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Organy osób prawnych Ko�cio³a katolickiego w Polsce
(na styku prawa kanonicznego i prawa cywilnego)

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych zagadnieñ
z zakresu problematyki dotycz¹cej Ko�cio³a katolickiego, pozostaj¹cej na
styku dwóch systemów prawnych (tj. �wieckiego i ko�cielnego), oraz
próba rozstrzygniêcia niektórych w¹tpliwo�ci, jakie siê na tym tle rysuj¹.
W punkcie pierwszym przedstawione zostan¹ podstawowe rodzaje ko�ciel-
nych osób prawnych, które mog¹ uczestniczyæ w obrocie cywilnopraw-
nym, wyodrêbnione wed³ug sposobu nabycia przez nie osobowo�ci praw-
nej w rozumieniu prawa cywilnego. Dwa kolejne punkty opracowania
po�wiêcone zostan¹ wymienionym w art. 39 § 1 k.c. przes³ankom nie-
wa¿no�ci umowy zawartej w imieniu osoby prawnej, które maj¹ kluczo-
we znaczenie dla pewno�ci obrotu. I tak, w pierwszej kolejno�ci rozwa-
¿enia wymaga kwestia, kto w ogóle mo¿e byæ organem ko�cielnej osoby
prawnej, a nastêpnie problem zakresu umocowania takiego organu. We
wszystkich tych przypadkach dokonaæ trzeba analizy dopuszczalno�ci
stosowania prawa ko�cielnego do rozstrzygania przedstawianych zagad-
nieñ oraz, w razie stwierdzenia braku przeciwwskazañ dla takiej mo¿-
liwo�ci, zakresu wspomnianego zastosowania.

1. Po raz pierwszy od dnia 12 pa�dziernika 1945 r., kiedy to wed³ug
uchwa³y Tymczasowego Rz¹du Jedno�ci Narodowej przesta³ obowi¹zy-
waæKonkordat z 1925 r., zagadnienie osobowo�ci prawnej strukturKo�cio³a
katolickiego znalaz³o swój normatywny wyraz w ustawodawstwie pol-
skim w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a
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Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej1. Bior¹c pod uwagê sposób
uzyskania osobowo�ci prawnej mo¿na stwierdziæ, ¿e akt ów przewiduje
cztery rodzaje ko�cielnych osób prawnych2. Po pierwsze, w art. 6 i 9
tej ustawy zawarty zosta³ katalog jednostek organizacyjnych Ko�cio³a,
którym osobowo�æ prawna przys³uguje z mocy tej¿e ustawy (m.in. Kon-
ferencja Episkopatu Polski). Po drugie, mo¿na zarejestrowaæ organizacjê
katolick¹, niezale¿nie od faktu posiadania przez ni¹ osobowo�ci prawnej
w prawie kanonicznym, jako osobê prawn¹ b¹d� jako stowarzyszenie na
zasadach art. 35 ustawy, b¹d� jako fundacjê na zasadach jej art. 58. Po
trzecie, ko�cielna osoba prawna mo¿e, w my�l art. 10, byæ wykreowana
na mocy rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
W art. 7 ust. 1 wymienia siê wreszcie typy jednostek organizacyjnych
terytorialnych (np. parafie), w art. 8 ust. 1 za� typy jednostek personal-
nych (np. zakony), w art. 7 ust. 2 natomiast inne jednostki (np. Caritas
Polska), które nabywaj¹ osobowo�æ prawn¹ z chwil¹ powiadomienia
w³a�ciwego organu administracji pañstwowej, czyliwojewody, o ich utwo-
rzeniu przez w³adzê ko�cieln¹. Odpis wspomnianego powiadomienia,
z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru, stanowi dowód uzy-
skania osobowo�ci prawnej. Gwoli �cis³o�ci nale¿y jeszcze wspomnieæ
o regulacji zawartej w art. 72 ustawy o stosunku... dotycz¹cej dowodów
posiadania osobowo�ci prawnej przez jednostki organizacyjne Ko�cio³a,
istniej¹ce ju¿ w dniu jej wej�cia w ¿ycie.
Wej�cie w ¿ycie Konkordatu miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Rzecz¹po-

spolit¹ Polsk¹, zawartego dnia 28 lipca 1993 r.3, stanowi okoliczno�æ
ukazuj¹c¹ przedstawione wy¿ej zagadnienia w innym �wietle.Wed³ug art.
4 ust. 2 tego¿ aktu prawnego, Rzeczpospolita Polska uznaje bowiem
osobowo�æ prawn¹ wszystkich instytucji ko�cielnych terytorialnych i per-
sonalnych, które uzyska³y tak¹ osobowo�æ na podstawie prawa kano-

1 Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm. Próby rozwi¹zania wspomnianego zagad-
nieniawoparciu o systempolskiegoprawapodejmowaneprzed1989 r.worzecznictwieS¹du
Najwy¿szego oraz przez przedstawicieli nauki prawa zosta³y opisane np. przez K. D em b -
s k i e g o, Osobowo�æ prawna Ko�cio³a katolickiego w PRL, RPEiS 1981, nr 3, s. 2-8.

