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 Kościół katolicki ze względu na liczbę swych jednostek organizacyj-
nych obdarzonych specjalną formą osobowości prawnej prawa polskiego 
oraz wolumen należącego do nich majątku, w praktyce notarialnej zajmuje 
najważniejsze miejsce spośród funkcjonujących w Rzeczypospolitej Polskiej 
wspólnot religijnych. Wobec powyższego szczególnego znaczenia nabiera 
kwestia ustalania spełnienia przesłanek skutecznego złożenia oświadczenia 
woli przez działające za nie osoby fizyczne. W praktyce obrotu najwięcej 
wątpliwości i sporów dotyczy spełnienia jednej z tych przesłanek – działania 
przez piastuna organu reprezentacji w granicach upoważnienia, a więc kwe-
stia tzw. ograniczeń reprezentacji.
 W świetle jednomyślnej linii orzecznictwa1, zapoczątkowanej jeszcze 
w okresie międzywojennym2, kwestie granic umocowania skutecznie na fo-
rum prawa cywilnego wyznacza prawo wewnętrzne Kościoła katolickiego 
– prawo kanoniczne. Koncepcja ta znajduje wśród przedstawicieli doktryny 
zarówno zwolenników, jak i przeciwników3. Stanowisko polskiej judykatu-

* Uniwersytet Jagielloński, Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego.

1  Zob. zwłaszcza orzeczenie SN z 12 marca 1997 r., II CKN 24/97, Lex nr 80725; orzeczenie SN 
z 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, OSP 2003, nr 9, poz. 115; orzeczenie SN z 24 marca 2004 r.,  
IV CK 108/03, OSNC 2005, nr 4 poz. 65, Lex nr 145184; orzeczenie SN z 2 lutego 2005 r., IV CK 
480/04, Lex nr 177273; orzeczenie SN z 17 lutego 2005 r., IV CK 582/04, Lex nr 176007; uchwała 
SN z 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, OSNC 2009, nr 7–8, poz. 115, Biul. SN 2008, nr 12, poz. 7, 
OSP 2010, nr 2, poz. 18. W swoich orzeczeniach SN, choć opowiada się niezmiennie za skutecznością, 
jej podstawy upatruje w zupełnie różnych konstrukcjach – zob. szerzej: M. Strzała, Skuteczność norm 
prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego, [w:] Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, red. K. Krasowski, 
M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 211–221.

2  Zob. orzeczenie SN z 3 listopada 1932 r., SN III 1 Rw 1769/32, OSNC 1932, poz. 213, „Przegląd 
Prawa i Administracji im. E. Tilla: orzecznictwo w zakresie Małopolski” 1933 (LVIII), s. 1–2; orze-
czenie SN z 31 października 1930 r., SN III 2 C 231/30. Zob. też w zakresie ograniczenia reprezentacji 
przed sądami państwowymi: orzeczenie SN z 22 grudnia 1933 r. – 31 stycznia 1934 r., C I 1952/33, 
OSNC 1934, poz. 481, Lex nr 385241; orzeczenie SN z 17 lutego 1932 r., SN III 1. Rw 2887/31, 
OSNC 1932, poz. 36. Zob. również orzeczenie SN z 26 kwietnia – 11 czerwca 1935, C III 334/34; 
orzeczenie SN z 18 grudnia 1934 r., C I 12/34, OSNC 1935, poz. 346.

3  M. Jasiakiewicz, Glosa do wyroku SN z 27. lipca 2000 r. IV CKN 88/00, „Rejent” 2005, nr 1, 
s. 122–138; M. Krzemiński, Znaczenie prawa kanonicznego dla określenia sposobu reprezentacji ko-
ścielnych osób prawnych. Glosa do wyroku SN z 27. VII. 2000 r. IV CKN 88/00, „Pr. Bank.” 2005,  
nr 10, s. 20–30; G. Radecki, Glosa do wyroku SN z dn. 27.07.2000 r. IV CKN 88/00, „OSP” 2004, z. 5,  
s. 246–249; G. Radecki, Glosa do wyroku SN z 24.03.2004 r. IV CK 108/03, PS 2006, nr 1, s. 134–140; 
B. Rakoczy, Glosa do orzeczenia SN z 27. VII. 2000 r. IV CKN 88/00, „OSP” 2003, nr 9, s. 492-495; 
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ry nie jest typowe wyłącznie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lecz z pewnymi 
modyfikacjami wynikającymi z różnic w ustawodawstwie występuje także 
w orzecznictwie sądowym innych państw Unii Europejskiej4, co pozwala 
korzystać z dorobku obcego orzecznictwa i doktryny.
 Prawo kanoniczne zawiera szereg norm dotyczących zarządu mająt-
kiem kościelnym, które ograniczają podmiot zarządzający nim w możliwo-
ści swobodnego podejmowania decyzji jego dotyczących, a w konsekwencji 
i w dokonywaniu czynności prawnych. Nie wszystkie z nich będą miały jed-
nak znaczenie dla ustalenia granic umocowania piastunów organów repre-
zentacji osób prawnych prawa polskiego. 
 Po pierwsze, jako pozostające bez wpływu na uprawnienia organu re-
prezentacji należy uznać te normy prawa kanonicznego, które w rozumie-
niu tego prawa stanowią normy niezastrzeżone pod sankcją nieważności, 
a więc normy, co do których ustawodawca kościelny postanowił, że w razie 
ich naruszenia akt prawny zarządu majątkiem w systemie prawa kanonicz-
nego będzie ważny. W świetle wyinterpretowanej przez polską judykaturę 
woli ustawodawcy polskiego zapewnienia poszanowania prawa kanoniczne-
go i zgodności ustroju wyznaniowych osób prawnych z samorozumieniem 

B. Rakoczy, Glosa do wyroku SN z 24.03.2004 r. IV CK 108/03, Rejent 2005, nr 11, s. 131–144,  
B. Rakoczy, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2005 r., IV CK 480/04, „Przegląd 
Prawa Wyznaniowego” 2009, nr 1, s. 206 – 216; B. Rakoczy, Glosa do wyroku SN z 17.02.2005 r.  
IV CK 582/04, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 2 s. 159-164; G. Ra-
decki, Organy osób prawnych Kościoła Katolickiego w Polsce (na styku prawa kanonicznego i cywil-
nego), „Rejent” 2003, nr 7–8, s. 127–155. A. Januchowski, Skuteczność prawa kanonicznego w za-
kresie reprezentacji osób prawnych Kościoła katolickiego, „Rejent” 2007, nr 9, s. 49–67; W. Chmiel, 
Obrót nieruchomościami przez parafię rzymsko-katolicką, „Rejent” 2000, nr 6, s. 13–25; B. Rakoczy, 
Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 33–39; B. Ra-
koczy, Prawo kanoniczne w orzecznictwie sądów polskich, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989–
2009): analizy, dyskusje, postulaty, red. D. Walencik, Katowice–Bielsko-Biała 2009, s. 275–284.

4  W szczególności w Republice Austrii i Królestwie Hiszpanii. Odnośnie do Republiki Austrii – zob. 
orzeczenie austriackiego SN (Oberste Gerichtshof, OGH) z 25 listopada 1959 r., 5 Ob 554/59; orze-
czenie OGH z 8 maja 1974 r., 1 Ob 68/74, SZ 47/59; orzeczenie OGH z 19 czerwca 1975 r., SZ 48/71, 
EvBl 1976, 31, JBl 1975, 650; orzeczenie OGH z 28 maja 1980 r., SZ 53/85, EvBl 1980, 214. Por.  
R. Bollenberger [w:] H. Koziol, P. Bydlinski, R. Bollenberger (red.), Kurzkommentar zum ABGB: Allge-
meines bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Konsumentenschutzgesetz, IPR-Gesetz und Europäisches 
Vertragsstatutübereinkommen, Wien 2007, s. 807 - 808, teza 7; tak również: H. Pree, Österreichisches 
Staatskirchenrecht, Wien 1984, s. 98; B. Schinkele, Religious entities as legal persons – Austria, [w:] 
Churches and Other Religious Organisations as Legal Persons, red. L. Friedner, Leuven 2007, s. 42. 
W odniesieniu do Królestwa Hiszpanii – zob. m.in. orzeczenie hiszpańskiego SN (Tribunal Supremo, 
TS) z 6 czerwca 1959 r., STS 1362/1959, nr ECLI:ES:TS:1959:1362; orzeczenie TS z 22 listopada 
1962 r., STS 134/1962, nr ECLI:ES:TS:1962:134; orzeczenie TS z 11 marca 1967 r., STS 68/1967, 
nr ECLI:ES:TS:1967:68; orzeczenie TS z 23 stycznia 1975 r., STS 30/1975, nr ECLI:ES:TS:1975:30. 
Por. M. Moreno Antón, praca doktorska pt. La enajenación canónica de bienes eclesiasticos y su 
eficacia en el derecho español, 839, https://repositorio.uam.es/xmlui/handle/10486/4495 [dostęp  
29 czerwca 2015]; M. López Alarcón, Eficacia civil de la licencia para la enajenacion de bienes ecle-
siasticos, „Ius canonicum” 1989 (XXIX), nr 57, s. 315316.
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Kościoła Katolickiego i jego normami ustrojowymi, której istotnym elemen-
tem jest wywoływanie analogicznych skutków w obu porządkach prawnych, 
czynność prawna ważna w świetle prawa kanonicznego musi być również 
ważna w państwowym porządku prawnym, aby nie dochodziło do rozdźwię-
ku pomiędzy oboma systemami prawa, których zgodność była zamierzeniem 
ustawodawcy państwowego. Brak uzasadnienia dla wprowadzania przez 
prawo państwowe sankcji dalej idącej (nieważności) z powodu naruszenia 
norm recypowanego prawa kanonicznego, jeśli samo prawo recypowane 
przewiduje sankcję łagodniejszego rodzaju (niegodność). W konsekwencji, 
w praktyce notarialnej istotne będą wyłącznie normy prawa kanonicznego 
zaopatrzone w sankcję nieważności, podczas gdy pozostałe normy należy 
traktować w kategoriach zaleceń dla zarządców majątku kościelnego, mo-
gących rodzić co najwyżej odpowiedzialność korporacyjną (np. odwołanie 
z urzędu czy inne sankcje prawa kanonicznego).
 Drugą grupę przepisów irrelewantnych dla ważności czynności praw-
nej dokonywanej za wyznaniową osobę prawną Kościoła katolickiego sta-
nowią normy, które można określić jako materialnoprawne ograniczenia 
zdolności prawnej osób prawnych. Chodzi tu o takie normy, które pozostają 
w sprzeczności z zasadą polskiego prawa cywilnego pełnej zdolności praw-
nej osób prawnych. W rezultacie zamieszczone w prawie kanonicznym nor-
my, które ograniczałyby np. możliwość zawierania przez daną kościelną oso-
bę prawną pewnych umów czy w nabywaniu przez nią określonego majątku, 
jako sprzeczne z tą zasadą nie wywołują skutku nieważności na forum prawa 
państwowego. Normy te należy traktować analogicznie jak normy prawa 
statutowego, zakazujące składania określonych rodzajów oświadczeń woli 
(zakazy statutowe), a więc jako normy rodzące jedynie skutek wewnętrz-
ny i ewentualnie odpowiedzialność korporacyjną, jednak bez wpływu na 
ważność czynności prawnej. W istocie bowiem nie mamy tutaj do czynienia 
z ograniczeniem umocowania organu reprezentacji, a więc sytuacją, w której 
czynność może być dokonana przez organ reprezentacji, aczkolwiek po speł-
nieniu określonych warunków (zwłaszcza związanych z tzw. wytworzeniem 
woli wewnętrznej).
 W rezultacie powyższego zakres norm prawa kanonicznego wpływa-
jących na ważność czynności prawnych w polskim porządku prawnym wy-
znaniowych osób prawnych Kościoła katolickiego jest ograniczony i doty-
czy współdziałania w wytworzeniu woli wewnętrznej. Celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie tych instytucji prawa kanonicznego, aby ułatwić 
praktyce obrotu ocenę, czy zachowane zostały przesłanki skutecznej repre-
zentacji osób prawnych Kościoła katolickiego.
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Prawo powszechne

 Recypowane w myśl powołanego wyżej stanowiska sądów polskich 
normy prawa kanonicznego, wpływające na zakres umocowania piastunów 
organów reprezentacji osób prawnych Kościoła katolickiego, zamieszczone 
są w tzw. kanonicznym prawie powszechnym (normach obowiązujących co 
do zasady w całym Kościele) oraz w tzw. kanonicznym prawie partykular-
nym (normach obowiązujących w części Kościoła), w tym w zaliczanych 
niekiedy do tej ostatniej kategorii kanonicznych normach statutowych po-
szczególnych osób prawnych.
 Podstawowym5 aktem powszechnego prawa kanonicznego regulują-
cym kwestie dotyczące zarządu majątkiem kościelnym oraz wyznaczającym 
granice umocowania wyznaniowych osób prawnych Kościoła katolickiego 
jest Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. (dalej: CIC’1983)6. Większość 
zapadłych na gruncie naruszenia zasad reprezentacji kościelnych osób praw-
nych orzeczeń polskiego SN oraz sądów powszechnych dotyczyła uchybie-
nia przewidzianym w tym źródle prawa przesłankom dokonywania czynno-
ści prawnych mających za swój przedmiot majątek kościelny.
 Powołany Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. zasadniczo przewi-
duje trzy zespoły norm, związanych z wytworzeniem woli wewnętrznej, 
a ograniczających (w świetle powołanego wyżej stanowiska orzecznictwa) 
piastuna organu reprezentacji w składaniu oświadczeń woli za daną wyzna-
niową osobę prawną Kościoła katolickiego. Powołane zespoły norm dotyczą 
instytucji prawnych prawa kanonicznego w postaci: aktów alienacji, czyn-
ności przekraczających granice zwyczajnego zarządzania oraz niemieszczą-
cych się w tych dwóch kategoriach innych czynności prawnych, które wy-
magają współdziałania w podjęciu decyzji (konstrukcje prawne rad, zgód 
i zezwoleń). 

