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Obligatoiyjnie trzeba ustanowić: ekonoma dla całego instytutu oraz ekonoma 
prowincji. Ekonom generalny odpowiada za administrację dóbr całego instytutu 
i nadzoruje wszelkie działania ekonomiczne struktur jemu podległych7. Szczegó
łowe kwestie rozstrzyga prawo własne, w tym także: zagadnienie sposobu jego 
ustanowienia (wybór lub mianowanie) oraz odwołania, długość kadencji, wyma
gane przymioty i kwalifikacje, zakres kompetencji.

Również obowiązkowo trzeba ustanowić ekonoma prowincji. Do niego nale
ży administracja dobrami prowincji i nadzór nad poszczególnymi domami zakon
nymi. Urząd występuje w tych instytutach, gdzie istnieje podział na prowincje 
z oddzielnym przełożonym wyższym8. Również prawo własne ustanawia normy 
szczegółowe dotyczące ekonoma prowincji.

Prawo powszechne inaczej rozwiązuje omawiane zagadnienie we wspólnocie 
lokalnej. Tam powinien być ustanowiony (wedle możności) ekonom różny 
od przełożonego. Fakultatywne rozwiązanie zależy od realnych możliwości i wa
runków określonej wspólnoty. Trudności w ustanowieniu ekonoma lokalnego lub 
czasem niemożliwość wynikać może z przyczyn personalnych, czy z braku rze
czywistej potrzeby. Wspólnota lokalna może oznaczać dom zakonny9 lub jeszcze 
mniejsze jednostki przynależące do określonego domu. Każda wspólnota ma pod
legać kontroli w sprawach ekonomicznych. Jeśli nie można ustanowić ekonoma 
lokalnego, to jego zadania wypełnia miejscowy przełożony10 11.

Ekonomowie wypełniają swe zadania pod zwierzchnictwem przełożonych. 
Są to funkcje rozdzielne (urzędy niepołączalne), czyli pełnią je różne osoby11. 
Jedynie we wspólnotach lokalnych, w razie potrzeby, można tolerować łączenie 
tych zadań. Zależność od przełożonych dotyczy także działań związanych 
ze zwyczajnym zarządzaniem12.

Obejmując swój urząd, ekonom winien złożyć przysięgę, że swe obowiązki 
będzie pełnić dobrze i sumiennie13. Do niego, jako dobrego gospodarza, należy 
m.in.: zawieranie umów ubezpieczeniowych, pobieranie dochodów, spłacanie 
zobowiązań, prowadzenie ksiąg ekonomicznych itd.14. Jednym z zasadniczych

7 O zarządzie dóbr i obowiązkach administratorów, por. KPK 1983, kan. 1273-1289.
8 Por. tamże, kan. 621.
9 Por. tamże, kan. 608.
10 Por. B.W. Zubert, Komentarz..., Az. cyt., s. 103.
11 Por. A. Chrapkowski, J. Krzywda, Instytuty życia konsekrowanego, w: Komentarz do Kodek

su Prawa Kanonicznego, t. Π/2, red. J. Krukowski, Poznań 2006, s. 68.
12 Por. KPK 1983, kan. 638 § 1-2.
13 Por. tamże, kan. 1283 n. 1; przed objęciem urzędu należy sporządzić dokładny inwentarz 

dóbr, por. tamże, kan. 1283 n. 2-3.
14 „Powinni zatem: Io czuwać, ażeby powierzone ich pieczy dobra nie przepadły lub nie dozna

ły jakiejś szkody, zawierając w tym celu w razie potrzeby odpowiednie umowy ubezpieczające; 
2°troszczyć się, żeby własność dóbr kościelnych była zabezpieczona środkami ważnymi według 
prawa państwowego; 3° przestrzegać przepisów zarówno prawa kanonicznego, jak i państwowego, 
albo wydanych przez fundatora, ofiarodawcę lub uprawnioną władzę, a zwłaszcza starać się.
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celów dóbr doczesnych Kościoła jest „prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, 
zwłaszcza wobec biednych”15. Obowiązkiem instytutów jest dawanie zbiorowego 
(wspólnotowego) świadectwa miłości i ubóstwa, co oznacza również pomoc dla 
ubogich16. Jednakże pomoc charytatywna, za którą odpowiada ekonom, mieści się 
w ramach zwyczajnej administracji, tj. może on wspomagać potrzebujących 
z dóbr ruchomych, nie naruszając podstaw ekonomicznych samej osoby praw
nej17.