2 Por. J. K r u k o w s k i, Ko�ció³ i Pañstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993,
s. 229-230.

3 Konkordat jest umow¹ miêdzynarodow¹ ratyfikowan¹ ustaw¹ z dnia 8 stycznia
1998 r., Dz.U. z 1998 r. Nr 98, poz. 1242.
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nicznego, w³adza ko�cielna za� zobowi¹zana jest do stosownego powia-
domienia kompetentnych organów pañstwowych. W. Chmiel, rozwa¿a-
j¹c kwestiê uzyskania osobowo�ci prawnej przez parafiê rzymskokato-
lick¹, wyrazi³ pogl¹d, odnosz¹cy siê, jak siê wydaje, do wszelkich
pozosta³ych osób prawnych Ko�cio³a katolickiego, ¿e zgodnie z zasad¹
normatywnej regulacji osobowo�ci prawnej osób prawnych, zawart¹w art.
33 k.c., osobami prawnymi, poza Skarbem Pañstwa, s¹ tylko jednostki
organizacyjne, którym przepisy szczególne (a wiêc tak¿e przepisy wspo-
mnianej ustawy z 1989 r.) przyznaj¹ osobowo�æ prawn¹4. S³uszniejsze
wydaje siê jednak stanowisko, wed³ug którego uzyskanie osobowo�ci
prawnej przez ko�cielne jednostki organizacyjne terytorialne (tj. takie, do
których przynale¿no�æ wi¹¿e siê z zamieszkiwaniem na danym terenie)
i personalne (tj. takie, do których przynale¿no�æ wi¹¿e siê z cz³onkostwem
w jakiej� grupie ludzi) nastêpuje na mocy prawa kanonicznego, natomiast
na mocy systemu prawa polskiego ma miejsce jedynie uznanie b¹d� to
ustawowe, b¹d� administracyjne (przez zawiadomienie), b¹d� wreszcie
w drodze rozporz¹dzenia nabytej ju¿ osobowo�ci5.
Zas³uszno�ci¹ostatniowymienionegopogl¹duprzemawia jednoznacznie

brzmienie art. 91 ust. 2 Konstytucji, który stanowi, ¿e umowa miêdzy-
narodowa ratyfikowana za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie ma
pierwszeñstwo przed ustaw¹, je�li ustawy tej nie da pogodziæ siê z umow¹,
oraz art. 13 ust. 1 in fine wspomnianej ustawy z 1989 r., który wy³¹cza
stosowanie jej przepisów w razie ich kolizji z postanowieniami umów
miêdzynarodowych, wskazuj¹c na jedynie subsydiarny charakter rozpa-
trywanego aktu prawnegow tymzakresie. Niemo¿na siê jednak¿e zgodziæ
z tez¹, ¿e uzyskanie osobowo�ci prawnej na mocy prawa polskiego jest

4W. C hm i e l,Obrót nieruchomo�ciami przez parafiê rzymskokatolick¹, Rejent 2000,
nr 6, s. 15.