5  Analogiczny zbiór norm kanonicznego prawa majątkowego dla osób prawnych Kościoła katolic-
kiego Katolickiego obrządków innych niż łaciński zawiera Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich 
– Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli promulgatus, AAS 82 (1990), 
pars II, s. 1061–1363. Z uwagi na małą liczebność tego rodzaju osób prawnych w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ich ograniczoną aktywność w obrocie cywilnoprawnym, szczegółowe przedstawienie na 
kilkunastu stronach zawartych w nich przesłanek skutecznej reprezentacji, często o spornym charak-
terze, byłoby zupełnie nieproporcjonalne do ich znaczenia dla praktyki notarialnej. W konsekwencji, 
jako że przytłaczającą większość w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią osoby prawne obrządku łaciń-
skiego, dalsze rozważania zostają do nich ograniczone.

6  Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), pars II,  
s. 1–320; przekład na język polski dokonany przez E. Sztafrowskiego ogłosił dekretem nr 48/84/P 
Prymas Polski kard. Józef Glemp.
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Alienacja

 Podstawową grupą przepisów prawa kanonicznego ograniczających 
zarządcę majątku kościelnego w dokonywaniu aktów prawnych stanowią 
normy dotyczące alienacji. Ograniczenia reprezentacji dotyczące alienacji 
i procedur z nią związanych będą mieć zastosowanie w przypadku spełnienia 
następujących przesłanek:
1. stosowania w konkretnym przypadku przepisów księgi V Kodeksu pra-

wa kanonicznego z 1983 r.– Dobra Doczesne;
2. czynność prawna stanowi alienację w rozumieniu prawa kanonicznego 

lub inną czynność, do której stosuje się przepisy o alienacji;
3. przedmiotem czynności prawnej jest tzw. majątek stały lub inny majątek 

podlegający przepisom o alienacji. 

Zakres zastosowania przepisów o dobrach doczesnych Kościoła

 Przepisy księgi V Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. normującej 
zasady postępowania z majątkiem Kościoła katolickiego mają zastosowa-
nie co do zasady tylko do publicznych osób prawnych prawa kanonicznego 
(k. 1257 § 1 CIC’1983), podczas gdy prywatne osoby prawa kanonicznego 
w zakresie zarządu majątkiem posługują się indywidualnie opracowanymi 
statutami (k. 1257 § 2 CIC’1983)7. W konsekwencji zasadniczym podziałem 
osób prawnych, który ma wpływ na kwestie reprezentacji, jest wyróżnienie 
osób publicznych i prywatnych.
 Osoby publiczne są ustanawiane przez kompetentną władzę kościel-
ną, by wykonywały w imieniu Kościoła, w oznaczonym dla nich zakresie 
i zgodnie z przepisami prawa, własne zadania zlecone im dla publicznego 
dobra (k. 116 § 1 CIC’1983). Na zasadzie przeciwieństwa, wszystkie pozo-
stałe osoby prawne są prywatne8. Typowe osoby prawa kanonicznego, takie 

7  Zob. R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary  on the Code of 
Canon Law, Mahwah 2000, s. 1483 i 1486.

8  Kryterium tego rozróżnienia nie jest do końca jasne. Wskazuje się, że osoby publiczne działają 
w imieniu Kościoła i stanowią rodzaj instytucji, podczas gdy prywatne działają w swoim imieniu i wy-
łącznie na odpowiedzialność swoich członków. Rozróżnienie to ma być odzwierciedleniem dwóch 
sposobów wypełniania misji w Kościele: publicznej (instytucjonalnej), za którą odpowiedzialna jest 
hierarchia, i prywatnej (indywidualnej), do której zobowiązani są wszyscy wierni – zob. E. Molano, 
[w:] Code of Canon Law Annotated: Latin – English edition of the Code of Canon Law and En-
glish-language translation of the 5th Spanish-language edition of the commentary prepared under the 
responsibility of the Instituto Martin de Azpilcueta, red. E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn, Montreal 
1993, s. 136. W praktyce więc owo rozróżnienie ma takie znaczenie, że publiczne osoby prawne są 
ściśle związane z hierarchią kościelną, są przez nią zarządzane bądź nadzorowane, a prywatne cieszą 
się większą autonomią w swoim działaniu, która ujawnia się w szczegółowych regulacjach. Należy 
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jak parafie czy diecezje, albo osoby prawne „zakonne” należą do kategorii 
publicznych osób prawnych. Natomiast stowarzyszenia wiernych mogą zali-
czać się do jednej lub drugiej kategorii, w ich przypadku więc konieczna jest 
każdorazowa analiza aktu erygującego i statutu, celem ustalenia, do której 
z powołanych kategorii osób prawnych dane stowarzyszenie się zalicza.
 Choć z zasady nie podlegają one przepisom kościelnego prawa ma-
jątkowego, w przypadku prywatnych osób prawa kanonicznego ich statuty 
prawnokanoniczne mogą przewidywać określone kompetencje władz ko-
ścielnych, zwłaszcza ordynariuszy, w zakresie zarządzania majątkiem9. Moż-
liwe jest również poddanie ich w akcie erygującym lub prawnokanonicznym 
statucie całości przepisów kodeksowego prawa majątkowego. W przypad-
ku więc prywatnych osób prawa kanonicznego, posiadających osobowość 
prawa polskiego, szczególnie istotna jest staranna analiza powołanych do-
kumentów, celem ustalenia, czy przepisy o dobrach doczesnych Kościo-
ła (w szczególności o alienacji) będą mieć zastosowanie w ich przypadku  
(np. na zasadzie odesłania).

Alienacja i czynności prawne z nią zrównane

 Kolejną przesłanką, która musi być spełniona, aby zastosowanie znala-
zły przepisy dotyczące alienacji, jest zaliczanie się projektowanej czynności 
prawnej do kategorii aktu alienacyjnego lub innego aktu, do którego normy 
prawa kanonicznego przewidują stosowanie procedur i ograniczeń takich jak 
przy alienacji.
 Rozważając pojęcie alienacji, należy wskazać, że w prawie kanonicz-
nym przyjęło się rozróżniać alienację w węższym i szerszym znaczeniu10. 
W konsekwencji zastosowanego w k. 1295 CIC’1983 odesłania, przepisy 
ograniczające reprezentanta w dokonywaniu czynności prawnych znajdują 
zastosowanie do dwóch rodzajów aktów prawnych:

1. alienacji (zwanej niekiedy alienacją sensu stricto);
odnieść się krytycznie do tak nieprecyzyjnego criterium divisionis. Szczególnie uwidacznia się to na 
przykładzie stowarzyszeń wiernych, które mogą być bądź prywatne, bądź publiczne. Na ogół w statu-
tach wyraźnie zostaje zastrzeżone, jaki jest ich charakter. W braku jednak takiej wzmianki konieczne 
jest odwoływanie się do równie niepewnej analizy użytych słów (erygowanie, nadanie osobowości) 
czy całokształtu regulacji.

9  R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1477.

10  Na gruncie niniejszych rozważań na temat procedur alienacyjnych w Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego z 1983 r. z 1983 r. rozróżnienie to ma głównie charakter teoretyczny, gdyż w obu przypadkach 
zastosowanie znajdą te same procedury wytworzenia woli wewnętrznej. Wobec jednak powszechnego 
posługiwania się w praktyce prawa kanonicznego tymi pojęciami zasadne jest ich przedstawienie. 
Poza normami księgi V Kodeksu Prawa Kanonicznegoz 1983 r. rozróżnienie to może mieć jednak 
znaczenie praktyczne (zwłaszcza w prawie statutowym lub partykularnym – zob. niżej).
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2. transakcji, na skutek której majątek osoby prawnej może się zna-
leźć w gorszej sytuacji (zwanej niekiedy alienacją sensu largo)11.

 Pojęcie alienacji (w znaczeniu węższym) nie jest w prawie kanonicz-
nym zdefiniowane, a w doktrynie prawa kanonicznego zakres semantyczny 
tego terminu jest również sporny. Najczęściej przez alienację rozumie się 
wyzbycie się prawa (zwłaszcza własności), opierając się na dosłownym zna-
czeniu czasownika alienare12. Niekiedy jednak przez alienację rozumie się 
także czynność prawną, która na dłuższy czas wyłącza możliwość decydo-
wania o przeznaczeniu i korzystaniu z rzeczy (np. wieloletnie użytkowanie).
 Transakcje, na skutek których majątek osoby prawnej może się zna-
leźć w gorszej sytuacji, również nie zostały w Kodeksie prawa kanoniczne-
go z 1983 r. zdefiniowane; brak jest również kodeksowej enumeracji tego 
rodzaju czynności prawnych. W rezultacie konieczne jest opieranie się na 
sformułowanych opisowo przesłankach alienacji sensu largo. Doktryna jed-
nak zasadniczo zalicza do nich najczęściej: ustanowienie hipoteki, zastawu 
lub innego zabezpieczenia, albo służebności, udzielenie upoważnień, usta-
nowienie prawa odkupu czy opcji kupna, zobowiązanie do regularnego pła-
cenia kwot pieniężnych, udzielanie niezabezpieczonych pożyczek, udziele-
nie poręczenia, przeniesienie prawa do zarządzania rzeczą bez przenoszenia 
własności, oraz zaciąganie długów13. Sporne jest, czy należy tutaj zaliczyć 
– kwalifikowane niekiedy za akty alienacji sensu largo – oddanie w na-
jem lub dzierżawę14. Większościowe, tradycyjne stanowisko nadal uznaje,  
że powyższe czynności ze swej natury stwarzają zagrożenie dla majątku ko-
ścielnej osoby prawnej, podczas gdy pojawiają się głosy, iż w konkretnej 
sytuacji nawet te czynności mogą nie powodować realnego zagrożenia dla 
majątku kościelnej osoby prawnej, a w konsekwencji nie powinny podlegać 
regułom o alienacji. Istnieje równie radykalny pogląd przeciwny, zgodnie 
z którym każda czynność prawna prowadząca do zobowiązania kościelnej 
osoby prawnej podlega przepisom o alienacji15.

11  Przy czym do tej drugiej grupy niekiedy zalicza się również tzw. darowizny obciążone, a więc 
dokonane z zastrzeżeniem sposobu korzystania lub warunku, które również wymagają zachowania 
przepisów o alienacji (k. 1267 § 2 CIC’1983). Zob. też: W. Wójcik, [w:] W. Wójcik, J. Krukowski,  
F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987, s. 60.

12  Por. R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 14931494.

13  [w:] red. J.P. BealTamże, s. 1502.

14  Przeciwko opowiada się m.in. R.T. Kennedy [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, 
New commentary…, s. 15031504 i 1507 z przedstawioną tam argumentacją. Za taką możliwością:  
B.W. Zubert, Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. T. II/3. Lud Boży. Instytuty życia 
konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Lublin 1990, s. 106; W. Wójcik, [w:] W. Wój-
cik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 86 i 92.