Z administracją łączy się też sprawozdawczość, która jest obowiązkiem eko
nomów. „W czasie oraz w sposób określony we własnym prawie, ekonomi i inni 
zarządcy mają obowiązek przedłożyć kompetentnej władzy sprawozdanie z wy
konanego zarządu”18.

Sprawozdania składane są przełożonym wewnętrznym. Obok ekonomów, 
którzy są członkami instytutu, mogą występować według zapisu kodeksowego 
„inni zarządcy”. Te osoby, zależne od ekonoma, odpowiadają za określone sekto
ry działalności; inni zarządcy zwykle przedstawiają raporty ekonomowi, a ten 
z kolei kompetentnej władzy. Prawo własne wskazuje zakres sprawozdań, ich 
częstotliwość itd. „Przedmiotem sprawozdań są według prawa własnego zazwy
czaj nie tylko sprawy czysto materialne, lecz także wydatki związane z działalno
ścią kulturalną, publicystyczną, gromadzeniem zbiorów bibliotecznych, działal
nością apostolską oraz ewentualnymi stowarzyszeniami, komisjami, instytutami, 
itp.”19. Trzeba jednak podkreślić, że choć ekonom działa pod zwierzchnictwem

by Kościół nie poniósł szkody wskutek nieprzestrzegania ustaw państwowych; 4°pobierać skrupu
latnie i we właściwym czasie dochody z dóbr i należności, pobrane zaś przechowywać bezpiecznie 
i używać ich zgodnie z wolą fundatora albo z normami prawnymi; 5° wypłacać w ustalonych termi
nach procenty, należne z tytułu pożyczki lub zastawu, czuwając nad odpowiednim zwrotem głównej 
sumy długu; 6° pieniądze pozostałe po pokryciu wydatków, które mogą być korzystnie ulokowane, 
ulokować za zgodą ordynariusza na korzyść osoby prawnej; 7° mieć należycie prowadzone księgi 
przychodów oraz rozchodów; 8° pod koniec każdego roku sporządzić sprawozdanie z zarządu; 
9°dokumenty i dowody, na których opierają się prawa Kościoła lub instytucji do majątku, należycie 
porządkować i przechowywać w odpowiednim archiwum oraz strzec ich; autentyczne zaś ich odpi- 
sy, gdy się to da łatwo uczynić, złożyć w archiwum kurii”. Tamże, kan. 1284 § 2.

15 Tamże, kan. 1254 § 2. Do nich należy też zawieranie umów o pracę, w zgodzie z prawem 
państwowym i nauką społeczną Kościoła, por. tamże, kan. 1286.

16 Por. tamże, kan. 640. Por. E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, tłum. 
J.E. Bielecki, Kraków 1998, s. 685-686.

17 Por. KPK 1983, kan. 1285.
18 Tamże, kan. 636 § 2. „Klasztory niezależne, o których w kan. 615, powinny raz w roku skła

dać sprawozdania z zarządu ordynariuszowi miejsca. Ponadto ordynariuszowi miejsca przysługuje 
prawo wglądu w sprawy gospodarcze domu zakonnego na prawie diecezjalnym”. Tamże, kan. 637.

19 В.W. Zubert, Komentarz..., dz. cyt., s. 103. Sprawozdawczość jest działaniem następczym; 
do uprzednich należy przygotowywanie projektowanych przychodów i wydatków, co także należy 
do zadań zarządców, por. KPK 1983, kan. 1284 § 3. Prawo partykularne może stanowić o sprawoz
daniach, które przedstawia się wiernym, z dóbr ofiarowanych na potrzeby Kościoła, por. tamże, 
kan. 1287 § 2.
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przełożonego, to nie jest on jedynie jego delegatem czy mechanicznym wyko
nawcą decyzji; posiada swój urząd i związane z tym prawa i obowiązki20.