5 Tak J. K r u k o w s k i, K.Wa r c h a ³ o w s k i,Polskie prawowyznaniowe,Warszawa
2000, s. 103, 109-112, (autorzy wskazuj¹ na fakt, ¿e pra³atura personalna nie wymieniona
w katalogu ustawowym, a bêd¹ca osob¹ prawn¹ w prawie kanonicznym, w my�l art. 4 ust.
2 konkordatu, uzyskuje osobowo�æ prawn¹ w prawie polskim);W. G ó r a l s k i,A. P i e ñ -
d y k,Zasada niezale¿no�ci i autonomii pañstwa i ko�cio³aw konkordacie polskim z 1993 r.,
Warszawa 2000, s. 24, 27-28. W obydwóch pozycjach podkre�la siê jedynie deklarato-
ryjny, dowodowy charakter zawiadomienia organów pañstwowych, co stanowi gwarancjê
odst¹pienia od reliktów totalitarnych instrumentów limitowania Ko�cio³a.
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mo¿liwe tylkowprzypadku, gdy dana jednostka organizacyjna nie posiada
przymiotu osoby prawnej w prawie kanonicznym (np. zespo³y osób lub
rzeczy o charakterze prywatnym)6. Podkre�liæ nale¿y bowiem, ¿e art. 4
ust. 2 konkordatu uznaje osobowo�æ prawn¹ instytucji ko�cielnych
uzyskan¹ na gruncie prawa kanonicznego, ale tylko terytorialnych i
personalnych. Pozosta³ych instytucji ko�cielnych dotyczy ust. 3 tego¿
artyku³u, stanowi¹cy, ¿e mog¹ one uzyskaæ na wniosek w³a�ciwej w³adzy
ko�cielnej osobowo�æ prawn¹ na podstawie prawa polskiego. Ju¿ sama
ustawa z 1989 r. wymienia szereg takich (tzn. �niepersonalnych� i �nie-
terytorialnych�) osób, m.in. ko�cio³y rektoralne czy Caritas Polska. Poza
tym z mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1989 r. osobowo�æ prawn¹
uzyska³ Ordynariat Polowy, personalna jednostka organizacyjna nigdzie
nie wspomniana w prawie kanonicznym7.
Artyku³ 4 ust. 2 konkordatu ma kluczowe znaczenie w omawianej

materii, w³¹czaj¹c czê�æ obcego porz¹dku prawnego (tj. prawa kanonicz-
nego) do polskiego systemu prawa, ale zarazemwyznaczaj¹c granice tego
w³¹czenia. W zwi¹zku z tym pogl¹d (wyra¿ony w czasach PRL!), jakoby
regulacja �pañstwowa� mia³a zawsze charakter deklaratoryjny, tj. uzna-
j¹cy jedynie osobowo�æ prawn¹ uzyskan¹ na podstawie prawa kanonicz-
nego, a nie konstytutywny, tj. nadaj¹cy j¹8, wydaje siê niemo¿liwy do
obrony.
Omawiany przepis posiada znaczenie g³êbsze zwi¹zane ze stosunkiem

pañstwa do Ko�cio³a, w tym tak¿e do jego prawa wewnêtrznego, tj.
prawa kanonicznego. Odzwierciedleniem tego stosunku, tak samo zreszt¹
jak stosunku do innych ko�cio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, jest � jak
s³usznie zauwa¿ono w literaturze przedmiotu9 � stanowione przez pañ-
stwo prawo.

6 Tak J. K r u k o w s k i, K.Wa r c h a ³ o w s k i, op. cit., s. 113 oraz W. G ó r a l s k i,
W. A d am c z e w s k i, Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
z 28 lipca 1993 r., P³ock 1994, s. 34.

7 Tê ostatni¹ okoliczno�æ zauwa¿a R. S z t y k, Ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe jako
podmioty prawa, Rejent 1991, nr 1, s. 77-78.

8 T.M. B a c h, Jednostka organizacyjna Ko�cio³a Rzymskokatolickiego w Polsce jako
podmiot zatrudniaj¹cy wed³ug obowi¹zuj¹cego prawa pracy, Lublin 1988, s. 93.

9 K. Z i e l i ñ s k i, Uzyskanie cywilnej osobowo�ci prawnej przez instytucje ko�cielne
w Polsce w �wietle ustawy z 1989 r. o stosunku pañstwa do ko�cio³a i w �wietle konkordatu,
Ateneum Kap³añskie 1996, z. 1(524), s. 82.
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W zakresie tym sformu³owano kilka teorii (zasad) ujmowania charak-
teru prawnego prawa wewnêtrznego zwi¹zków wyznaniowych10 oraz
opartych na nich modeli regulacji spraw wyznaniowych. Wydaje siê, ¿e
wywodz¹ca siê jeszcze odMarsyliusza z Padwy teoria pozaprawnej natury
prawakanonicznego, zwana te¿ zasad¹monotoniczn¹,wed³ugktórej prawo
mo¿e pochodziæ tylko od pañstwa, a inne normy maj¹ jedynie znaczenie
statutowe, moralne lub dyscyplinarne, nie nadaje siê do przyjêcia w dzi-
siejszym stanie prawnym11. Nast¹pi³a bowiem zmiana tego pogl¹du po-
przez uznanie prawa kanonicznego za prawo wytyczaj¹ce swój w³asny
obszar prawny na terenie normowanym jednocze�nie przez prawo pañ-
stwowe12. Artyku³ 4 ust. 2 konkordatu stanowi jeden z dowodów na
przyjêcie w polskim systemie prawnym zasady nazwanej przez M. Pie-
trzaka teori¹ recepcji i odes³ania, akceptuj¹cej przejêcie w okre�lonym
zakresie regulacji dokonanej przez prawo kanoniczne. Wspomniany ar-
tyku³ jest tak¿e, podobnie jak wszystkie pozosta³e normy prawa wyzna-
niowego, konkretyzacj¹ przepisu art. 25 Konstytucji, okre�laj¹cego ge-
neralnie stosunkimiêdzy pañstwemako�cio³ami na zasadzie niezale¿no�ci
i autonomii, powtórzonej zreszt¹ w art. 1 konkordatu. Zasada ta, przejêta
z konstytucji Gaudium et spes, bêd¹cej owocem Soboru Watykañskiego
II, oparta zosta³a na stwierdzeniu niekompetencji pañstwa w regulowaniu
spraw konfesyjnych oraz na odwo³aniu siê do wolno�ci religijnej rozu-
mianej zbiorowo i indywidualnie13. Z faktu odmiennej naturyKo�cio³a jako