15  W. Wójcik, [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 92.
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Majątek stały i inne przedmioty alienacji oraz czynności z nią zrównanych

 Podleganie procedurom ograniczającym reprezentanta w zarządzie ma-
jątkiem ma miejsce, jeśli alienacja lub zagrożenie mają za przedmiot tzw. ma-
jątek stały (patrimonium stabile) kościelnej osoby prawnej16. Pojęcie majątku 
stałego również nie zostało zdefiniowane w Kodeksie prawa kanonicznego 
z 1983 r. Tradycyjnie oznacza ono wszelkie mienie, które ze swej natury lub 
wyraźnego postanowienia jest przeznaczone do pozostania w majątku osoby 
prawnej przez dłuższy określony lub nieokreślony czas, by zapewniać stabil-
ność i bezpieczeństwo finansowe17. Tradycyjnie do majątku stałego zalicza się 
nieruchomości, niezużywalne ruchomości, długoterminowe inwestycje (naj-
częściej powyżej dwóch lat), takie jak akcje, obligacje, obligacje skarbowe oraz 
fundusze specjalnego przeznaczenia, które nawet jeśli składają się z gotówki, 
to zostały specjalnie odłożone na realizację konkretnego celu18. Pomocniczo 
majątek stały można określić jako majątek, który ma służyć osobie prawnej do 
realizacji w przyszłości celów, dla których ona istnieje19. W praktyce można 
posiłkować się inwentarzami, o których mowa w k. 1283 CIC’1983.
 Do przedmiotów poddanych reżimowi alienacyjnemu należą również 
rzeczy darowane Kościołowi na podstawie ślubu (ex voto), rzeczy kosztow-
ne z racji artystycznych lub historycznych (k. 1292 § 2 in medio CIC’1983) 
oraz relikwie znaczące, bądź doznające wielkiej czci ze strony wiernych  
(k. 1190 § 2 CIC’1983). W tych przypadkach jednak niemal zawsze należą 
one niezależnie od wyżej wymienionych cech swoistych, do patrimonium 
stabile kościelnej osoby prawnej.

Przesłanki ważnej alienacji

 W przypadku stwierdzenia powyższych przesłanek, konieczność za-
stosowania określonych, wymaganych do ważności procedur lub ich kształt 
zależą dodatkowo od kryterium ekonomicznego w postaci kwoty minimalnej 
i maksymalnej, wynoszącymi obecnie w Polsce odpowiednio 100 000 euro 
i 1 000 000 euro20, które należy odnosić do masy poddawanej alienacji, a nie 
do poszczególnych przedmiotów lub praw21.

16  R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 15041505. Por. 
W. Wójcik, [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 87.

17  R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1495 i 1502.

18  R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 14951496.

19  R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1496.

20  Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Warszawa 2001, s. 966.

21  R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1498.
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 Przekroczenie sumy najniższej wymaga do ważności aktu prawnego 
zezwolenia kompetentnej władzy kościelnej. W przypadku osób prawnych 
podlegających władzy biskupa diecezjalnego będzie on również podmio-
tem właściwym do wydania zezwolenia, przy czym do ważności zezwolenia 
wymagana jest również zgoda na jego udzielenie Kolegium Konsultorów 
oraz Diecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych (k. 1292 § 1 zd. 2 CIC’1983). 
W przypadku diecezji do ważnej alienacji wymagane także zezwolenie obu 
wyżej wymienionych podmiotów kolegialnych (k. 1292 § 1 zd. 3 CIC’1983). 
W odniesieniu do osób prawnych niepodlegających władzy biskupa diece-
zjalnego podmiot udzielający zezwolenia jest określony statutami tych osób 
prawnych. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach wymagana 
jest również zgoda osób zainteresowanych (interessati), przez których naj-
częściej rozumie się fundatorów, darczyńców lub inne osoby, których prawa 
może naruszyć alienacja22.
 Jeśli wartość dóbr alienowanych przekroczy wartość najwyższą, nie-
zbędne jest uzyskanie dodatkowych zezwoleń ze strony Stolicy Apostolskiej 
(k. 1292 § 2 in principio CIC’1983). Jej zgoda jest potrzebna również nie-
zależnie od wartości alienacji w przypadku, gdy przedmiotem aktu praw-
nego są rzeczy darowane Kościołowi na podstawie ślubu (ex voto), rzeczy 
kosztowne z racji artystycznych lub historycznych (k. 1292 § 2 in medio 
CIC’1983) oraz relikwie znaczące, bądź doznające wielkiej czci ze strony 
wiernych (k. 1190 § 2 CIC’1983)23. Pomocą może służyć poniższa tabela:

22  Tamże[w:] red. J.P. Beal, s. 1499.

23  W przypadku tych przedmiotów różnice poglądów dotyczą tego, czy jeżeli wartość nie przekracza 
kwoty najniższej, konieczne jest również uzyskanie zezwolenia podmiotów, które byłyby właściwe 
do jego udzielenia w razie jej przekroczenia. Przeciwko konieczności uzyskania takiego zezwole-
nia – zob. R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1499.  
Za obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia opowiada się natomiast notariat włoski – zob. Enti 
ecclesiastici e attività notarile, red. V. Tozzi, Napoli 1989, s. 147.
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Podmiot Rodzaj  
czynności Kanon

Kompetentna władza

Poniżej 
100 000 EUR

> 100 000 EUR
<1 000 000 EUR

Powyżej 
1 000 000 EUR

osoby prawne 
podległe  

biskupowi

alienacja 
majątku stałego

1291 Bp+DRE+KK
+zainteresowani

Bp+DRE+KK
+zainteresowani

+ St. Apost.

alienacja rzeczy 
darowanych ex 
voto, cennych 

artystycznie lub 
historycznie, 

relikwii

1291 Bp+DRE+KK
+zainteresowani

+ St. Apost.
(sporne)

Bp+DRE+KK
+zainteresowani

+ St. Apost.

Bp+DRE+KK
+zainteresowani

+ St. Apost.

transakcje 
mogące 

pogorszyć 
sytuację 

majątkową

1295 Bp+DRE+KK
+zainteresowani

Bp+DRE+KK
+zainteresowani

+ St. Apost.

osoby prawne 
z prawem 

egzempcji /
niepodlegające 

biskupowi

1292 j.w., z tym że w miejsce Bp+DRE+KK
władza kościelna określona statutem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Enti ecclesiastici e attività notarile, red. V. Tozzi, Napoli 1989

 W kontekście uzyskiwania zezwoleń należy nadmienić o warun-
kach ważności zezwolenia. Jeśli dobra są podzielne, w piśmie wnoszącym 
o udzielenie zezwolenia muszą być wskazane części już wcześniej alieno-
wane, w przeciwnym wypadku udzielone zezwolenie jest nieważne (k. 1292 
§ 3 CIC’1983). Warto również zwrócić uwagę na k. 474 CIC’1983, w myśl 
którego akta kurii, które powstały, by wywołać skutek prawny, winny być 
podpisane przez ordynariusza, od którego pochodzą, i to do ważności, jak 
również przez kanclerza kurii lub notariusza. Kwestie wyżej powołanych 
przesłanek ważności zezwolenia jak do tej pory nie były przedmiotem 
orzecznictwa sądowego i nie sposób przewidzieć kierunku rozwoju judyka-
tury w tym zakresie.

Czynności nadzwyczajnego zarządzania

 Druga grupa przepisów w zakresie wytworzenia woli wewnętrznej 
przez osoby prawne Kościoła katolickiego dotyczy tzw. aktów nadzwyczaj-
nego zarządzania. W przeciwieństwie do pojęcia alienacji w prawie kano-
nicznym oraz pojęcia czynności prawnych przekraczających granice zwy-
czajnego zarządzania w polskim Kodeksie cywilnym, zakres semantyczny 
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pojęcia aktów nadzwyczajnego zarządzania wyznaczany jest na zasadzie 
formalnej. Akty nadzwyczajnego zarządzania są to akty prawne, które zosta-
ły określone jako takie w określonym źródle prawa24. Zaliczenie do aktów 
nadzwyczajnego zarządzania może mieć miejsce poprzez sporządzenie enu-
meratywnego katalogu takich aktów, albo w sposób dorozumiany poprzez 
sporządzenie enumeratywnego katalogu aktów prawnych, co do których za-
rządca majątku kościelnego musi do ważności uzyskać zgodę innego pod-
miotu.
 W odniesieniu do diecezji akty nadzwyczajnego zarządzania powin-
ny zostać określone przez Konferencję Episkopatu Polski (k. 1277 zd. 3 
CIC’1983). Jeśli dana czynność mieściłaby się w katalogu określonym przez 
Konferencję Episkopatu, wówczas biskup diecezjalny powinien uzyskać 
zgodę diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych oraz kolegium konsul-
torów (k. 1277 zd. 2 CIC’1983). Brak zgody któregokolwiek z tych pod-
miotów, nawet wobec braku wyraźnej sankcji zawartej w komentowanym 
kanonie, zgodnie z regułami ogólnymi dotyczącymi zgody, jest obarczony 
sankcją nieważności (arg. ex k. 127 § 1 CIC’1983)25. Konferencja Episko-
patu Polski do końca 2015 r. nie wydała norm określających akty nadzwy-
czajnego zarządzania majątkiem diecezji. W konsekwencji polscy biskupi 
diecezjalni nie są ograniczeni obowiązkiem uzyskania zgody diecezjalnej 
rady do spraw ekonomicznych oraz zgody kolegium konsultorów w ramach 
instytucji aktów nadzwyczajnego zarządzania. Współdziałanie tych podmio-
tów będzie jednak niezbędne w ramach instytucji rad i zgód, o których była 
mowa wyżej, a zwłaszcza w procedurach alienacyjnych, w tym mających za 
przedmiot nie tylko dobra diecezji.
 W przypadku pozostałych osób prawnych akty nadzwyczajnego za-
rządzania powinny zostać określone w statutach prawnokanonicznych osób 
prawnych (arg. ex k. 1281 § 2 zd. 1 CIC’1983). Jeśli jednak brak takich norm 
w prawie statutowym, wówczas na zasadzie subsydiarności, akty nadzwy-
czajnego zarządzania stanowić będą czynności prawne i faktyczne wymie-
nione w dekrecie wydanym przez biskupa diecezjalnego. Ten pomocniczy 
katalog będzie miał jednak zastosowanie jedynie wobec podległych biskupo-
wi diecezjalnego publicznych osób prawnych (k. 1281 § 2 zd. 2 CIC’1983).
W konsekwencji, aby ustalić właściwy katalog czynności nadzwyczajne-
go zarządzania, należy w pierwszej kolejności zbadać prawnokanonicz-
ne statuty, poczynając od ustalenia, czy taki statut w ogóle został wydany 
w odniesieniu do danej osoby prawnej. W polskich warunkach zasadą jest,  

24  Zob. niżej oraz: R. Smith, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 802; 
W. Wójcik [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 77.

25  Por. R.T. Kennedy [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1479.
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że w odniesieniu do osób prawnych, których ustrój regulowany jest w znacz-
nej mierze Kodeksem prawa kanonicznego z 1983 r. (zwłaszcza parafie 
i diecezje), nie wydaje się odrębnego korpusu norm ustrojowych w postaci 
statutu. Ponieważ jednak w prawie kanonicznym statuty należy rozumieć 
szeroko (k. 94 § 1 CIC’1983), jako przepisy regulujące ustrój osoby prawnej, 
a nie konkretny dokument, katalog przedmiotowych aktów nadzwyczajnego 
zarządzania może się znaleźć chociażby w akcie powołującym daną oso-
bę prawną (np. w dekrecie erygującym parafię). Praktyka jednak pokazuje,  
że określenie czynności nadzwyczajnego zarządzania nie następuje w takich 
indywidualnych aktach, ale raczej w ogólnych dekretach wykonawczych na 
zasadzie subsydiarności, o której mowa była powyżej.
 Zweryfikowawszy statut prawnokanoniczny w zakresie braku wyzna-
czenia aktów nadzwyczajnego zarządzania, można sięgać do subsydiarnego 
ich katalogu wydanego przez biskupa diecezjalnego. Z uwagi na ograniczenie 
zakresu uprawnień biskupa diecezjalnego do osób prawnych poddanych jego 
władzy, katalog taki również obowiązuje co do zasady jedynie w odniesieniu 
do takich osób (k. 1281 § 2 zd. 2 in fine CIC’1983). W rezultacie wymaga to 
ustalenia, czy dana osoba prawna podlega władzy biskupa diecezjalnego.
 Pomocne mogą się tu okazać trzy ogólne zasady, z których każda 
w określonym wyjątkowym zestawie okoliczności może doznawać ograni-
czeń. Po pierwsze, w uproszczeniu należy przyjąć, że zasadniczo biskup die-
cezjalny (diecezji wyróżnionej na zasadzie terytorialnej) dysponuje władzą 
nad wszystkimi kanonicznymi osobami prawnymi mającymi siedzibę na te-
renie poddanej mu diecezji26. W szczególności biskup diecezjalny ma władzę 
nad funkcjonującymi w danej diecezji parafiami, dekanatami utworzonymi 
jako osoby prawa kanonicznego, czy diecezjalnymi seminariami duchowny-
mi. Po drugie, można posiłkować się ogólną zasadą, że osoba prawna podle-
ga władzy tego urzędu, który ją powołał do istnienia. Zatem jeśli daną osobę 
prawną (zgodnie z prawem) powołano dekretem biskupa diecezjalnego, co 
do zasady podlega ona jego władzy. Po trzecie, istnieje także reguła przeciw-
na, w myśl której władzy miejscowego biskupa diecezjalnego nie podlegają 
osoby prawne powołane przez podmioty hierarchicznie wyższe, w szczegól-
ności osoby prawne powołane na prawie papieskim27.
 Samo udzielenie upoważnienia należy do ordynariusza, toteż w przy-
padku osób prawnych podległych biskupowi diecezjalnemu to jego zgoda 

26  Niektóre z podmiotów podlegających władzy biskupa diecezjalnego mogły uzyskać prawo tzw. 
egzempcji, a więc wyjęcia spod jego władzy, wówczas prawodawstwo przezeń wydane nie obowiązu-
je te kanoniczne osoby prawne.

