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Pawe K a l e t a, Zadania zarządcy majątku kościelnego w świetle
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskich synodów diecezjal-
nych, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2012, ss. 225.

Pe na realizacja misji Kościo a domaga się posiadania niezbędnych środ-

ków finansowych oraz osób, które w należyty sposób potrafią nimi zarzą-

dzać. Niedawno wydana książka ks. dr. Paw a Kalety pt. Zadania zarządcy

majątku kościelnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i pol-

skich synodów diecezjalnych może okazać się bardzo przydatna w poznaniu

kompetencji, jakimi powinien odznaczać się zarządca majątku kościelnego.

Recenzowana pozycja przedstawia zadania zarządcy majątku kościelnego

w Kodeksie Jana Paw a II i w polskich synodach diecezjalnych promulgo-

wanych po 1983 r. Sk ada się z wykazu skrótów, wstępu, trzech rozdzia ów,

zakończenia i bibliografii.

Autor pisze we wstępie, że w dobie przemian ekonomiczno-gospo-

darczych, które dokona y się w Polsce, coraz częściej dochodzi do różnych

dyskusji na temat praw i obowiązków zarządcy kościelnego. Potwierdzają

to nowe statuty oraz instrukcje synodów diecezjalnych, w których ure-

gulowano sprawy dotyczące majątku kościelnego. G ównym motywem, dla

którego P. Kaleta podją refleksję nad aktualnym zakresem zadań spoczy-

wających na zarządcach majątku Kościo a rzymskokatolickiego w Polsce,

by brak ca ościowego opracowania o charakterze prawnym. Autor wymieni

najważniejsze opracowania, które stanowią nieocenioną pomoc w realizacji

podejmowanego zadania badawczego. Znalaz y się wśród nich publikacje

takich autorów, jak: Leszek Adamowicz, Stanis aw Dubiel,EdwardGórecki,

Wojciech Góralski, Marian Fąka, Józef Krukowski, Henryk Misztal, Ta-

deusz Pieronek, Stefan So tyszewski, Miros aw Sitarz, Walenty Wójcik. Po

przedstawieniu dostępnej literatury, w bardzo czytelny sposób sformu owa

podejmowany problem badawczy. Przedstawi go w formie następującego

pytania: „Jakie są zadania zarządcy majątku kościelnego w normach Ko-

deksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w polskich synodach diecezjalnych?”.

Wskaza też, że w prowadzonych poszukiwaniach naukowych zostanie za-

stosowana metoda historyczna (rozdzia I) i dogmatyczno-prawna (rozdzia

II i III).

Rozdzia I traktuje na temat genezy i rozwoju urzędu zarządcy majątku

kościelnego. P. Kaleta zaprezentowa w nim zadania zarządcy przed edyk-

tem Konstantyna z 313 r., w okresie jedności kościelnej masy majątkowej,

w okresie decentralizacji majątku kościelnego oraz w okresie feudalizmu.

Następnie wyjaśni specyfikę urzędu zarządcy majątku kościelnego w pra-

wie przedkodeksowym, w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. oraz w

takich posoborowych dokumentach, jak motu proprio Paw a VI Ecclesiae
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sanctae i dyrektorium Kongregacji ds. Biskupów o pos udze biskupów

Ecclesiae imago.

Rozdzia II przybliża zadania zarządcy majątku kościelnego wed ug Ko-

deksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Autor przedstawi w nim pojęcie za-

rządcy majątku kościelnego, rodzaje aktów zarządzania, problem zarządcy

majątku kościelnego na szczeblu Stolicy Apostolskiej, zadania biskupa

diecezjalnego w zarządzaniu majątkiem kościelnym oraz zadania zarządcy

publicznej osoby prawnej w zarządzaniu majątkiem.

W rozdziale III przeprowadzono analizę norm synodów diecezjalnych

Kościo a rzymskokatolickiego w Polsce, w których zosta y uregulowane

zadania zarządcy majątku kościelnego. P. Kaleta ukaza w nim kwestie do-

tyczące sporządzenia inwentarza, zbierania sk adek i ofiar, zawierania

umów, nieruchomości kościelnych, zaciągania kredytów, problemu utrzy-

mania duchowieństwa, wynagrodzenia pracowników świeckich, ustanowie-

nia rady ds. ekonomicznych na szczeblu diecezji i parafii oraz prowadzenia

dzia alności gospodarczej jako nowej formy pozyskiwania funduszy przez

kościelne osoby prawne.