10 Wymienia je M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 16-17.
11 Zasada ta by³a lansowanawPRL jakowyprowadzona zmarksistowskiej teorii prawa;

por. L. P i o t r o w s k i, Normy prawne Polski Ludowej a normy Ko�cio³a Katolickiego,
RPEiS 1971, nr 3, s. 120-137.

12 R. S o b a ñ s k i, Prawo kanoniczne a krajowy porz¹dek prawny, PiP 1999, z. 6,
s. 11-13; tak te¿ M. P i e t r z a k, Prawo kanoniczne a krajowy porz¹dek prawny, RPEiS,
nr 3, s. 3.Autor ten podkre�la, ¿e pañstwomusi dostrzec fakt istnienia prawa kanonicznego
i podlegania mu wielu osób.

13 Por. J. K r u k o w s k i, Osobowo�æ prawna Ko�cio³a Katolickiego w relacji do
pañstwa, Zeszyty Naukowe KUL 1980, nr 1, s. 43; por. tak¿e wypowied� T. Pieronka,
który stwierdzi³, ¿e wolno�æ religijna, bêd¹ca istot¹ doktryny soborowej, stanowi pierwsz¹
z wolno�ci w ogóle, poniewa¿ bez niej pozosta³e wolno�ci nie maj¹ sensu. Rozmowa
zamieszczona w: W. A d am c z e w s k i, B. T r z e c i a k, Ustawa o stosunku Pañstwa do
Ko�cio³a Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1995, s. 47-49. Formu³a
niezale¿no�ci i autonomii spotka³a siê tak¿e z krytyk¹ R.M .M a ³ a j n e g o, Pañstwo
a Ko�ció³ w Konstytucji III RP (refleksje aksjologiczne), PiP 1995, z. 8, s. 78-80.
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spo³eczno�ci skierowanej ku celom nadprzyrodzonym wyprowadza siê
czêsto wniosek o braku konkurencyjno�ci miêdzy nim a pañstwem,
o bezkolizyjno�ci miêdzy �wieckim a kanonicznym porz¹dkiem praw-
nym14. Obydwa porz¹dki prawne dotycz¹ jednak tych samych podmio-
tów, bêd¹cych jednocze�nie obywatelami pañstwa i wyznawcami swej
wiary15. Rozdzielenie zarysowuj¹cych siê tu dwu sfer (miêdzy homo re-
ligiosus i homo politicus) poprzez stwierdzenie, ¿e autonomia Ko�cio³a
dotyczy tylko jego spraw wewnêtrznych i spraw natury religijnej nie
wystarcza, ze wzglêdu na utrudniaj¹c¹ wyznaczenie precyzyjnych granic
autonomii p³ynno�æ rozpatrywanych pojêæ oraz odmienno�æ punktów
widzenia pañstwa i Ko�cio³a na te zagadnienia16. Zasad¹ przy rozstrzyga-
niu kolizji miêdzy dwoma systemami (podejmowanym w drodze wy-
k³adni, a nie ewentualnych porozumieñ zainteresowanychw³adz) powinno
byæ, ¿e prawo kanoniczne nie wywo³uje bezpo�rednich skutków w pañ-
stwowym porz¹dku prawnym, chyba ¿e co innego wyj¹tkowo wynika
z wyra�nie wyra¿onej woli pañstwa17. Wspomniany wyj¹tek ma w³a�nie
miejsce w postaci art. 4 ust. 2 konkordatu i jako taki nie mo¿e byæ in-
terpretowany rozszerzaj¹co.
Przywo³any artyku³ wychodzi naprzeciw d¹¿eniom Ko�cio³a, maj¹ce-

go zawsze, w ci¹gu dziejów �wiadomo�æ w³asnej podmiotowo�ci i nie
godz¹cego siê zasadniczo z redukowaniem swojej osobowo�ci prawnej
do nadania jej przez prawo �wieckie � wyznaniowe18. Poza tym, jak pisze
R. Sobañski, osobowo�æ prawna Ko�cio³a jako sakramentu zbawczej