27  Tak jest np. w przypadku prałatury personalnej Opus Dei, utworzonej na mocy konstytucji apo-
stolskiej Ut sit validum, AAS 1983, s. 423–425.
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będzie wymagana28. W przypadku osób prawnych podległych ordynariuszo-
wi zakonnemu będzie to jego prerogatywa29. W omawianym zakresie nie 
ma wątpliwości, że upoważnienie to jest wymagane do ważności, co zostało 
expressis verbis wyrażone w treści kanonu 1281 § 1 CIC’1983. Odnośnie 
do warunków ważności samego upoważnienia, zdecydowana większość au-
torów przyjmuje, że zachowanie formy pisemnej dla upoważnienia nie jest 
konieczne dla ważności samego upoważnienia i udzielone ustnie pozostaje 
w mocy30.
 Na marginesie należy jeszcze dodać, że zwrot „przy zachowaniu prze-
pisów statutów” zamieszczony w k. 1281 CIC’1983 ma to znaczenie, że wy-
móg uzyskania zgody (upoważnienia) ordynariusza nie uchyla obowiązku 
zachowania innych procedur wytworzenia woli wewnętrznej, przewidzia-
nych statutami. W szczególności nie uchyla obowiązku uzyskania przewi-
dzianych w prawie statutowym zgód lub rad przewidzianych do ważności.
 Najczęstsze błędy w praktyce dotyczą różnego rodzaju zakonnych osób 
prawnych oraz parafii wojskowych. Przykładowo instytuty życia konsekro-
wanego mogą być zakładane zarówno na prawie diecezjalnym, jak i prawie 
papieskim. W tym ostatnim jednak przypadku co do zasady podlegają one 
wyłącznie władzy Stolicy Apostolskiej (k. 593 CIC’1983)31, a więc nie pra-
wodawstwu lokalnego biskupa diecezjalnego. Nie jest to zasada bezwzględ-
na, gdyż w aktach powołujących do życia zakony lub w konstytucjach za-
konnych mogą być zamieszczone określone koncesje na rzecz lokalnych 
biskupów, np. w zakresie zarządu majątkiem położonych w diecezjach jed-
nostek organizacyjnych obdarzonych własną osobowością prawną, takich 
jak domy zakonne czy opactwa. Natomiast parafie wojskowe nie podlegają 
władzy miejscowego biskupa diecezjalnego, ale władzy biskupa polowego.
 Przykładem dekretu określającego akty nadzwyczajnej administracji 
jest dekret Metropolity Krakowskiego z 20 maja 2005 r.32, który wprost po-
wołuje się na nieważność wynikającą z przepisów Kodeksu. Dekret ten prze-
widuje, że czynnościami nadzwyczajnego zarządzania są:
1. alienacja majątku kościelnego „przez którą należy rozumieć: sprzedaż, 

zamianę, darowiznę, wszelkie przeniesienie własności na inny podmiot” 
o łącznej wartości przekraczającej 10 000,00 zł;

28  W przeciwieństwie do alienacji przekraczającej kwotę minimalną w tej procedurze nie będzie 
potrzebny udział Kolegium Konsultorów oraz Diecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych. Zob. R.T. Ken-
nedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1498, przyp. 149.

29  [w:] red. J.P. BealTamże, s. 1483.

30  [w:] red. J.P. BealTamże, wraz z literaturą wskazaną w przyp. 104.

31  Zob. również k. 586 § 2 CIC’1983.

32  Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi 2005 (CXLIII), nr 7-9, s. 139140.
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2. zaciąganie kredytów oraz poręczenie (każde o wartości powyżej 
10 000,00 zł);

3. „jakiekolwiek inne czynności, na skutek których majątek kościelny może 
znaleźć się w gorszej sytuacji”.

 Stosunkowo najbardziej rozbudowane normy zawiera zarządzenie  
z 1 grudnia 2015 r. dotyczące aktów nadzwyczajnego zarządzania w para-
fiach wydane w diecezji bielsko-żywieckiej. W myśl tego dokumentu aktami 
nadzwyczajnego zarządzania są:
1. alienacja majątku kościelnego;
2. zrzeczenie się uprawnień majątkowych, w tym zwolnienie z długu (także 

kościelnych osób prawnych);
3. udzielenie dotacji przez parafię innej osobie prawnej powyżej kwoty  

50 000 zł;
4. ustanowienie hipoteki, zastawu, służebności, użytkowania;
5. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki bez względu na kwotę;
6. aktywacja karty kredytowej założonej na rachunku parafii, której limit 

całkowity przekracza 5000 zł;
7. wystawienie weksla, aval oraz poręczenie majątkowe powyżej 50 000 zł;
8. budowa i remont, gdy kosztorys przekracza w parafii do 5 000 wiernych 

wartość 150 000 zł, a w parafii powyżej 5000 wiernych – 250 000 zł;
9. zarządzania w parafiach – c.d.
10. przyjęcie/odrzucenie: darowizny z obciążeniem, spadków, zapisów, po-

bożnych rozporządzeń;
11. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, gdy czas trwania umowy przekra-

cza 2 lata;
12. lokowanie pieniędzy w instrumenty finansowe wysokiego ryzyka  

(np. akcje, udziały w funduszach inwestycyjnych);
13. składanie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich, krajowych, 

wojewódzkich i innych, jeżeli wartość wniosku przekracza 50 000 zł;
14. sprzedaż przedmiotów religijnych, które są częścią patrimonium – dzie-

dzictwa parafii;
15. ustanowienie fundacji przez parafię.
 Podtrzymując wyżej sformułowane zastrzeżenia co do znaczenia 
przewidzianego w innych niż Kodeks źródła prawa kanonicznego wymogu 
uzyskania rady lub zgody, należy wskazać, że w diecezji bielsko-żywiec-
kiej statut parafialnych rad ds. ekonomicznych z 30 grudnia 2015 r. wyma-
ga wysłuchania jej „opinii” w przypadku podejmowania nadzwyczajnych 
aktów zarządu majątkiem parafii przez proboszcza. W diecezji tarnowskiej 
oraz diecezji rzeszowskiej, według informacji kurii diecezjalnych, nie były 
wydawane dekrety biskupie wyznaczające akty nadzwyczajnego zarządza-
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nia. Urzędnicy Kurii diecezji kieleckiej odmówili informacji na temat norm 
wydawanych przez biskupów diecezjalnych także w zakresie wyznaczenia 
aktów nadzwyczajnego zarządzania.

Pozostałe rady, zgody i zezwolenia przewidziane Kodeksem prawa  
kanonicznego z 1983 r.

 Kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II, oprócz obowiązku współ-
działania przy podejmowaniu decyzji co do czynności prawnych stanowią-
cych akty nadzwyczajnego zarządzania lub akty alienacyjne, przewiduje 
również procedury uzyskania rady, zgody lub zezwolenia niemieszczące się 
w tych dwóch omówionych wyżej kategoriach.
 Przede wszystkim biskup diecezjalny jest obowiązany wysłuchać 
rady diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych oraz kolegium konsultorów 
przed podjęciem czynności „o większym znaczeniu ze względu na material-
ny stan diecezji” (k. 1277 zd. 1 CIC’1983). Czynności te nie zostały bliżej 
zdefiniowane w samym Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. W kanoni-
styce istnieje spór, czy norma ta jest samodzielna, wprowadzając skuteczną 
na forum prawa cywilnego przesłankę reprezentacji33, czy też nabiera mocy 
dopiero w przypadku wydania norm wykonawczych określających katalog 
czynności o większym znaczeniu34. W Polsce na dzień dzisiejszy nie wydano 
przepisów, które formułowałyby katalog tych czynności.
 W przypadku oddania w „dzierżawę” dóbr kościelnych Kodeks pra-
wa kanonicznego z 1983 r. odsyła w zakresie konieczności uzyskania ze-
zwolenia do norm wydanych dla danego kraju przez właściwą konferencję 
biskupów (k. 1297 CIC’1983). Konferencja Episkopatu Polski w Instrukcji  
z 25 sierpnia 2015 r. przewiduje, że oddanie w dzierżawę, najem lub uży-
czenie własności kościelnej na ponad dwa lata wymaga uprzedniej zgody bi-
skupa diecezjalnego (p. 3.17). Wobec braku określenia sankcji bezpośrednio 
w powołanym przepisie może pojawić się wątpliwość, czy wymóg ten został 
zastrzeżony do ważności i jako taki jest skuteczny również jako ograniczenie 
reprezentacji. W doktrynie występuje pogląd, że wybór sankcji należy do sa-
mej konferencji biskupów, przy czym w sytuacji braku określenia sankcji na-
leży domniemywać, że wymogi te nie są przewidziane dla ważności35. Ana-
logiczny problem występuje w przypadku obowiązku uzyskania zezwolenia 

33  Tak: W. Wójcik, [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 73.

34  R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1478–1479. 
Zob. też: W. Wójcik, [w:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz…, s. 73.

35  Zob. R.T. Kennedy [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1507 wraz 
z przyp. 177 oraz s. 1517 wraz z przyp. 223.
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na sprzedaż lub oddanie w dzierżawę dóbr kościelnych ich zarządcom, albo 
ich krewnym lub powinowatym do czwartego stopnia (k. 1298 CIC’1983). 
Z uwagi na sporny charakter pojęcia zezwolenia (licencia) jako rodzaju zgo-
dy sankcja tego wymogu nie jest pewna.
 W dalszej kolejności należy wskazać na wymóg uzyskania zgody ordy-
nariusza na lokowanie środków pozostałych po pokryciu wydatków (k. 1284 
§ 2 n. 6 CIC’1983). W literaturze wskazuje się jednak, iż choć mowa jest 
o zgodzie, to wymóg ten nie jest obarczony sankcją nieważności36, w kon-
sekwencji więc czynność dokonana w braku takiej zgody pozostaje ważna 
i skuteczna w polskim prawie cywilnym.
 Do omawianej kategorii część autorów zalicza również przyjęcie przez 
kościelną publiczną osobę prawną fundacji tzw. nieautonomicznej (w uprosz-
czeniu: darowizny bez powoływania nowej osoby prawnej). W tym przy-
padku zastrzeżone zostaje do ważności zezwolenie ordynariusza37 (k. 1304  
§ 1 zd. 1 CIC’1983)38. Sporne jest jednak to, czy również forma pisemna ze-
zwolenia stanowi element wymagany ad solemnitatem, przy czym przeważa 
stanowisko odmawiające tej formie takiego charakteru39.
 Podsumowując, ewentualne ograniczenia zarządcy majątku kościel-
nego w postaci konieczności uzyskania rady, zgody lub zezwolenia (przy 
uwzględnieniu spornego charakteru większości z nich) mogą dotyczyć:
1. poważniejszych czynności zarządu majątkiem diecezji;
2. dzierżawy;
3. sprzedaży lub oddania w dzierżawę zarządcy majątku kościelnego lub 

jego rodzinie;
4. lokowania środków pozostałych po pokryciu wydatków;
5. przyjęcia fundacji nieautonomicznej (darowizny).

Exkurs: „zakonne” osoby prawne

 Podobnie jak w przypadku innych osób prawnych, sytuacja kształ-
tuje się w odniesieniu do aktów prawnych „zakonnych” osób prawnych40, 
w szczególności  w zakresie instytucji aktów nadzwyczajnego zarządzania. 
Analogicznie też pojęcie to należy rozumieć czysto formalnie, niezależnie 

36  Tak m. in. R.T. Kennedy [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1487.

37  Na temat wyznaczenia właściwego ordynariusza zob. k. 1302 § 3 CIC’1983. Zob. szerzej:  
R.T. Kennedy [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1 518.