Charakteryzując postać ekonoma w prawie powszechnym Kościoła, dodać 
należy, że oprócz zwyczajnej administracji zdarzają się czynności przekraczające 
zwykły zakres obowiązków. Dlatego prawo własne winno określić akty nadzwy
czajnego zarządu oraz warunki wymagane do ważnego działania w takich sytu
acjach21. W tak nakreślonych ramach mieści się też posługa ekonoma. Podobnie, 
ważność alienacji i innych działań, które mogą przynieść uszczerbek stanu mająt
kowego osoby prawnej, zależy od zezwolenia odpowiedniego przełożonego, 
a tego wskazuje prawo własne. W niektórych sytuacjach konieczna jest ponadto 
zgoda Stolicy Apostolskiej na alienację22. Do ekonomów stosuje się ponadto 
normy o odpowiedzialności za długi i zobowiązania23.

2. E k o n o m  g e n e r a l n y

W Zgromadzeniu Salezjańskim swoją posługę pełnią ekonomowie na pozio
mie zarządu centralnego, prowincji i domu zakonnego. Termin „ekonom”, zwią
zany z administracją dóbr materialnych, nie tyle określa aktywną dziedzinę po
słannictwa salezjańskiego, ile pewien wymiar życia obecny w posługiwaniu każ
dej ze wspólnot: apostolstwo wymaga środków finansowych i z konieczności 
domaga się jakiegoś zarządu24.

20 Por. E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., s. 682.
21 Por. KPK 1983, kan. 638 § 1.
22 „Do ważności alienacji i jakiegokolwiek działania, przez które stan majątkowy osoby praw

nej może doznać uszczerbku, potrzebne jest pisemne zezwolenie kompetentnego przełożonego, 
wydane za zgodą jego rady. Jeśli natomiast chodzi o transakcje, w których suma przekracza wyso
kość określoną dla danego regionu przez Stolicę Apostolską, albo przedmiotem są dobra ofiarowane 
Kościołowi na mocy ślubu albo rzeczy drogocenne z racji artystycznych lub historycznych, po
trzebna jest ponadto zgoda Stolicy Świętej”. Tamże, kan. 638 § 3. Przez pojęcie alienacji w prawie 
kanonicznym rozumie się nie tylko przekazanie prawa własności innemu podmiotowi, ale będzie 
to też każde inne działanie prawne powodujące pogorszenie stanu majątkowego kościelnej osoby 
prawnej, np.: zamiana, dzierżawa, najem, zastaw itd.

23 „Jeśli osoba prawna zaciągnęła długi i zobowiązania, nawet za zezwoleniem przełożonych, 
sama powinna za nie odpowiadać. Jeśli zaciągnął je członek instytutu za zezwoleniem przełożonego 
w stosunku do swoich dóbr, sam jest odpowiedzialny, jeśli zaś na polecenie przełożonego załatwił 
sprawę instytutu, odpowiedzialny jest instytut. Jeśli zaciągnął je zakonnik bez zezwolenia przełożo
nych, powinien odpowiadać sam, a nie osoba prawna. Zawsze jednak można wnieść skargę przeciw 
temu, który odniósł jakąś korzyść z zawartego kontraktu. Przełożeni zakonni nie powinni zezwalać 
na zaciąganie długów, jeśli nie jest pewne, że ze zwyczajnych dochodów można spłacić należne 
procenty, oraz w niezbyt długim czasie z uzyskanej zgodnie z prawem amortyzacji zwrócić sumę 
podstawową”. Tamże, kan. 639 § 1-5.