14 Por. R. S o b a ñ s k i, Prawo kanoniczne..., s. 6.
15 Por. R. S o b a ñ s k i, Prawo kanoniczne a prawo �wieckie, Prawo Kanoniczne 1987,

nr 3-4, s. 64.
16 Tak M. P i e t r z a k, Prawo kanoniczne..., s. 10-15; L. P i o t r o w s k i, Normy

prawne..., s. 119-120
17 Tak M. P i e t r z a k, Prawo kanoniczne..., s. 18.
18 R. S o b a ñ s k i, Ko�ció³ jako podmiot prawa, Warszawa 1983, s. 35-39,69-71,98.

Odosobniona teza J.F. Schultego o patrzeniu na osobowo�æ prawn¹ Ko�cio³a w perspek-
tywie prawa pañstwowego, czyli ¿e badania nad t¹ osobowo�ci¹ winny mieæ za przedmiot
nie prawo kanoniczne, lecz prawo, jakie zosta³o wydane przez pañstwo w odniesieniu do
Ko�cio³a (czyli od edyktu z 313 r.), spotka³a siê z krytyk¹ wiêkszo�ci kanonistów. Ekle-
zjologia widzi Ko�ció³ jako spo³eczno�æ doskona³¹, rzeczywisto�æ z³o¿on¹ z pierwiastka
boskiego i ludzkiego, pochodz¹c¹ z ustanowienia Boga, która przez swój duchowy, nad-
przyrodzony aspekt posiada pozycjê co najmniej równ¹ pañstwu.
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jedno�ci uzasadniana jest przes³ankami teologicznymi i jej zawê¿anie do
kontekstu osobowo�ci prawamiêdzynarodowego czymaj¹tkowegomo¿na
uznaæ za zuba¿aj¹ce19. Powszechne w�ród zwi¹zanych z Ko�cio³em
uczonych wydaje siê tak¿e postrzeganie Ko�cio³a jako podmiotu obda-
rzonego osobowo�ci¹ publicznoprawn¹ w prawie wewnêtrznym, czêsto
po³¹czone z wyliczeniem jej cech, mimo ¿e polski system prawny takiej
osobowo�ci nie przewiduje20 i mo¿na w zwi¹zku z tym raczej mówiæ
jedynie o publicznym statusie Ko�cio³a w sensie traktowania go jako
równoprawnego partnera w dialogu z pañstwem.
Artyku³ 4 ust. 2 konkordatu zdaje siê wiêc b¹d� to stanowiæ wyj¹tek

od zasady normatywnej regulacji osobowo�ci prawnej osób prawnych
wyra¿onej w art. 33 k.c., b¹d� to rozszerzaæ na przepisy prawa kano-
nicznego zakres znaczeniowy pojêcia ustawowego �przepisy szczegól-
ne�, znajduj¹cego siê w art. 33 k.c. Prawo kanoniczne nie zawiera wy-
liczenia osób prawnych, przewiduje tak¿e odmienn¹ od cywilistycznej
konstrukcjê tej instytucji21. Osob¹ prawn¹ na gruncie prawa ko�cielnego
jest, wed³ug kan. 114 kodeksu prawa kanonicznego (og³oszonego dnia
25 stycznia 1983 r.), ka¿da jednostka utworzona na mocy przepisu prawa
albo przez specjalne nadanie � dekret w³adzy. Jednak¿e, aby osoba prawna
utworzona w oparciu o przepisy prawa kanonicznego mog³a staæ siê
równie¿ osob¹ prawn¹ prawa polskiego, w³adza ko�cielna musi o utwo-
rzeniu takiego podmiotu zawiadomiæ wojewodê (obowi¹zek zawiadomie-

19 R. S o b a ñ s k i, Osobowo�æ prawna Ko�cio³a katolickiego w �wietle konstytucji
Lumen Gentium, Prawo Kanoniczne, 1968, nr 3-4, s. 13 i 25.