38  Por. R.T. Kennedy [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1517.

39  Tamże[w:] red. J.P. Beal.

40  Na potrzeby niniejszego artykułu zamiast kodeksowego pojęcia instytutów życia konsekrowane-
go, dla uproszczenia używane będzie potoczny termin „zakony”.



Ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego

123

od ich własnej natury i cywilistycznego rozumienia czynności prawnych 
przekraczających granice zwykłego zarządu. Zatem aktami nadzwyczajnego 
zarządzania są czynności prawne i faktyczne, które przekraczają kompeten-
cję zarządcy dóbr kościelnych do samodzielnego decydowania i wymaga-
ją współdziałania w wytworzeniu woli wewnętrznej innych podmiotów41. 
Technicznie rzecz ujmując, będą to czynności, które zostały w odpowied-
nich normach uznane za akty nadzwyczajnego zarządzania – bądź expressis 
verbis, bądź implicite – poprzez wprowadzenie ograniczenia w możliwości 
podejmowania samodzielnie decyzji, w szczególności poprzez konieczność 
uzyskania odpowiedniej autoryzacji.
 Typowymi przykładami aktów nadzwyczajnego zarządzania będą 
czynności wydatkowania gotówki powyżej pewnej kwoty, przeniesienie 
własności dóbr pomiędzy osobami prawnymi tego samego instytutu, odmo-
wa przyjęcia darowizny lub przyjęcie darowizny obarczonej pewnymi obo-
wiązkami, wymiana umeblowania i innego wyposażenia, czy renegocjacja 
warunków pożyczki42. Przez niektórych autorów zaliczana tutaj jest również 
alienacja czy lokata pieniędzy na nowych warunkach43.
 Zgodnie z k. 638 § 1 CIC’1983 w przypadku aktów nadzwyczajnego 
zarządzania tego rodzaju osób prawnych nie ma jednak jednolitej procedury 
niezbędnej do ważności takiego aktu. W szczególności w przeciwieństwie 
do ogólnego prawa majątkowego specjalna procedura wytworzenia woli we-
wnętrznej nie będzie ograniczać się do uzyskania zgody ordynariusza (k. 1281 
§ 1 CIC’1983). W przypadku omawianych instytutów, warunki konieczne 
do ważności aktu nadzwyczajnej administracji określać będzie prawo wła-
sne. Najczęściej warunki te przyjmować będą postać obowiązku uzyskania 
rady lub zgody określonych podmiotów indywidualnych (np. konkretnego 
przełożonego)44 lub kolegialnych (np. rad, w tym rad ds. ekonomicznych, 

41  R. Smith, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 802. Odmiennie:  
A. Chrapkowski. J. Krzywda, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz…, t. II/2, s. 70.

42  R. Smith, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 802.

43  A. Chrapkowski. J. Krzywda, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz…, t. II/2, s. 70 wraz z podaną 
tam literaturą.

44  Zasadniczo majątkiem instytutów zarządzać winien ekonom (k. 636 § 1 zd. 2). W konsekwen-
cji prawo własne najczęściej określać będzie akty nadzwyczajnego zarządzenia poprzez ograniczenie 
ekonoma w możliwości podejmowania samodzielnej decyzji w postaci wprowadzenia wymogu zgody 
przełożonego danej osoby prawnej instytutu na konkretny rodzaj czynności. Ponieważ jednak eko-
nom nie jest organem wyznaniowej osoby prawnej w świetle katolickiej ustawy wyznaniowej, tylko 
właśnie przełożony, to on będzie musiał składać oświadczenie woli w jej imieniu. Zatem wymóg uzy-
skania zgody w takim przypadku odpadnie, skoro ten sam podmiot, który miał czynność zatwierdzić, 
sam jej dokonuje. W praktyce ekonomowie zarządzają majątkiem instytutów na podstawie pełnomoc-
nictwa cywilnoprawnego udzielonego przez jedyny organ instytutu – przełożonego. Powstaje jednak 
kwestia, czy pełnomocnictwo udzielone nie do poszczególnej czynności, a w szczególności pełno-
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jeśli takie przewiduje prawo własne, czy kapituł). Należy jednak podkreślić,  
że mogą one przyjąć także inną postać. W przypadku niedochowania prze-
słanek ważności przewidzianych prawem własnym czynność w systemie 
prawa kanonicznego jest nieważna45.
 Przesłanki ważnej alienacji w przypadku przedmiotowych osób praw-
nych kształtują się analogicznie, jak w przypadku pozostałych publicznych 
osób prawnych, gdyż przepisy księgi V Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. 
stosuje się także do nich, o ile co innego nie wynika wyraźnie z jego kano-
nów. Ponieważ w przeciwieństwie do procedury dokonywania aktów nad-
zwyczajnego zarządzania, w przypadku alienacji, poza modyfikacjami w za-
kresie organów kompetentnych do brania udziału w podjęciu decyzji, brak 
jest odmiennych uregulowań, toteż zastosowanie znajdują wyżej opisane za-
sady dotyczące zakresu zastosowania przepisów o alienacji. W konsekwencji 
aktualne pozostają uwagi odnośnie zakresu podmiotowego, przedmiotowego 
(patrimonium stabile, akty mogące pogorszyć sytuację ekonomiczną, rzeczy 
darowane ex voto oraz wartościowe) oraz ekonomicznego (kwoty minimalna 
i maksymalna)46.
 W przypadku alienacji i jakiegokolwiek działania, przez które stan ma-
jątkowy osoby prawnej instytutu mógłby doznać uszczerbku, Kodeks prawa 
kanonicznego literalnie przewiduje, iż konieczne jest uzyskanie zezwolenia 
właściwego przełożonego, wydanego za zgodą jego rady (k. 638 § 3 zd. 1 
CIC’1983), traktowanych jako warunki ważności. Dla niektórych autorów 
jednak wymóg ten dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wartość alienacji prze-
kracza sumę najniższą wyznaczoną przez Konferencję Episkopatu47, a spor-
ne jest również to, czy kwotę tę wyznacza kwota ustalona przez Konferencję 
Episkopatu Polski, czy prawo własne instytutu48.

mocnictwo ogólne, czynić będzie zawsze zadość wymogom prawa własnego. Zgoda przełożonego 
wymagana prawem kanonicznym dotyczy indywidualnego aktu i nie może być udzielana in genere na 
przyszłość. W takim wypadku powstaje wątpliwość, czy organ w postaci przełożonego nie przekroczył 
swoich kompetencji udzielając pełnomocnictwa, a zatem w takiej części pełnomocnictwo to byłoby 
nieważne (art. 38 i 39 k.c.). Z uwagi na tę wątpliwość należy zalecić uzyskiwanie zgody przełożonego 
na konkretną czynność nadzwyczajnego zarządzania, nawet jeśli należałaby ona do kategorii spraw 
objętych pełnomocnictwem. Warto też wskazać, że ponieważ ekonom działa w charakterze pełnomoc-
nika, skutkiem braku zachowania procedury wytworzenia woli będzie bezskuteczność zawieszona 
(art. 103 k.c.).

45  R. Smith, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 803.

46  Por. A. Chrapkowski. J. Krzywda, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz…, t. II/2, s. 71.

47  Por. R. Smith [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 803. Zob. 
też R.T. Kennedy, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 1498. Za ko-
niecznością uzyskania tych zgód niezależnie od kwoty najniższej opowiadają się: A. Chrapkowski.  
J. Krzywda, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz…, t. II/2, s. 71; B. W. Zubert, Komentarz…, s. 106107.

48  De Paolis, I Beni Temporali della Chiesa, Bologna 1995, s. 190.
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 Bezsporne jest, że jeśli wartość alienacji przekracza wysokość określo-
ną dla danego terytorium przez Stolicę Apostolską, do ważności wymagana 
jest również jej zgoda (k. 638 § 3 zd. 2 in principio i in fine CIC’1983)49. 
Niezależnie od ich wartości, do alienacji dóbr ofiarowanych na mocy ślubu 
albo rzeczy drogocennych z racji artystycznych lub historycznych niezbędna 
ad solemnitatem jest również zgoda Stolicy Apostolskiej (k. 638 § 3 zd. 2 in 
medio i in fine CIC’1983).
 Niezależnie od powyższego, w przypadku instytutów na prawie diece-
zjalnym oraz tzw. klasztorów niezależnych (a więc niepozostających w hie-
rarchicznym podporządkowaniu podmiotom należącym do tego samego „za-
konu”), niezależnie od kwoty i przedmiotu, do ważnej alienacji potrzebna 
jest zgoda ordynariusza miejsca (k. 638 § 4 CIC’1983). W przypadku gdy 
podmiot taki zamierza dokonać alienacji majątku położonego w innej die-
cezji niż macierzysta, wymagana będzie zgoda ordynariusza właściwego 
dla domu głównego i opinia (rada) ordynariusza właściwego ze względu na 
miejsce położenia majątku (arg. ex. 595 § 1 CIC’1983)50. Pomocna może 
okazać się poniższa tabela:

Podmiot Rodzaj czynności Kanon

Kompetentna władza

Poniżej  
100 000 euro

(sporne)

> 100 000 euro 
<1 000 000 euro

(sporne)

Powyżej  
1 000 000 euro

(sporne)

„zakon” czynność nadzwy-
czajnego zarządu 

(określona prawem 
własnym)

638 określona prawem 
własnym + rady/
zgody określone 

prawem własnym

określona prawem 
własnym + rady/
zgody określone 

prawem własnym

określona prawem 
własnym + rady/
zgody określone 

prawem własnym
alienacja i transakcje 

mogące pogorszyć 
sytuację majątkową

638 kompetentny 
przełożony
 + jego rada

(+ Bp w przypadku 
klasztorów nieza-
leżnych i instytu-

tów diecezjalnych)
(sporne)

kompetentny 
przełożony + jego 

rada
(+ Bp w przypadku 
klasztorów nieza-
leżnych i instytu-

tów diecezjalnych)

kompetentny 
przełożony 
+ jego rada
+ St. Apost.

(+ Bp w przypad-
ku klasztorów 
niezależnych 

i instytutów diece-
zjalnych)

49  Sporne jest czy w braku ustalenia tej kwoty oddzielnym aktem, zastosowanie znajduje kwo-
ta ustalona przez Konferencję Episkopatu w zakresie kwoty najwyższej. Zob. m.in. B.W. Zubert,  
Komentarz…, s. 107.

50  R. Smith, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 804.
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alienacja rzeczy 
darowanych ex-voto, 
cennych artystycznie 

lub historycznie

638 kompetentny 
przełożony
+ jego rada
+ St. Apost.

(+ Bp w przypadku 
klasztorów nieza-
leżnych i instytu-

tów diecezjalnych)

kompetentny 
przełożony 
+ jego rada
+ St. Apost.

(+ Bp wprzypadku 
klasztorów nieza-
leżnych i instytu-

tów diecezjalnych)

kompetentny 
przełożony 
+ jego rada
+ St. Apost.