24 Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko. Przewodnik po lekturze Konstytucji Salezjań
skich, red. S. Kuciński, Kraków 1997, s. 628.
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Ekonom generalny wchodzi w skład Rady generalnej25. Rada jest ustanawia
na na Kapitule generalnej, każdego z radców wybiera się w oddzielnym głosowa
niu26. Ekonom generalny jest zatem wybierany na ten urząd27. Kadencja trwa 
sześć lat i może być ponowiona28. „Jeśliby któryś z członków Rady generalnej 
zmarł lub był bezwzględnie przeszkodzony, wówczas Przełożony Generalny, 
za zgodą swej Rady, powierzy urząd aż do upływu sześciolecia temu, kogo 
w Panu uzna za bardziej odpowiedniego”29.

Konstytucje Salezjańskie ustanawiają podstawowe wymogi dla kandydatów. 
Aby współbrat mógł być wybrany członkiem Rady generalnej, musi być profesem 
wieczystym przynajmniej od lat dziesięciu30. Wymóg kapłaństwa jest postawiony 
Przełożonemu Generalnemu i jego wikariuszowi, więc ekonomem może być brat 
zakonny (w terminologii salezjańskiej koadiutor)31. Od każdego ekonoma, jako 
fachowca, oczekuje się wielu cech i postaw, takich jak: bieżącej znajomości 
w różnych dziedzinach ekonomicznych, staranności, porządku i dokładności 
w podejmowanych działaniach, roztropności w decydowaniu, zachowania norm 
prawa kanonicznego i państwowego oraz umiejętności odpowiedniego traktowa
nia osób (współbraci i innych)32.

„Ekonom generalny zarządza dobrami, które nie należą do określonej inspek- 
torii lub domu, lecz do całego Towarzystwa. Koordynuje i sprawdza administra
cje inspektorialne, aby ich prowadzenie odpowiadało wymogom ubóstwa zakon
nego i służbie posłannictwa salezjańskiego. Czuwa, aby zachowywano niezbędne 
normy prawidłowej administracji”33. Chociaż może występować podobieństwo 
do administracji cywilnej, to: „ubóstwo osobiste i wspólnotowe oraz administra
cja dobrami materialnymi, ukierunkowana na posłannictwo zgromadzenia, 
sąkryteriami, które odróżniają instytut zakonny od przedsiębiorstwa produkcyj

25 Por. Konstytucje, art. 133.
26 Por. tamże, art. 141 § 1. 147.
27 Por. tamże, art. 153.
28 Por. tamże, art. 142.
29 Tamże. W tym wypadku mianowanie zastępuje wybór na urząd. Na temat wyborów kano

nicznych, por. KPK 1983, kan. 164-179; por. także A. Domaszk, Wybory w prawie własnym Towa
rzystwa Sw. Franciszka Salezego, Seminare. Poszukiwania naukowe 26(2009), s. 115-126.

30 Por. Konstytucje, art. 141 § 2.
31 Na Kapitule Generalnej w 2008 r. na urząd Ekonoma generalnego został wybrany pan Clau

dio Marangio. Poprzednio był ekonomem inspektorialnym włoskiego Okręgu Piemontu i Valle 
d’Aosta. Jest pierwszym salezjaninem koadiutorem, który został Radcą generalnym, por. 
<littp://www.infoans.org/l.asp?sez=l&sotSez=&doc=2542&lingua=6>, (data dostępu: 23.07.2009).

32 Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko, dz. cyt., s. 681.
33 Konstytucje, art. 139; por. tamże, art. 190; Program życia salezjanów Księdza Bosko, dz. cyt., 

s. 680-682. Por. także J.E. Vecchi, List Przełożonego Generalnego: Zlitował się nad nimi (Mk 6,34). 
Nowe formy ubóstwa, posłannictwo salezjańskie i znaczenie, w: Dokumenty Rady Generalnej Towa
rzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko (dalej Dokumenty Rady Generalnej), nr 359(78), s. 3-33.

http://www.infoans.org/l.asp?sez=l&sotSez=&doc=2542&lingua=6


FUNKCJA EKONOMA W PRAWIE WŁASNYM SALEZJANÓW 69

nego czy handlowego”34. Czuwanie ekonoma zmierza do tego, aby administracja 
była uporządkowana, przejrzysta, sprawdzalna, z zastosowaniem współczesnych 
technik w tej dziedzinie35.