20 Tak S. F u n d o w i c z, Pojêcie osoby prawnej prawa publicznego, Przegl¹d Sejmo-
wy z 1999, nr 2, s. 64 i nast.; J. K r u k o w s k i, Osobowo�æ prawna...,s. 47-48; J. K r u -
k o w s k i, Sytuacja Ko�cio³a Katolickiego w Polsce w �wietle nowego prawa, Znaki Czasu
1990, nr 20, s. 86-87; J. K r u k o w s k i, w rozmowie przeprowadzonej z nim, pod tytu³em
Nowa sytuacja prawna ko�cio³ów,Wiê� 1990, nr 5-6, s. 63, przytacza opiniê S. Wyszyñ-
skiego, ¿e je�li system prawny nie zna pojêcia osobowo�ci publicznoprawnej, to nale¿y
mu je przywróciæ; J. K r u k o w s k i, K.Wa r c h a ³ o w s k i, Polskie prawo..., s. 108-109;
H.M i s z t a l, Ko�cielne osoby prawne w prawie polskim, [w:] Historia et ius. Ksiêga
pami¹tkowa ku czci ks. prof. H. Karbonika, Lublin 1998, s. 494. W dwóch ostatnio
podanych pozycjach wyci¹ga siê ów wniosek m.in. z art. 4 ust. 1 konkordatu, wed³ug
którego RP uznaje osobowo�æ prawn¹ Ko�cio³a; W. G ó r a l s k i, A. P i e ñ d y k, Zasada
niezale¿no�ci..., s. 26-27. Autorzy wywodz¹ sw¹ tezê z zasady autonomii i niezale¿no�ci.

21 Na okoliczno�æ t¹, jako utrudniaj¹c¹ politykê wyznaniow¹ w II RP, zwróci³ uwagê
K. D em b s k i, [w:] Osobowo�æ prawna..., s. 8-9.
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nia wynika z art. 4 ust. 2 konkordatu oraz art. 13 ust. 4 ustawy z 1989 r.).
Uzyskany przezw³adze ko�cielne odpis powiadomienia z potwierdzeniem
odbioru, mimo braku, jak ju¿ wspomniano, cechy konstytutywno�ci, stano-
wi dowód uzyskania osobowo�ci prawnej (art. 13 ust. 5 ustawy z 1989 r.).
Jak widaæ, przepisy ustawowe uzupe³niaj¹ regulacjê konkordatow¹, je�li
nie s¹ z ni¹ sprzeczne22.
Sam fakt skutecznego zaistnienia osoby prawnej w systemie prawnym

nie oznacza jeszcze, ¿e mo¿e ona w ramach tego systemu nabywaæ prawa
i obowi¹zki, poniewa¿ dopóki jej organ nie zostanie prawid³owo obsa-
dzony, dopóty pozbawiona jest ona zdolno�ci do czynno�ci prawnych23.
Zgodnie z powszechnie przyjêt¹ w polskim prawie cywilnym teori¹ orga-
nów, o�wiadczenia woli osoby fizycznej, bêd¹cej piastunem organu s¹
o�wiadczeniami woli osoby prawnej24. Jednak¿e dzia³anie osoby fizycznej
tylko wtedy mo¿e byæ uznane za dzia³anie osoby prawnej, gdy taka osoba
fizyczna, po pierwsze, rzeczywi�cie pe³ni funkcjê organu i po drugie,
wspomniana dzia³alno�æmie�ci siêwgranicach kompetencji organu.Warto
wiêc kolejno prze�ledziæ, choæby skrótowo, obydwie te przes³anki w od-
niesieniu do ko�cielnych osób prawnych, zw³aszcza je�li siê we�mie pod
uwagê, ¿e umowa zawarta przez osobê nie spe³niaj¹c¹ choæby jednej ze
wspomnianych przes³anek, czyli przez tzw. rzekomy organ, jest � zgodnie
z art. 39 § 1 k.c. � niewa¿na bezwzglêdnie i to bez mo¿liwo�ci jej
konwalidowania przez kompetentny organ osoby prawnej.

22 M. P e r n a l w rozmowie z W. A d am c z e w s k i m i B. T r z e c i a k i e m, [w:]
Ustawa o stosunku..., s. 60 stwierdzi³, ¿e b³êdne jest przekonanie, i¿ konkordat mo¿e
zast¹piæ ustawê, poniewa¿ s¹ w niej bardzo konkretne przepisy, nie mog¹ce mieæ odzwier-
ciedlenia w traktacie.

23 M. P a z d a n, Niektóre konsekwencje teorii organów osoby prawnej, Prace Praw-
nicze U�, Katowice 1969, t. I, s. 214-215.