(+ Bp w przypad-
ku klasztorów 
niezależnych 

i instytutów diece-
zjalnych)

Źródło: Opracowanie własne

Prawo partykularne

 Jak wskazano na wstępie, Kościół katolicki, ze względu na liczbę jed-
nostek organizacyjnych obdarzonych specjalną formą osobowości prawnej 
prawa polskiego oraz wolumen należącego do nich majątku, w praktyce no-
tarialnej zajmuje najważniejsze miejsce spośród wspólnot religijnych. Zara-
zem udział jego wyznaniowych osób prawnych w obrocie prawnym nastrę-
cza największych trudności. Źródłem tych trudności jest m. in. to, że o ile 
w przypadku pozostałych wspólnot religijnych, których status regulowany 
jest w drodze ustawy indywidualnej, ich prawo wewnętrzne najczęściej za-
myka się w pojedynczym akcie (statucie lub innym głównym dokumencie 
prawa wewnętrznego), o tyle prawo kanoniczne Kościoła Katolickiego sta-
nowi bardzo rozbudowany zespół różnego rodzaju norm pochodzących od 
różnych prawodawców, który przypomina bardziej prawo państwowe niż 
zespół norm ustrojowych osoby prawnej. Z tej przyczyny najbardziej kło-
potliwe nie jest ustalenie przepisów wpływających na granice umocowania 
zawartych w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r., które zostały przed-
stawione wyżej i o których istnieniu praktyka obrotu najczęściej ma wiedzę, 
a które przysparzają trudności jedynie w ich interpretacji oraz ustaleniu re-
alizacji zawartych w nim przesłanek ważności, lecz poszukiwanie wpływa-
jących na granice reprezentacji norm zawartych poza tym aktem prawnym.
Zadaniem tej części niniejszego artykułu jest wskazanie na podstawowe 
zasady dotyczące ustalania istnienia i treści norm prawa kanonicznego za-
wartych poza Kodeksem prawa kanonicznego z 1983 r., które mogą mieć 
wpływ na granice umocowania organów wyznaniowych osób prawnych Ko-
ścioła katolickiego. W tym celu zostaną przedstawione typowe źródła prawa 
kanonicznego występujące w Polsce, wraz ze wskazaniem podstawowych 
stosowanych w nich instytucji, ich wykładnią oraz ich znaczeniem dla repre-
zentacji.
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Problem głębokości recepcji prawa kanonicznego

 Przed zarysowaniem pozakodeksowych ograniczeń umocowania orga-
nów wyznaniowych osób prawnych konieczne jest poruszenie kwestii głę-
bokości recepcji prawa kanonicznego. Powołane orzeczenia polskiego Sądu 
Najwyższego najczęściej zapadały w stanie faktycznym obejmującym naru-
szenie k. 1254 i n. Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. oraz korespondu-
jącego z nimi k. 638 tegoż. Należy więc rozpatrzyć, czy recepcja obejmuje 
ogół norm prawnokanonicznych, czy też jedynie normy przedmiotowego ko-
deksu, albo czy została ona ograniczona w innym zakresie przedmiotowym  
(np. w odniesieniu do aktów wydanych w oparciu o prawno-kanoniczną wła-
dzę ustawodawczą). W szczególności należy rozstrzygnąć, czy ewentualne 
statuty prawnokanoniczne opisują także na forum prawa państwowego pro-
cedury wytwarzania woli przez wyznaniowe osoby prawne.
 Nie rozstrzygając w tym miejscu ogólnego problemu zasadności i pod-
staw normatywnych recepcji prawa kanonicznego w zakresie zasad działania 
wyznaniowych osób prawnych, należy stwierdzić, że logiczną konsekwencją 
linii orzeczniczej SN jest przyjęcie recepcji ogółu norm prawa kanonicznego, 
a nie tylko norm Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Niezależnie bowiem 
od tego, czy upatrywać jej w art. 28 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, zasadzie autonomii i niezależności, dorozumianym 
odesłaniu czy ogólnej woli ustawodawcy zapewnienia poszanowania norm 
prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego51; w razie przyjęcia stanowiska 
o recepcji brak jest podstaw do ograniczania jej do konkretnych źródeł tego 
prawa. Ze wspomnianych podstaw recepcji wynika przejęcie norm prawa ka-
nonicznego w zakresie, w jakim określają one zasady podejmowania decyzji, 
a opis procedur wytworzenia woli wewnętrznej może przecież znajdować się 
w wielu różnych źródłach prawa kanonicznego. Ponadto sam Kodeks prawa 
kanonicznego z 1983 r. odwołuje się do innych źródeł prawa kanonicznego, 
także w zakresie, w jakim do zastosowania jego instytucji niezbędne jest 
ich dookreślenie w innych aktach52. Recepcja pozakodeksowych norm staje 
się oczywista w przypadku wyznaniowych osób prawnych, które uzyskały 
osobowość prawa polskiego na podstawie art. 4 ust. 2 konkordatu53, nie są 

51  Zob. M. Strzała, Skuteczność…, s. 213–218.

52  Zob. zwłaszcza k. 638 § 1, k. 1281 § 2 CIC’1983.

53  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 
1993 r., Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
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wymienione w ustawie z 1989 r.54, a których szczegółowy ustrój nie jest opi-
sany w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r.55.
 Zalążek takiego stanowiska można już zaobserwować w powołanych 
orzeczeniach SN. W orzeczeniu z 1997 r. (II CKN 24/97) nakazano przy po-
nownym rozpoznaniu sprawy analizę przepisów konstytucji jednej z zakon-
nych osób prawnych. W orzeczeniu z 2005 r. (IV CK 480/04) SN od strony 
negatywnej poruszył omawiane zagadnienie, uznając, iż skoro w czasie do-
konywania czynności nie istniał statut danej parafii czy dekret biskupa die-
cezjalnego określający czynności przekraczające granice i sposób zwyczaj-
nego zarządzania, to proboszcz dysponował pełnią kompetencji do działania 
za parafię. Najpełniej na ten temat wypowiedział się SN w 2009 r. (III CZP 
122/08), stwierdzając, że przepisy prawa polskiego „w zakresie regulacji 
ustroju i sposobu działania organów stowarzyszenia publicznego odsyłają do 
przepisów prawa kanonicznego, a w kwestii organizacji i sposobu działania 
osoby prawnej także do wydanych na podstawie prawa kanonicznego statu-
tów. Chodzi przy tym o odesłanie zarówno do statutów sensu stricto, jak 
i do prawa kanonicznego w ogólności (…) [podkr. i wytł. – M.S.]”56.
 Można więc założyć, że w przyszłości orzecznictwo sądów powszech-
nych i SN będzie się rozwijać właśnie w kierunku recepcji norm prawa kano-
nicznego zawartych poza Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. Recepcja 
tych norm z uwagi na wcześniej wspomniane aspekty prawa kanoniczne-
go może rodzić wiele trudności w praktyce obrotu prawnego, szczególnie 
wobec ograniczonej znajomości prawa kanonicznego, co jest skutkiem wy-

54  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 154 z późn. zm.

55  Za przykład takiego podmiotu można traktować np. prałatury personalne (k. 295 § 1 CIC’1983).

56  Ustawodawca polski nie zdecydował się na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego 
sformułowanego expressis verbis ograniczenia recepcji prawa kanonicznego do przepisów Kodeksu 
Prawa Kanonicznego z 1983 r. Rozwiązanie takie zastosował natomiast prawodawca włoski w art. 18 
ustawy nr 222/1985 z dnia 20 maja 1985 r. o instytucjach i dobrach kościelnych we Włoszech i wspie-
raniu duchownych katolickich w służbie diecezji, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e 
per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, G.U. Nr 129 z dnia 3 czerwca 1985 r., 
dodatek zwyczajny, odchodząc tym samym od obowiązującej na podstawie konkordatu laterańskie-
go zasady pełnej i skutecznej recepcji ograniczeń reprezentacji wynikających z prawa kanoniczne-
go. W świetle powołanego przepisu w celu stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności czynności 
prawnych dokonanych przez instytucje kościelne nie można podnosić zarzutów względem osób trze-
cich dotyczących ograniczenia prawa reprezentacji lub pominięcia kontroli kanonicznej, o których 
one nie wiedziały, a które nie wynikają z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. lub rejestru osób 
prawnych („Ai fini dell’invalidita’ o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici 
non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rap-
presentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal 
registro delle persone giuridiche”). Por. L. Lamacchia, Alienazione di beni ecclesiastici, „Notariato” 
2007, nr 5, s. 568569.
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eliminowania ze studiów prawniczych po II wojnie światowej wykładów 
dotyczących tej gałęzi prawaa. Dodatkowa trudność wynika zaś z faktu roz-
mieszczenia tych norm w zróżnicowanych źródłach, publikowanych poza 
oficjalnym promulgatorem Stolicy Apostolskiej Acta Apostolicae Sedis lub 
niepublikowanych wcale57.
 Nie jest jednak tak, aby zachowanie wszelkich przepisów prawa kano-
nicznego było niezbędne dla skutecznego działania przez organ reprezentacji 
za wyznaniową osobę prawną Kościoła katolickiego. Z orzecznictwa można 
wywieść regułę ograniczająca recepcję norm prawa kanonicznego tylko do 
takich przepisów, których sankcją jest nieważność. W orzeczeniu z 2004 r. 
(IV CK 108/03) SN wyraził pogląd, iż recepcja norm prawa kanonicznego 
dotycząca zasad działania proboszcza w imieniu parafii ogranicza się jedynie 
do tych jego norm, które „uzależniają ważność czynności podjętych przez 
proboszcza w imieniu parafii od uprzedniego pisemnego upoważnienia bi-
skupa diecezjalnego (kanon 1281 § 1 i § 2) lub zezwolenia właściwej wła-
dzy (kanony 1291, 1292 i 1295) (…), „nie wywierają natomiast takich 
konsekwencji normy stawiające proboszczowi określone wymagania co do 
wykonywania zarządu bez zastrzeżenia nieważności czynności dokonanej 
z naruszeniem tych wymagań [podkr.  – M.S.]”. W konsekwencji, badając 
granice umocowania wynikające z prawa kanonicznego, można ograniczyć 
się do tych jego przepisów, które zaopatrzone są w sankcję nieważności  
(leges perfectae).

57  W Republice Federalnej Niemiec zapobiega się temu zjawisku w szczególności poprzez 
publikowanie niektórych z właściwych przepisów prawa kanonicznego, w szczególności wydanych 
przez biskupów diecezjalnych, przez władze poszczególnych krajów związkowych. Zob. art. 14 ust. 
3 konkordatu z Saksonią – Anhaltz 1998 r. wraz z protokołem dodatkowym, AAS, 90 (1998), Nr 7,  
s. 470–502; art. 14 z Meklemburgią z 1997 r. (AAS 90 (1998), Nr 2, s. 98–116; art. 15 z Saksonią 
z 1996 r. (AAS 89 (1997), Nr 9, s. 613650), art. 21 z Turyngią z 1997 r. (AAS 89 (1997), Nr 11,  
s. 756–795, art. 13 wraz z korespondującym § 8 allegatu z Dolną Saksonią z 1965 r. (AAS 57 (1965), 
Nr 12, s. 834856). W Berlinie natomiast władze lokalne zawarły umowę z miejscowym biskupem die-
cezjalnym, na mocy której zobowiązały się na wniosek ordynariusza miejsca opublikować w dzienni-
ku urzędowym kraju związkowego przepisy o zarządzie majątkiem kościelnym oraz te przepisy, które 
wpływają na ważność czynności jego dotyczących (pkt V in fine) – zob. Protokół końcowy konferencji 
przedstawicieli Biskupa Ordynariusza Berlina i Senatu Berlina w sprawie regulacji zagadnień będą-
cych przedmiotem wspólnego zainteresowania z 2 lipca 1970 r., http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
ExterneLinks/DE/Themen/Kirchen_und_Religionsgemeinschaften/Berlin_katholische_gemeinde.ht-
ml?nn=268184; [dostęp 16.02.2012].
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Źródła pozakodeksowych ograniczeń reprezentacji

 Poza Kodeksem prawa kanonicznego z 1983 r. ograniczenia reprezen-
tacji organów wyznaniowych osób prawnych Kościoła katolickiego mogą 
wynikać zasadniczo z dwóch rodzaju norm. Po pierwsze warunki i procedu-
ry dokonywania czynności prawnych mogą wynikać z przepisów ogólnych, 
nieskierowanych do konkretnych kanonicznych osób prawnych, będących 
odpowiednikiem przepisów prawa powszechnie obowiązującego w prawie 
polskim, a wydanych w oparciu o kanonicznoprawną władzę ustawodawczą 
bądź wykonawczą, a więc w tym ostatnim przypadku wydanych w celu re-
alizacji przepisów ustaw kościelnych (k. 30 CIC’1983).
 Władzę ustawodawczą w całym Kościele katolickim posiada przede 
wszystkim Biskup Rzymu oraz Kolegium Biskupów. Przy czym ogólne re-
gulacje papieskie dotyczące działania osób prawnych i zarządu majątkiem 
zasadniczo zostały zawarte wyłącznie w Kodeksie prawa kanonicznego 
z 1983 r., zaś Sobór nie wydawał przepisów w tym względzie. Natomiast 
na szczeblu lokalnym (w stosunku do jednostek wyróżnionych na zasadzie 
terytorialnej) oraz w odniesieniu do niektórych jednostek organizacyjnych 
wyróżnionych na zasadzie personalnej (łącznie zwanymi kościołami party-
kularnymi58) tego rodzaju akty mogą wydawać przede wszystkim podmioty 
stojące na czele tych jednostek59. Dodatkowo akty takie mogą wydawać tak-
że synody partykularne (k. 445 zd. 2 CIC’1983) oraz Konferencja Episkopa-
tu (konferencja biskupów), choć ta ostatnia jedynie w zakresie, w jakim ta-
kiej kompetencji udziela jej prawo powszechne lub upoważnienie udzielone 
przez Stolicę Apostolską (k. 455 § 1 CIC’1983)60. 
 Drugim rodzajem norm, które mogą prowadzić do ograniczenia or-
ganu reprezentacji w kompetencji do składania oświadczeń woli, są normy 
wynikające z kanonicznych regulacji ustrojowych dotyczących organizacji 
indywidualnych osób prawa kanonicznego, a więc odpowiedników norm 
statutowych polskiego prawa cywilnego. Najczęściej normy takie zawarte 
będą w statutach prawno-kanonicznych (niestanowiących wprost statutu 
w rozumieniu prawa cywilnego). Należy z całą mocą podkreślić, że w prze-
ciwieństwie do prawa polskiego, w którym normy ustrojowe najczęściej za-

58  Należą do nich przede wszystkim diecezje, ale także prałatura terytorialna, opactwo terytorial-
ne, wikariat apostolski, prefektura apostolska oraz stała administratura apostolska (k. 368 CIC’1983). 
Z uwagi na podstawowe znaczenie diecezji, w dalszych rozważaniach pomijamy pozostałe Kościoły 
partykularne.

