Lublin, dn. 4 marca 2022 r.

N. 79/Gł/2022

STATUT RADY KAPŁAŃSKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
I. STRUKTURA I ZADANIA
1. Rada Kapłańska Archidiecezji Lubelskiej, czyli senat biskupa diecezjalnego stanowi zespół przedstawicieli Prezbiterium archidiecezji, który swymi radami wspiera Arcybiskupa Lubelskiego w pasterskim posługiwaniu Ludowi Bożemu.
2. Rada Kapłańska posiada jedynie głos doradczy. Biskup diecezjalny winien wysłuchać
jej zdania w ważniejszych sprawach; potrzebuje zaś jej zgody tylko w wypadkach wyraźnie w prawie określonych. Rada Kapłańska nie może nigdy działać bez biskupa diecezjalnego, który też jedynie może ogłosić to, co zostało uchwalone.
3. Rada Kapłańska wypowiada się w sprawach przewidzianych przez prawo i przedłożonych jej przez biskupa diecezjalnego lub przynajmniej zaaprobowanych przez niego,
zwłaszcza w kwestiach związanych z życiem i posługą kapłanów, troską o powołania
kapłańskie, uświęceniem wiernych i sposobem przekazywania nauki wiary.
4. W następujących wypadkach Kodeks prawa kanonicznego przewiduje wysłuchanie
przez biskupa diecezjalnego zdania Rady Kapłańskiej:
a. zwołanie synodu diecezjalnego (kan. 461 § 1);
b. erygowanie parafii, jej zniesienie lub dokonanie w niej poważnych zmian (kan. 515
§ 2);
c. wydawanie przepisów co do przeznaczenia ofiar składanych do wspólnej kasy parafialnej z okazji wykonywania zadań parafialnych oraz wynagrodzenia kapłanów
wypełniających te zadania (kan. 531);
d. nałożenie na osoby prawne i fizyczne umiarkowanego podatku na pokrycie potrzeb
diecezjalnych (kan. 1263);
e. ustanowienie parafialnych rad duszpasterskich (kan. 536 § 1);
f. udzielanie zezwolenia pod budowę kościoła (kan. 1215 § 1);
g. przeznaczenie jakiegoś kościoła na cele świeckie, poza wypadkiem, w którym kościół ten nie nadaje się już w żaden sposób do sprawowania w nim kultu Bożego i nie
ma możliwości odrestaurowania go (kan. 1222 § 2);
h. wybór proboszczów konsultorów przewidzianych przy odwoływaniu i przenoszeniu proboszczów (kan. 1742 § 1 i kan. 1750).
5. Zasadniczym obowiązkiem członka Rady Kapłańskiej jest:
a. uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Rady i w pracach odpowiednich komisji;
b. wypowiadanie w czasie obrad swojego zdania oraz opinii reprezentowanych kapłanów w sprawach dyskutowanych na obradach;
c. zgłaszanie wniosków w sprawach podlegających kompetencji Rady;
d. wykonywanie zadań zleconych przez biskupa diecezjalnego lub Radę, mających
związek ze sprawami omawianymi na posiedzeniach Rady;
e. zachowanie tajemnicy.
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6. Rada Kapłańska odbywa swe posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku. Wszystkie
posiedzenia zwołuje i przewodniczy im biskup diecezjalny lub wyznaczony przez niego
jeden z członków Rady.
7. Rada może powoływać komisje, które na zebraniu Rady przedstawiają wyniki swojej
pracy, z zaznaczeniem różnicy zdań członków komisji, gdy były to zasadnicze rozbieżności.
8. Rada może zapraszać ekspertów, którzy na zebraniach Rady mają jedynie głos doradczy.
9. Sekretarzem Rady jest kanclerz Kurii Metropolitalnej, który może sobie dobrać współpracowników także spoza grona członków Rady.
10. Zadaniem Sekretariatu jest koordynowanie prac Rady oraz utrzymywanie stałej łączności między Radą i biskupem diecezjalnym oraz poszczególnymi instytucjami diecezjalnymi. Zadanie to spełnia Sekretariat w następujący sposób:
a. przyjmuje, zgłaszane na piśmie przez członków Rady lub innych kapłanów archidiecezji, propozycje spraw do rozpatrzenia i występuje do biskupa o dopuszczenie ich
na forum Rady;
b. w porozumieniu z biskupem diecezjalnym ustala termin, miejsce oraz porządek obrad i na jego polecenie zwołuje posiedzenie Rady;
c. co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia Rady wysyła jej
członkom wezwanie z załączonym porządkiem dziennym obrad i ewentualnie innymi
dokumentami lub informacjami dotyczącymi posiedzenia;
d. w razie potrzeby i po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym zaprasza na posiedzenie
Rady osoby nie będące jej członkami, które są wówczas zobowiązane do zachowania
tajemnicy i nie biorą udziału w głosowaniu;
e. przyjmuje pisemne usprawiedliwienia członków Rady nie mogących wziąć udziału
w posiedzeniu;
f. redaguje podjęte uchwały, przedstawia je biskupowi diecezjalnemu do aprobaty i w razie potrzeby troszczy się o ich przekazanie kompetentnym organom;
g. sporządza protokół obrad;
h. redaguje komunikat z posiedzenia Rady i przekazuje go do publikacji według decyzji
biskupa diecezjalnego;
i. troszczy się o archiwum Rady;
j. załatwia wszystkie inne sprawy, zlecone mu przez biskupa diecezjalnego, związane
z prawidłowym funkcjonowaniem Rady.
11. Podczas wakansu stolicy biskupiej, ustaje Rada Kapłańska, a jej funkcje są wypełniane