24 Tak m.in. t a m ¿ e, s. 210-218; A.Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z, M. S t e f a n i u k,
Prawo cywilne. Zarys czê�ci ogólnej, Warszawa 1996, s. 196-198. Pogl¹d odmienny re-
prezentowany przez A. K l e i n a, Charakter prawny organów osoby prawnej, [w:] Roz-
prawy z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci W. Czachórskiego, Warszawa 1985,
s. 125 oraz w zasadzie przez E. P ³ o n k ê,Mechanizm ³¹czenia skutków dzia³añ prawnych
z osob¹ prawn¹ na przyk³adzie spó³ek kapita³owych, Wroc³aw 1994, s. 13-15, traktuj¹cy
reprezentacjê przez organ jako kolejny rodzaj przedstawicielstwa statutowego b¹d� orga-
nizacyjnego, zdaje siê byæ odosobniony.
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2.Wed³ug art. 7 ust. 1 konkordatu, urzêdy ko�cielne obsadza w³a�ciwa
w³adza ko�cielna zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, co odpowia-
da zreszt¹ zasadzie autonomii i niezale¿no�ci, jako ¿e niew¹tpliwie kwestia
ta stanowi sprawê wewnêtrzn¹ Ko�cio³a. Wspomniana norma wydaje siê
mieæ zastosowanie do wiêkszo�ci osób prawnych Ko�cio³a, poniewa¿ ich
organy s¹ jednocze�nie ko�cielnymi organami administracyjnymi, wyposa-
¿onymi we w³adzê na mocy prawa kanonicznego przywi¹zan¹ do powie-
rzonego im urzêdu25. Z punktu widzenia administracyjnego prawa ko�ciel-
nego, osoba sprawuj¹ca urz¹d, np. proboszcza w parafii, poza aktami
administracyjnymi dokonuje tak¿e szeregu dalszych dzia³añ, takich jak
zawieranie umów, wykonywanie zobowi¹zañ itp.26, bêd¹cych w rozumie-
niu prawa cywilnego realizowaniem sfery reprezentacji osoby prawnej
przez jej organ. Dotyczy to raczej wszystkich osób prawnych, maj¹cych
w rozumieniu prawa kanonicznego status publicznych osób prawnych,
czyli, jak stanowi kan. 116 § 1, takich, które wykonuj¹ w imieniu Ko�cio³a
zadania im zlecone dla publicznego dobra. Nale¿y jednak¿e podkre�liæ,
¿e tworzenie ko�cielnych osób prawnych, które nie s¹ publiczne w
podanym wy¿ej rozumieniu (tj. prywatnych), oraz obsadzanie ich orga-
nów na zasadach okre�lonych w dekretach w³a�ciwych w³adz, pozostaje
równie¿ poza zakresem regulacji prawa polskiego.
Obsadzenie urzêdu ko�cielnego najczê�ciej ma charakter nieskrêpo-

wanegopowierzenia, tj. prowizji kanonicznej, czyli z regu³y nadania urzêdu
przez kompetentnego prze³o¿onego ko�cielnego27. Na prowizjê sk³adaj¹
siê trzy akty. Pierwszy to wyznaczenie osoby, drugi to nadanie tytu³u, czyli
w³a�ciwe przekazanie w³adzy, przy czym osoba ju¿ wyznaczona mo¿e
domagaæ siê nadania jej tytu³u. Te dwa akty czêsto maj¹ miejsce jedno-
cze�nie, jednak¿e dla wa¿no�ci prowizji, a wiêc w konsekwencji tak¿e dla
zostania organem osoby prawnej, wymaga siê aktu trzeciego, a miano-

25 J. K r u k o w s k i, Administracja w Ko�ciele. Zarys ko�cielnego prawa administra-
cyjnego, Lublin 1985, s. 98. Urz¹d ko�cielny, wed³ug kan. 145 § 1, jest ustanowionym
na sta³e zadaniem z postanowienia czy to Bo¿ego, czy ko�cielnego dla realizacji celu
duchowego.