59  W odniesieniu do diecezji – biskupi diecezjalni, którzy sprawują władzę ustawodawczą osobiście 
(k. 381 § 1 i 391 § 1 i 2 CIC’1983). Zob. też k. 381 § 2 CIC’1983.

60  Uprawnienia prawodawcze Konferencji Episkopatu wynikają z Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1983 r. i jako takie zostały już omówione wyżej.
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warte są bądź w ustawie, bądź w uzupełniającym ją statucie (art. 38 k.c.), 
w prawie kanonicznym normy ustrojowe mogą być zawarte także w innych 
aktach prawa kościelnego, w szczególności w aktach powołujących daną ka-
noniczną osobę prawną, aktach zatwierdzających statut prawnokanoniczny 
czy różnego rodzaju źródłach prawa zakonnego. Wśród tych norm mieszczą 
się zarówno normy wydane przez podmioty władzy ustawodawczej, jak też 
inne podmioty czy urzędy prawa kanonicznego.

Normy ogólne wydawane przez biskupów diecezjalnych

 Rozpoczynając badanie granic umocowania w przepisach prawa ka-
nonicznego zamieszczonych poza Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 
r., należy zacząć od norm prawa partykularnego dotyczących ogólnie za-
rządu majątkiem kościelnym wydawanych przez biskupów diecezjalnych. 
W przypadku biskupów diecezjalnych mogą oni zarówno na mocy przysłu-
gującej im władzy ustawodawczej wydać dekret regulujący zarządzanie mie-
niem kościelnym w diecezji, jak również wydawać przepisy wykonawcze do 
ustaw kościelnych prawa powszechnego. Z uwagi na powołany wyżej zakres 
kompetencji biskupa diecezjalnego, badanie wydania przez niego ustawy 
partykularnej regulującej kwestie zarządu majątkiem w osobach prawnych 
podlegających jego władzy, należy poprzedzić ustaleniem, że dana osoba 
prawna podlega tej władzy61.
 Dopiero po ustaleniu, że biskup diecezjalny dysponuje prawem wyda-
wania przepisów dla danej osoby prawnej, w szczególności w zakresie zarzą-
du majątkiem kościelnym, należy przystąpić do badania, czy przepisy takie 
zostały wydane. Badania można rozpocząć od zapytania skierowanego do 
urzędów diecezjalnych (w szczególności Kanclerza czy Ekonoma) z proś-
bą o udostępnienie odpisu. Ponadto zasadniczodekrety ogólne są ogłaszane 
w sposób określony przez prawodawcę (k. 8 § 2 oraz k. 31 § 2 CIC’1983), 
w Polsce najczęściej w czasopismach wydawanych przez diecezje, będących 
oficjalnymi promulgatorami62.
 W archidiecezji krakowskiej, diecezjach tarnowskiej, bielsko-żywiec-
kiej oraz rzeszowskiej, według informacji przekazanych przez urzędników 
kurialnych, nie były wydawane ogólne dekrety w sprawach majątkowych. 
Kielecka kuria diecezjalna odmówiła informacji na temat istnienia i treści 
dekretów biskupa diecezjalnego w sprawach majątku kościelnego.
W analizie przepisów zawartych w dekretach biskupich szczególną uwagę 

61  Zob. wyżej.

62  Dla archidiecezji krakowskiej jest to: „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”.  
Dla diecezji tarnowskiej: „Currenda”.
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należy zwrócić na te postanowienia, które zaopatrzone są w sankcję nieważ-
ności, gdyż to one wpływają na zakres ograniczenia umocowania. Zasadą 
jest, że nieważnością są obarczone przede wszystkim te przepisy, które wy-
raźnie postanawiają, że akt jest nieważny (arg. ex k. 10 CIC’1983). Sankcja 
nieważności może więc przede wszystkim wynikać expressis verbis z treści 
przepisów dekretów (np. „czynność jest nieważna, jeśli”; „pociąga za sobą 
nieważność”; „nieważnie dokonuje”, itp.), jak również wynikać z charakteru 
niektórych instytucji prawa kanonicznego i dotyczących jej przepisów ogól-
nych, bez zastrzeżenia wprost nieważności w samym dekrecie63. 
 W szczególności chodzi tu o instytucję rady oraz zgody. Zgodnie  
z k. 127 § 1 CIC’1983, jeśli przepis postanawia, że do podjęcia aktu koniecz-
na jest zgoda jakiejś grupy osób, ważność wymaga ich zwołania oraz podję-
cia uchwały o jej udzieleniu bezwzględną większością głosów tych, którzy 
są obecni (podmiot, który występuje o zgodę, nie bierze udziału w głoso-
waniu). Natomiast jeśli przepis stanowi o radzie, do ważności konieczne 
jest wysłuchanie rady wszystkich. Analogicznie możliwe jest uzależnienie 
aktu od zgody lub rady poszczególnych podmiotów. W takich wypadkach 
(k. 127 § 2 CIC’1983) do ważności konieczna jest aprobata takiego podmio-
tu (w przypadku zastrzeżenia zgody) lub wysłuchanie stanowiska takiego 
podmiotu (w przypadku zastrzeżenia rady). 
 Zasady te, mające niewątpliwie zastosowanie w odniesieniu do wymo-
gów rady i zgody zamieszczonych w samym Kodeksie Prawa Kanonicznego 
z 1983 r., nastręczają pewnych wątpliwości interpretacyjnych w tych przy-
padkach, w których takie wymogi wprowadzane są prawem partykularnym. 
W szczególności dotyczy to znaczenia zamieszczanych w aktach prawa par-
tykularnego wymogów uzyskania zgody parafialnej rady ds. ekonomicznych 
(np. w statutach czy regulaminach tych podmiotów kolegialnych).
 Prawie jednomyślnie doktryna odmawia takim przepisom charakte-
ru norm ad validitatem. Również praktyka prawa kanonicznego, zwłaszcza 
w postaci urzędników kurialnych, najczęściej przyjmuje, że w braku zastrze-
żenia sankcji nieważności wprost, nawet w przypadku zastrzeżenia obo-
wiązku rady lub zgody, czynności takie pozostają ważne w prawie kanonicz-
nym i jako takie nie wpływają na zakres umocowania organu reprezentacji. 
Z uwagi jednak na treść k. 127 § 1 in principio Kodeksu Prawa Kanonicz-

63  Szczególnie istotnym przypadkiem, w którym sankcja nieważności wynika z przepisów Kodeksu 
Prawa Kanonicznego z 1983 r. i może nie być wprost wyrażona w dekrecie biskupim, są opisane wyżej 
czynności przekraczające granice i sposób zwykłego zarządzania, które są nieważne bez zgody ordy-
nariusza (w najczęstszym przypadku biskupa diecezjalnego). Dekrety wydane w związku z k. 1281  
§ 2 zd. 2 CIC’1983, określające te akty, jedynie dookreślają hipotezę tego kanonu i nie jest konieczne 
powołanie sankcji nieważności w samym dekrecie, gdyż ich nieważność wynika już z treści powoła-
nego kanonu kodeksu. 
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nego z 1983 r. wprowadzającego wyżej opisaną konstrukcję rady i zgody, 
która stanowi o prawie jako takim (ius) oraz legalną teorię wykładni (k. 17 
CIC’1983), pozostają pewne wątpliwości w tym względzie i należy postu-
lować, aby prawodawcy partykularni w sposób wyraźny określali sankcje 
zastrzeganych rad i zgód. Interpretacja nadająca radom i zgodom charakter 
wymogów ad validitatem nie jest pozbawiona argumentów i nie należy od-
rzucać jej a limine. Rozstrzygnięcie, w jakim kierunku orzecznictwo sądów 
polskich rozstrzygnie tę kwestię, jest w tym miejscu niemożliwe.

Normy ogólne zawarte w prawodawstwie synodalnym

 Uprawnienia biskupa diecezjalnego przewidziane w kanonie 1281 
CIC’1983 oraz możliwość wydawania przezeń także innych dekretów re-
gulujących kwestie zarządzania majątkiem są stosunkowo szeroko znane, 
a w konsekwencji zazwyczaj brane pod uwagę  przy ustalaniu granic umoco-
wania wyznaniowych osób prawnych. Natomiast ustawodawstwo synodalne 
niejednokrotnie przy takiej analizie bywa pominięte, a przecież jego normy 
są również pochodną ustawodawczej władzy biskupa diecezjalnego i jako 
przezeń zatwierdzone oraz promulgowane – stają się prawem partykularnym 
(k. 466 CIC’1983). 
 Dorobek polskiego ustawodawstwa synodalnego w przedmiocie prze-
słanek ważności czynności dotyczących zarządu majątkiem kościelnym nie 
jest wcale skromny. Można chociażby powołać listę synodów, których prze-
pisy regulują kwestie majątkowe. W szczególności należy tu powołać syno-
dy: ełcki pierwszy, koszalińsko-kołobrzeski pierwszy, łódzki, łowicki pierw-
szy, pelpliński i rzeszowski, warszawsko-praski i włocławski. W kanonach 
przezeń wprowadzonych przewidziano m.in. bądź zakaz zaciągania poży-
czek, bądź szczegółowo określono warunki i ewentualne zgody, od których 
je uzależniono. Synod gnieźnieński przewidział m.in. obowiązek uzyskania 
zgody na podpisanie weksli i ich poręczanie. Podobną zgodę zastrzegł synod 
łódzki w stosunku do zaciągania pożyczek i zobowiązań wekslowych. Synod 
pelpliński poszerzył zakazy i zabrania nie tylko zaciągania, ale i udzielania 
pożyczek, poręczeń i zastawów. Bardziej cywilistyczną terminologię odna-
leźć można w przepisach synodu poznańskiego, w którym mowa jest o tym, 
że zgody ordynariusza wymagają zadatek, ugoda, pożyczka, hipoteka oraz 
obciążenie zobowiązaniami64.
 Normy ustawodawstwa synodalnego mogą przybrać różną postać. 
Ujmując je pod względem treści, mogą polegać na określeniu czynności 

64  Zob. S. Dubiel, Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych, Lublin 2007, s. 172178.
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nadzwyczajnego zarządzania, opisie reguł  zarządzania majątkiem zaopa-
trzonych w sankcję nieważności lub polegać na zastrzeżeniu rady lub zgody 
określonych podmiotów. W ujęciu formalnym normy te mogą być zamiesz-
czone w częściach ustaw synodalnych poświęconych zarządowi majątkiem, 
ale też w odrębnych dekretach czy przepisach dotyczących poszczególnych 
rodzajów osób prawnych albo urzędów. W tym miejscu należy też podkre-
ślić, że prawo synodalne jest miarodajne jedynie w odniesieniu do osób 
prawnych podlegających władzy biskupa diecezjalnego.
 W obrębie właściwości Krakowskiej Izby Notarialnej rozbudowane 
przepisy prawa majątkowego odnaleźć można w prawodawstwie IV Synodu 
Diecezji Tarnowskiej. Zgodnie z jego kanonami:
1. „Bez odpowiedniego zezwolenia kompetentnej władzy kościelnej, zgod-

nie z przepisami kanonów 1290-1298 KPK, nie wolno przeprowadzać 
żadnych zmian w prawie własności oraz w swobodnym posiadaniu lub 
użytkowaniu dobra kościelnego” (stat. 741 §1)

2. „Zabroniona jest również wszelka istotna zmiana gospodarki, jeśli wycho-
dzi na pogorszenie lub szkodę kościoła lub gospodarstwa” (stat. 741 § 2)

3. „Dla dokonania alienacji rzeczy nie przedstawiającej większej wartości 
lub nie dającej się zachować nie potrzeba zezwolenia” (stat. 741 § 3)

4. „Zabrania się bezwarunkowo wyzbywania rzeczy zabytkowych (…)” 
(stat. 741 § 4).