W praktyce, do obowiązków Ekonoma generalnego należy nadzór nad: na
bywaniem dóbr, alienacjami, zakładaniem hipoteki, wydzierżawianiem nieru
chomości, zaciąganiem pożyczek, przyjmowaniem spadków, zapisów, czy daro
wizn z obciążeniem, ustanawianiem fundacji, dożywocia i stypendiów nauko
wych, wznoszeniem nowych budowli lub dokonywaniem istotnych zmian w już 
istniejących36. W myśl zasady pomocniczości, niektóre z tych decyzji, do okre
ślonego progu kwoty pieniężnej, może podejmować inspektor37.

Ponadto ekonom na szczeblu centralnym kontroluje działalność administra
cyjną inspektorii i domów, sprawdza coroczne sprawozdania. A następnie rapor
tuje swój zarząd Przełożonemu Generalnemu raz w roku oraz na każde żądanie38. 
Wraz z pracownikami swego biura (ekonomat generalny) przygotowuje prelimi
narz budżetowy i roczne bilanse, które z kolei zatwierdza Przełożony Generalny 
i jego Rada39.

34 Program życia salezjanów Księdza Bosko, dz. cyt., s. 628. Ekonomia jest jednym z narzędzi 
podporządkowanych posłannictwu młodzieżowemu, a „złe ekonomiczne zarządzanie stwarza szko
dę i nieład we wspólnotach, w dziełach i w posłannictwie”, G. Mazzali, Wskazania dla poprawnego 
zarządzania w inspektorkach, w: Dokumenty Rady Generalnej, nr 387(85), s. 42-47.

35 Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko, dz. cyt., s. 628; G. Mazzali, Wskazania dla 
poprawnego zarządzania w inspektoriach, art. cyt., s. 43-45.

36 Por. Konstytucje, art. 188; Regulaminy, nr 192. Ważniejsze operacje ekonomiczne, wyliczone 
w art. 188 Konstytucji, wskazują na to, że nikt w Zgromadzeniu Salezjańskim nie jest właścicielem 
dóbr, ale że są to dobra kościelne, hiaczej mówiąc, salezjanie są administratorami środków, które 
nie należą do nich indywidualnie, por. Program życia salezjanów Księdza Bosko, dz. cyt., s. 676- 
677. Jedną z praktyk ubóstwa zakonnego jest scrutinium paupertatis, por. G. Mazzali, Niektóre 
przewodnie kryteria dla sformułowania osobistego i wspólnotowego scrutinium paupertatis, 
w: Dokumenty Rady Generalnej, nr 384(84), s. 40-46. Por. także O. Paron, „Prosić o zezwolenie”, 
w: Dokumenty Rady Generalnej, nr 348(75), s. 38-40; tenże, Nieuczciwie przywłaszczony grosz, 
w: Dokumenty Rady Generalnej, nr 354(76), s. 46-49. Przytaczani: G. Mazzali i O. Paron byli Eko
nomami generalnymi Towarzystwa Salezjańskiego.

37 Por. Konstytucje, art. 189. Progi kwotowe określa Przełożony Generalny za zgodą swej Ra
dy; operacje powyżej kwot ustalonych przez Stolicę Apostolską, albo gdy chodzi o przedmioty 
o większej wartości historycznej lub artystycznej, i tak trzeba przedstawić do akceptacji Stolicy 
Apostolskiej, por. tamże.