przez kolegium konsultorów. W ciągu roku od objęcia archidiecezji, biskup diecezjalny
ustanawia od nowa Radę Kapłańską. Jeśli Rada Kapłańska nie wypełnia zadania powierzonego jej dla dobra archidiecezji, albo poważnie go nadużywa, biskup diecezjalny
może ją rozwiązać, po konsultacji z najstarszym promocją biskupem sufraganem Lubelskiej Prowincji Kościelnej. Jednakże w ciągu roku winien ustanowić ją na nowo.
II. SKŁAD RADY KAPŁAŃSKIEJ
12. Rada Kapłańska liczy od 35 do 40 kapłanów.
13. Przynajmniej połowa członków Rady ma pochodzić z wyboru dokonanego przez prezbiterium diecezji, czyli od 18 do 20 członków.
14. Z urzędu do Rady wchodzą:
a. biskup koadiutor;
b. biskup pomocniczy;
c. wikariusz generalny;
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d. wikariusz biskupi;
e. wikariusz sądowy;
f. kanclerz Kurii Metropolitalnej, który pełni funkcję sekretarza Rady;
g. kapłan kierujący Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej;
h. kapłan kierujący Wydziałem Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej;
i. rektor Wyższego Seminarium Duchownego;
j. kapłan odpowiedzialny za formację stałą kapłanów;
k. ekonom diecezjalny;
l. dziekan Kapituły Archikatedralnej;
m. dziekan Kapituły Kolegiackiej w Chełmie.
15. Ponadto wchodzą do Rady członkowie z nominacji biskupa diecezjalnego.
III.REGULAMIN WYBORÓW
18. Wybory członków do Rady Kapłańskiej nowej kadencji odbywają się w ostatnim kwartale kończącej się kadencji.
19. Arcybiskup Lubelski dekretem zarządza wybory, ustala kalendarz wyborczy, określa
skład jednostek wyborczych, sposób oddawania głosów oraz skład komisji wyborczej.
20. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy kapłani inkardynowani do archidiecezji lubelskiej, o ile zamieszkują na jej terenie i nie wchodzą w skład rady z racji
pełnionego urzędu oraz inni kapłani diecezjalni oraz kapłani członkowie instytutów
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy pełnią urząd, funkcję lub zadanie powierzone przez Arcybiskupa Lubelskiego.
21. Jednomandatowe jednostki wyborcze stanowią kapłani inkardynowani do archidiecezji lubelskiej, zastrzeżeniem p. 20, z sąsiednich roczników święceń prezbiteratu, z
uwzględnieniem liczebności poszczególnych roczników.
22. Odrębną jednomandatową jednostkę wyborczą stanowią kapłani diecezjalni inkardynowani do innych diecezji oraz kapłani członkowie instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy pełnią urząd, funkcję lub zadanie powierzone przez Arcybiskupa Lubelskiego.
23. Kanclerz Kurii Metropolitalnej sporządza listę kapłanów uprawnionych do głosowania
i kandydowania do Rady, zgodnie z p. 20-22. Listy te mogą zostać zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej archidiecezji, o ile tak zdecyduje Arcybiskup Lubelski.
24. Za wybranego uważa się kapłana, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych,
niezależnie od liczby głosujących.
25. Głosowanie może odbyć się także w formie korespondencyjnej lub przy użyciu technologii teleinformatycznych, przy zachowaniu anonimowości oddanych głosów.
26. Kadencja członka Rady Kapłańskiej z wyboru trwa pięć lat z tym, że mandat członka
Rady z wyboru może być kolejno piastowany jedynie dwukrotnie. Zrzeczenie się członkostwa Rady osiąga skutek po przyjęciu go przez biskupa diecezjalnego.
27. Z mocy samego prawa tracą członkostwo w Radzie:
a. kapłani ukarani cenzurą, po wyroku skazującym lub stwierdzającym;
b. kapłani, którzy utracili urząd lub funkcję, z racji których weszli w skład Rady.
28. W wypadku zawakowania członka Rady lub niemożności wykonywania funkcji w Radzie z przyczyn przewidzianych prawem, skład Rady uzupełnia się według następujących zasad:
a. na miejsce członka Rady pochodzącego z wyboru, dekretem biskupa diecezjalnego
powoływana jest ta osoba, która w ostatnich wyborach w tej samej jednostce wyborczej uzyskała kolejno największą liczbę ważnych głosów;
b. miejsce członka pochodzącego z urzędu zajmuje jego prawny następca na urzędzie;
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c. następcę członka Rady pochodzącego z nominacji w sposób wolny mianuje biskup
diecezjalny;
d. w przypadku, gdy wybrany do Rady zostanie w późniejszym czasie powołany na
urząd, uprawniający do przynależności do Rady, jego miejsce w Radzie zajmuje osoba,
która w ostatnich wyborach w tejże jednostce wyborczej uzyskała kolejno najwyższą
liczbę głosów.
29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy powszechnego i partykularnego prawa kanonicznego.
30. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Arcybiskupa Lubelskiego.

Statut zatwierdzam:
+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
Ks. Krzysztof Kwiatkowski
Kanclerz
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