 Dodatkowo wprowadzono zakaz stawiania budynków, zezwalania na 
budowę oraz rozbiórek (stat. 742). Nadto przewidziano obowiązek uzyska-
nia zgody kurii diecezjalnej na:
1. sprzedaż i dzierżawę „gruntu lub budynku kościelnego” (wymóg opinii 

dziekana) – stat. 743 i 744 § 1;
2. „wszelką umowę najmu lub dzierżawy” (wymaga ona „zatwierdzenia”) 

- stat. 744 § 2;
3. wydanie kwot przekraczających zwykłe wydatki („wszelkie większe in-

westycje, jak remonty, adaptacje, przeróbki lub budowa nowych obiek-
tów” oraz „wszelkie poważniejsze przedsięwzięcia finansowe”; w takim 
wypadku „proboszcz powinien postarać się o zgodę Kurii Diecezjalnej”) 
– stat. 725 § 1;

4. wycinkę lasu powyżej 5 m3/ha, wycięcie drzewa, likwidację sadu – stat. 
732;

5. zawarcie umowy o pracę – stat. 714 § 3.
 Specjalnej „zgody Kurii Diecezjalnej” wymaga sprzedaż lub dzierża-
wa majątku kościelnego (poza rzeczami o bardzo małej wartości) rodzinie 
beneficjata oraz zarządcom albo ich krewnym lub powinowatym, zgodnie 
z k. 1298 CIC’1983 KPK (stat. 745 § 1). Dodatkowo wprowadzono obowią-
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zek zamieszczania w umowach najmu i dzierżawy zakazu subnajmu/sub-
dzierżawy, choć bez zastrzeżenia sankcji nieważności, oraz zakaz stawiania 
budynków, jak też zezwalania przez zarządców majątku kościelnego na bu-
dowę oraz zakaz rozbiórek (stat. 742)65.

Indywidualne normy ustrojowe

 Kolejnym zbiorem przepisów, które należy uwzględnić badając ogra-
niczenia umocowania wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickie-
go są przepisy wydawane w odniesieniu do indywidualnych kanonicznych 
osób prawnych. Najważniejszymi z nich są oczywiście statuty prawno-kano-
niczne, przy czym nie jest uzasadnione żądanie ich przedłożenia w każdym 
przypadku, albowiem nie każda osoba prawa kanonicznego ma swój indywi-
dualnie opracowany statut. W Polsce, wbrew niektórym poglądom kanoni-
styki zagranicznej66, zasadniczo przyjęło się, że osoby prawne, których ustrój 
regulowany jest stosunkowo dokładnie przepisami samego Kodeksu Prawa 
Kanonicznego nie otrzymują indywidualnych statutów w rozumieniu odręb-
nego zespołu norm ustrojowych67.
 Zasadniczo statuty powinny określać wielokrotnie już wspominane 
czynności przekraczające granice zwyczajnego zarządzania, które są podej-
mowane nieważnie bez uprzedniego pisemnego upoważnienia od ordynariu-
sza (k. 1281 § 1 in principio CIC’1983). Dopiero w razie braku ich wydania 
aktualizuje się obowiązek biskupa diecezjalnego do określenia ich katalo-
gu w dekrecie, jednak może on także na mocy przysługującej mu władzy 
ustawodawczej wydać przepisy dodatkowe względem statutów. W statutach 
mogą być również określone innego rodzaju przesłanki zaopatrzone w sank-
cję nieważności. Zawarte w nich zastrzeżenia rady i zgody w braku wyraźne-
go postanowienia odnośnie sankcji, podlegają tym samym wątpliwościom co 
wymogi zastrzeżone w aktach prawa partykularnego wydanych mocą wła-
dzy ustawodawczej68.

65  W tych samych normach IV Synodu Diecezji Tarnowskiej zamieszczono przepisy o statusie para-
fialnych rad ds. ekonomicznych, zastrzegając wyraźnie, że „Rada ma tylko głos doradczy, który nie ma 
dla proboszcza mocy bezwzględnie wiążącej” (stat. 723 § 3), choć proboszcz powinien zapytać o zda-
nie w sprawie przyjmowania i zwalniania pracowników (stat. 714 § 2). Podobnie kanony III Synodu 
Diecezji Kieleckiej stanowią, że „Rada Ekonomiczna jest instytucją jedynie doradczą i wspomagającą 
proboszcza. Podjęte ustalenia Rady nie mają mocy wiążącej dla proboszcza, są jedynie wskazaniami, 
z których proboszcz powinien we właściwy sposób korzystać” (III Synod Diecezji Kieleckiej, s. 152).

66  Zob. m.in. J.P. McIntyre, [w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New commentary…, s. 138; 
R.T. Kennedy, ibidem, s. 163 i wskazana tam literatura.

67  Zob. też wyżej.

68  Zob. wyżej.
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 Niekiedy analizę przepisów prawa kanonicznego dotyczących indywi-
dualnej osoby prawnej kończy się na analizie statutu prawnokanonicznego 
lub na ustaleniu, że takowego nie wydano. Jest to błąd, albowiem istnie-
je możliwość, że istotne przepisy z punktu widzenia reprezentacji zostały 
zamieszczone (oprócz różnego aktów wspomnianych wcześniej) w akcie 
powołującym daną kanoniczną osobę prawną. Szczególnego znaczenia na-
bierają akty powołujące osoby prawne o ustroju regulowanym Kodeksem 
Prawa Kanonicznego z 1983 r., a to ze względu na wyżej wspomnianą polską 
praktykę braku wydawania ich indywidualnych statutów, której konsekwen-
cją może być zamieszczanie istotnych przepisów w aktach powołujących 
daną osobę prawną do życia, zwłaszcza norm określających czynności prze-
kraczające granice zwykłego zarządu.

Prawo zakonne

 Prawo zakonne wymyka się możliwości abstrakcyjnego ujęcia nawet 
ogólnych zasad ustalania ograniczeń umocowania. Wynika to przede wszyst-
kim ze swoistych cech źródeł prawa zakonnego oraz indywidualnego charak-
teru każdego zgromadzenia i jego prawa. Funkcjonowanie w prawie kano-
nicznym zakonów oparte jest na zasadzie autonomii, która jest ich „prawem 
fundamentalnym”. Zakres tej autonomii jest bardzo szeroki, jako że obejmu-
je całość spraw wewnętrznych69, w tym m.in. swobodę kształtowania struktur 
oraz zasad zarządzania, a w związku z tym i zasad reprezentacji. W związku 
z powyższym, w odniesieniu do instytutów życia konsekrowanego mamy 
do czynienia z innym systemem regulacji prawnej, odmiennym od pozo-
stałych osób prawnych prawa kanonicznego, których zarząd i reprezentację 
reguluje najczęściej bądź kodeks, bądź statuty, przy uwzględnieniu prawa 
biskupiego i synodalnego.
 Akty prawne regulujące działanie zakonów określa się mianem prawa 
własnego. Składają się nań przede wszystkim konstytucje oraz dyrektoria, 
akty normatywne kapituł oraz przełożonych, nadto zaś tradycje, zwyczaje 
i inne dokumenty własne70. W prawie własnym należy poszukiwać w szcze-
gólności określenia aktów przekraczających granice zwyczajnego zarządza-
nia i przesłanek ich ważności (k. 638 § 1 CIC’1983). Mogą one przybierać 
najrozmaitsze formy i różnić się nawet znacząco w zależności od konkretne-

69  B. W. Zubert, Komentarz…, s. 12–13 i 32.

70  J. Kałowski, Konstytucje i inne zbiory prawne instytutów życia konsekrowanego, PK 1986,  
nr 1–2, s.152–153. Por. też J.R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warsza-
wa 1985, s. 42-45, F. Bogdan, Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskie-
go, Poznań 1988, s. 45–57.



Ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego

137

go zakonu, w szczególności może się zdarzyć, że akt zwyczajnego zarządu 
(administracji) w jednym zakonie stanowi akt nadzwyczajny według prawa 
własnego innego zakonu71. Przesłanki te najczęściej przybierać będą postać 
konieczności uzyskania określonych zgód oraz opinii określonych urzędów 
hierarchicznie wyższych.
 Ustalanie ograniczeń umocowania należy rozpocząć od podstawo-
wego dokumentu, jakim jest konstytucja danego zakonu. Prawdopodobnie 
z uwagi na wielość źródeł prawa zakonnego, Kodeks prawa kanonicznego 
z 1983 r. przewiduje, że w niej powinny znaleźć się przepisy odnoszące się 
do zarządzania (k. 587 § 1 CIC’1983). Często znaczenie i wzajemne relacje 
źródeł prawa własnego wynikają z najważniejszego dokumentu, jakim jest 
konstytucja danego zakonu. Przykładowo: mogą pozostawiać dookreślenie 
przesłanek ważności aktom wydanym przez określone urzędy, zwłaszcza 
hierarchicznie najwyższe – przełożonemu generalnemu czy kapitule general-
nej. W aktach prawa własnego należy poszukiwać przede wszystkim wszel-
kich sformułowań o czynnościach nadzwyczajnego zarządzania, o wymo-
gu udzielania rady lub zgody, ale także o innych warunkach zastrzeżonych 
wprost z sankcją nieważności (np. uprzedniość czy pisemność).

Podsumowanie

 Z przepisów prawa kanonicznego zawartych w samym Kodeksie pra-
wa kanonicznego z 1983 r., jak i z innych źródeł tego prawa mogą wynikać 
ograniczenia w reprezentacji wyznaniowych osób prawnych, które mogą 
być w uznane przez sądy za skuteczne na forum prawa cywilnego. Ustale-
nie tych ograniczeń wymaga badania rozmaitych źródeł prawa kanoniczne-
go. Uwzględnienia wymagają przepisy o dobrach doczesnych zamieszczo-
ne w Kodeksie Prawa kanonicznego z 1983 r. dotyczące aktów alienacji, 
aktów nadzwyczajnego zarządzania oraz innych aktów wytworzenia woli 
wewnętrznej, ale też prawo wydawane przez biskupów diecezjalnych (za-
równo uzupełniających normy kodeksowe, jak i wydawane obok prawa po-
wszechnego), jak prawo synodalne. W przypadku zakonnych osób prawnych 
ustalenie tych ograniczeń wymaga zbadania nieraz bardzo rozbudowanego 
systemu źródeł prawa zakonnego.
 W powołanych źródłach prawa ograniczenia umocowania mogą wy-
stępować jawnie jako przesłanki ważności czynności zarządu majątkiem 
kościelnych osób prawnych z wyraźnie wskazaną sankcją nieważności, jak 
również występować w postaci aktów przekraczających granice zwyczaj-

71  R. Smith, [w:] red. J.P. Beal[w:] red. J.P. Beal[w:] red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green,  
New commentary …, s. 802803.



Marek Strzała

138

nego zarządzania, wymogu uzyskania rady albo zgody innego podmiotu. 
Na te ostatnie instytucje należy zwrócić szczególną uwagę analizując przepi-
sy prawa kanonicznego.
 Na zakończenie warto zwrócić uwagę na zakres obowiązków notariu-
sza przy ustalaniu granic umocowania wynikających z prawa kanonicznego. 
Jak wynika z art. 49 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie  
(t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 164 z późn. zm.) notariusz obowiązany jest 
do szczególnej staranności. Jak do tej pory brak orzecznictwa ustalające-
go jednoznacznie, jakie czynności w zakresie ustalania granic umocowania 
wynikających z prawa kanonicznego wyczerpują szczególną staranność. 
Z pewnością szczególna staranność nie może oznaczać, aby notariusz miał 
obowiązek pełnego i wyczerpującego badania wszystkich przesłanek zawar-
tych w prawie kanonicznym (np. istnienia zwyczaju jako źródła prawa kano-
nicznego) oraz badania ich ziszczenia się, zwłaszcza w przypadku zakonnego 
prawa własnego. W niektórych przypadkach wydaje się, że obowiązki nota-
riusza wypełniać może już samo odebranie oświadczeń odpowiedniej treści 
od stron czynności notarialnej. Przykładowo nie wydaje się, aby szczególna 
staranność miała obejmować szczegółowe badanie wszystkich aktów prawa 
własnego zakonów, celem ustalenia, czy zostały wydane przez odpowied-
nich przełożonych przepisy regulujące zarządzanie majątkiem kościelnym 
należącym do osób prawnych podlegających ich władzy. W takim zakresie 
obowiązek notariusza, jak się wydaje, w zupełności realizuje zapewnienie 
złożone przez stawającą wyznaniową osobę prawną, że tego rodzaju przepi-
sy nie zostały wydane, poparte ewentualnie informacją od władz wyższych 
zakonu.
 Przedstawiony wyżej przewodnik ustalania granic umocowania orga-
nów reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła katolickiego nie 
stanowi katalogu czynności, do których notariusz jest obowiązany, i nie po-
winien być tak rozumiany. Powyższe uwagi mają na celu jedynie ułatwienie 
orientacji w normach prawa kanonicznego, nie rozstrzygając, czy ich analiza 
i uwzględnianie należy do obowiązków notariusza.