38 Por. Regulaminy, nr 192, 196.
39 Por. tamże, nr 106. Dobrze prowadzona rachunkowość jest podstawą do przygotowania wia

rygodnych preliminarzy budżetowych oraz końcowych bilansów, por. G. Mazzali, Wskazania dla 
poprawnego zarządzania w inspektoriach, art. cyt., s. 45-47; tenże, Niektóre wskazania praktyczne 
na temat praktyki ubóstwa, w: Dokumenty Rady Generalnej, nr 367(80), s. 38-44.
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3. Ekonom w prowincji

Jednym z ważnych współpracowników inspektora jest ekonom inspektorial- 
ny, który jest członkiem Rady inspektorialnej40. Na tym poziomie sprawowania 
władzy nie ma wyborów, tj. Przełożony Generalny mianuje radców na wniosek 
inspektora i po uprzedniej konsultacji wśród współbraci41. Kadencja trwa trzy lata 
i może być ponowiona. Od kandydata na ekonoma inspektorialnego wymaga się, 
by był profesem wieczystym od co najmniej pięciu lat i z zakończoną formacją 
początkową42. To oznacza, że może nim być także salezjanin koadiutor.

„Jest obowiązkiem ekonoma inspektorialnego zarządzać dobrami inspektorii, 
kontrolować i koordynować sprawy ekonomiczne poszczególnych domów, 
w porozumieniu z inspektorem i według ustalonych norm”43. Działając w łączno
ści z inspektorem, ekonom na szczeblu inspektorii pomaga ekonomom lokalnym 
w ich obowiązkach44, koordynuje wspólne inicjatywy, sprawdza administrację 
domów podczas ich wizytacji, zwołuje zebrania ekonomów lokalnych, kontroluje 
roczne sprawozdania, zbiera wspólne świadczenia na rzecz prowincji45. Ponadto 
kontroluje prace budowlane w inspektorii, także, gdy jest to inwestycja poje
dynczego domu46. Okresowo informuje inspektora i jego Radę o swej działalno
ści, im przedstawia bilans roczny oraz preliminarz budżetowy: „Bilans będzie 
obejmował obrót pieniężny i stan majątkowy inspektorii wraz z zestawieniem 
sprawozdań poszczególnych domów; egzemplarz, podpisany przez inspektora 
i jego Radę, prześle się ekonomowi generalnemu”47. Rozliczanie się, wiele razy 
obecne w prawie własnym Towarzystwa Salezjańskiego, wpisuje się wyraźnie 
w indywidualne i wspólnotowe świadectwo ubóstwa i miłości48. Praktyka ślubu

40 Por. Regulaminy, nr 164.
41 Por. Konstytucje, art. 167.
42 Por. tamże, art. 166.
43 Tamże, art. 169. Por. Regulaminy, nr 193; Program życia salezjanów Księdza Bosko, dz. cyt., 

s. 652.
44 Wyrazem pomocy dla ekonomów lokalnych jest organizowanie dla nich szkoleń w dziedzi

nie administracji, w obrębie jednej, czy kilku mspektorii, por. Regulaminy, nr 186; Towarzystwo 
Salezjańskie Inspektoria św. Wojciecha, Dokumenty Końcowe Dl Kapituły Inspektorialnej, Ląd nad 
Wartą 10-14 IV 2007 r. (dalej Kapituła lnspektorialna 2007), Piła 2007, nr 315, s. 89. Szkolenia 
winny być systematycznie, przynamniej raz w roku, a nawet można przewidzieć szkolenia współ
braci na tematy ekonomiczne, jeszcze w czasie formacji początkowej, por. tamże.

45 Por. Regulaminy, nr 194; Kapituła lnspektorialna 2007, nr 342, s. 96. Inspektor, za zgodą 
swej Rady, ustala wspólne świadczenia na potrzeby mspektorii oraz plany pomocy materialnej 
pomiędzy domami inspektorii, por. Regulaminy, nr 197; Kapituła lnspektorialna 2007, nr 344-355, 
s. 96-98.

46 Por. Regulaminy, nr 195; Kapituła lnspektorialna 2007, nr 343, s. 96.
47 Regulaminy, nr 196; por. Kapituła lnspektorialna 2007, nr 360, s. 100.
48 Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko, dz. cyt., s. 678-679; KPK 1983, kan. 640; 

O. Paron, Zdawać sprawę, w: Dokumenty Rady Generalnej, nr 345(74), s. 52-55. Zachowanie norm 
prawa państwowego w administracji salezjańskiej jest dodatkowym argumentem w wychowaniu
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ubóstwa, realizowana przez salezjanów, nie tylko jest wspomnianym świadec
twem, ale także jest wyrazem solidarności z ubogimi i dlatego potrzebne jest od
powiedzialne i solidarne zarządzanie środkami materialnymi44.