Każdy z rozdzia ów zosta zaopatrzony we wnioski końcowe. Zawierają

one dużo cennych informacji, które porządkują i systematyzują dość roz-

leg ą materię dotyczącą troski o doczesne dobra Kościo a.

W zakończeniu Autor zaprezentowa wyniki analiz przeprowadzonych

w poszczególnych rozdzia ach oraz nasuwające się wnioski de lege lata i de

lege ferenda. Wskaza , że najwyższym zarządcą, który zarządza wszystkimi

dobrami Kościo a jest, papież. Diecezją zarządza biskup diecezjalny. Z mocy

prawa ma on kompetencje prawodawcze, organizacyjne i nadzorcze wobec

podleg ych mu publicznych osób prawnych. Biskup zarządza majątkiem

kościelnym przy pomocy ekonoma i takich organów kolegialnych, jak rada

ds. ekonomicznych, kolegium konsultorów i rada kap ańska. Sprawuje on

również nadzór nad wszystkimi kościelnymi osobami prawnymi, które są

mu podleg e w diecezji. Publiczną osobą prawną, pod zwierzchnictwem

biskupa diecezjalnego, kieruje ustanowiony przez biskupa zarządca lub ad-

ministrator zgodnie z normami zawartymi w prawie kanonicznym (kan.

1282-1289).

Autor książki zauważy , że obecna reglamentacja pozwala wiernym

świeckim na doradczy udzia w zarządzie majątkiem kościelnym. Wskaza ,

że prawo powszechne i uchwa y synodalne nie określają przymiotów, jakimi

powinni się cechować kandydaci na zarządców, oraz nie podejmują kwestii

dotyczących kszta cenia w wyższych seminariach duchownych, jak również

w docelowych studiach podyplomowych w zakresie zarządzania majątkiem

kościelnym. P. Kaleta pouczy też, że problem nieproporcjonalnego wyna-

gradzania duchowieństwa, wynikający g ównie z liczebności parafii, jej

zamożności, oraz ze zwyczajów prawnych ukszta towanych w poszczegól-

nych diecezjach, móg by być rozwiązany poprzez powo anie specjalnej
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instytucji gromadzącej dobra i ofiary przeznaczone na utrzymanie duchow-

nych. Nie wszystkie synody diecezjalne zawierają regulacje dotyczące wy-

nagrodzenia pracowników świeckich. Niektóre z nich zawężają swe uchwa y

jedynie do organistów lub kościelnych, natomiast nie odnoszą się do innych

pracowników świeckich, którzy zostali zatrudnieni w wyższym seminarium

duchownym czy w Caritas. Zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.,

jak i uchwa y synodalne stwierdzają, że zarządca zobowiązany jest do

ubezpieczania tak budynków, jak i mienia kościelnego, zabezpieczania

nieruchomości przez za ożenie księgi wieczystej i inwentarzowej, do

prowadzenia konserwacji, a także do podejmowania różnych inwestycji.

Autor zaproponowa określenie konsekwencji prawnych, jakie powinien po-

nieść zarządca, który nie wype nia w aściwie swoich obowiązków, opra-

cowanie i ustanowienie katalogu aktów nadzwyczajnego zarządzania oraz

sporządzenie zasad zawierania ugody, kompromisu, czy sądu polubownego

w celu uniknięcia procesów spornych w sądzie cywilnym.

Bibliografia sk ada się ze źróde i literatury. Warto zauważyć, że Autor

w pe ny sposób wykorzysta wszystkie materia y, które znalaz y się w

bibliografii. Zgromadzona literatura zosta a poddana rzetelnej i krytycznej

analizie.

Książka autorstwa Paw a Kalety wnosi wiele nowych treści w prob-

lematykę w aściwego administrowania dobrami doczesnymi Kościo a. Przej-

rzysta struktura recenzowanej pozycji, zwięz y, jasny i komunikatywny

język oraz zgromadzona literatura, czynią omawianą publikację interesują-

cą nie tylko dla prawników, ale również dla specjalistów innych dziedzin

naukowych.
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