Wyznacznikiem dla administracji inspektorialnej oraz lokalnej są ustalenia 
kapituły inspektorialnej, która powinna podać wskazania dotyczące: „1. dziennika 
podawczego, archiwum administracyjnego akt publicznych, umów, testamentów, 
rejestrów, ksiąg zobowiązań, inwentarzy, i innych; 2. dokumentacji własności, 
przechowywania papierów wartościowych i ważnych dokumentów; 3. legatów na 
cele kultu i stypendiów dobroczynnych; 4. księgowości i ujednolicenia admini
stracji różnych sektorów jakiegoś dzieła; 5. relacji ekonomicznych parafii i domu 
w oparciu o prawo powszechne i Konstytucje; 6. oraz wszelkich innych przepi
sów, jakie podsunie miejscowe doświadczenie”* * 49 50. Wymienione zadania kapituła 
może zlecić inspektorowi i jego Radzie. Ekonom inspektorialny koordynuje 
i nadzoruje archiwum o charakterze administracyjnym51.

4. E k o n o m  l o k a l n y

Funkcjonowanie każdego domu zakonnego w nieunikniony sposób łączy się 
z zagadnieniami administracyjnymi. Zwykle odpowiada za nie ekonom lokalny, 
który jest członkiem Rady wspólnoty52. „Ekonom jest bezpośrednio odpowie
dzialny za administrację dóbr doczesnych domu zakonnego w zależności od dy
rektora z jego Radą. Spełnia swoją posługę w duchu miłości i ubóstwa”53.

młodych ludzi, których kształtuje się na uczciwych obywateli, por. Program życia salezjanów Księ
dza Bosko, dz. cyt., s. 679.

49 Por. „Da mihi animas, cetera tolle”. Dokumenty 26 Kapituły Generalnej Towarzystwa Św. 
Franciszka Salezego, Rzym 23 lutego-12 kwietnia 2008, w: Dokumenty Rady Generalnej, 
nr 401(89), s. 55-64; Program animacji i zarządu Przełożonego Generalnego i jego Rady na sze
ściolecie 2008-2014, w: Dokumenty Rady Generalnej, nr 402(89), s. 62-69. Solidarność w admini
stracji wyraża się m.in. tworzeniem funduszy solidarnościowych, misyjnych, stypendialnych i in
nych, które występują na poziomie inspektorii, ale też ekonomatu generalnego, por. G. Mazzali, 
F. Alencherry, Solidarność i pomoc finansowa w służbie naszego posłannictwa, w: Dokumenty Rady 
Generalnej, nr 381(84), s. 38-43; Kapituła Inspektorialna 2007, nr 346-352, s. 97-98. Swoistą formą 
funduszu stypendialnego jest zwolnienie konkretnych uczniów w szkołach prowadzonych przez 
Towarzystwo Salezjańskie z całości lub części czesnego, por. tamże, nr 348, s. 97.

50 Regulaminy, nr 190. Por. G. Mazzali, Wskazania do rewizji ekonomicznej części Dyrektorium 
Inspektorialnego, w: Dokumenty Rady Generalnej, nr 382(84), s. 43-47.

51 Por. Kapituła Inspektorialna 2007, nr 359, s. 99-100; normy określonej inspektorii mogą 
uszczegóławiać, jakie dokumenty winny znajdować się w takim archiwum, np. do wymienionych 
wyżej dodać można protokoły zdawczo-odbiorcze z przekazania zarządu, przy zmianie osób pełnią
cych określony urząd, por. tamże.

52 Por. Konstytucje, art. 179.
53 Tamże, art. 184. Por. Program życia salezjanów Księdza Bosko, dz. cyt., s. 666; Kapituła In

spektorialna 2007, nr 314, s. 89.