26 Tam¿e, s. 107.
27 Tematykê tê opracowano w oparciu o: E. S z t a f r o w s k i, Podrêcznik prawa ka-

nonicznego, Warszawa 1985, s. 257-276 i M. ¯ u r o w s k i, Problem w³adzy i powierzania
urzêdów w Ko�ciele katolickim, Kraków 1984, s. 187-264.
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wiciewprowadzeniawposiadanie.Oczywi�cie ostatniowymieniony termin
wystêpuje tutaj w znaczeniu kanonicznego objêcia urzêdu, czyli w zna-
czeniu odmiennym od przewidzianego w art. 336 k.c. Kandydat do urzêdu
powinienpozostawaæwewspólnocieKo�cio³a i byæ zdatnym, czyli posiadaæ
przymioty wymagane dla tego urzêdu prawem powszechnym (obowi¹-
zuj¹cym w ca³ym Ko�ciele), partykularnym (obowi¹zuj¹cym w danym
ko�ciele narodowym)oraz fundacyjnym (dotycz¹cymposzczególnej osoby
prawnej), takie jak minimalny wiek, wiedza dostosowana do funkcji oraz
nienaganno�æ ¿ycia. Nadanie urzêdu kandydatowi nie spe³niaj¹cemu
wymogów przewidzianych wyra�nie dla wa¿no�ci prowizji jest niewa¿ne,
brak realizacji pozosta³ych wymogów mo¿e natomiast skutkowaæ unie-
wa¿nieniem prowizji przez dekret w³adzy lub wyrok trybuna³u ko�ciel-
nego. Prowizja symoniacka, czyli dokonywana w zamian za �wiadczenie
pieniê¿ne spe³niane przez kandydata, jest niewa¿na z mocy prawa. Nie
mo¿na równie¿ zapomnieæ o regulacji kan. 150, stanowi¹cego, ¿e temu,
kto nie otrzyma³ jeszcze �wiêceñ kap³añskich, nie mo¿na wa¿nie nadaæ
urzêdu zwi¹zanego z pe³nym duszpasterstwem, do wype³niania którego
potrzebne jest wykonywanie w³adzy �wiêceñ.
Oprócz powierzeñ nieskrêpowanych znane s¹ jeszcze prawu kano-

nicznemu, choæ raczej na zasadzie odstêpstwa od regu³y, powierzenia
zale¿ne. Chodzi tutaj przede wszystkim o wykonanie spotykanego dzi�
z regu³y jedynie w stosunkach wewn¹trzko�cielnych prawa prezenty,
czyli zobowi¹zuj¹cego przedstawienia na rêce prze³o¿onego � kandydata
na wakuj¹cy urz¹d. Prawo kanoniczne przewiduje liczne wymagania dla
wa¿no�ci prawnej tego aktu, m.in. wymaga, by zg³oszenie kandydata
nast¹pi³o w terminie trzech miesiêcy od powziêcia wiadomo�ci o opró¿-
nieniu urzêdu. Znacznie rzadziej dochodzi do obsadzenia urzêdu ko�ciel-
nego w drodze wyboru dokonywanego wed³ug rygorystycznych i skom-
plikowanych regu³ proceduralnych przez jakie� cia³o kolegialne, ogra-
niczaj¹cego siê zazwyczaj do oznaczenia kandydata i wymagaj¹cego za-
twierdzenia w³adzy. Równie¿ w tym przypadku przewidziane s¹ liczne
przes³anki wa¿no�ci. I tak, w szczególno�ci, aby wybór by³ skuteczny
i w rezultacie zatwierdzony przez prze³o¿onego, osoba wybrana powinna
w terminie o�miu dni od powiadomienia o wyborze wyraziæ sw¹ zgodê
wobec przewodnicz¹cego kolegium.
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Nadanie urzêdu, który nie zosta³ opró¿niony zgodnie z prawem ka-
nonicznym, jest niewa¿ne i nie mo¿e zostaæ konwalidowane przez pó�-
niejsz¹ legaln¹ nawet utratê tego urzêdu przez osobê dotychczas go
piastuj¹c¹. Prawnie wakuj¹cym urzêdem mo¿na nazwaæ tylko urz¹d
skutecznie w rozumieniu prawa kanonicznego opró¿niony, bez wzglêdu
na to, czy dosz³o do tego w drodze rezygnacji, przeniesienia, usuniêcia,
usuniêcia moc¹ samego prawa, karnego pozbawienia czy te¿ up³ywu
czasu, je�li jego powierzenie mia³o miejsce jedynie na czas okre�lony.
Ju¿ samo to pobie¿ne przedstawienie zagadnienia nasuwa pytanie, czy

naruszenie jakiejkolwiek z niezmiernie rozbudowanych i pochodz¹cych
z ró¿nych �róde³ norm prawa kanonicznego przy obsadzaniu urzêdu, czy
te¿ szerzej � powo³ywaniu podmiotu reprezentuj¹cego jak¹� osobê prawn¹
powoduje, ¿e dana osoba fizyczna nie mo¿e zostaæ uznana na gruncie
prawa polskiego za organ, co z kolei skutkowa³oby bezwzglêdn¹ niewa¿-
no�ci¹ umów zawieranych przez ni¹ w imieniu osoby prawnej. R. Sztyk
jeszcze na gruncie przedkonkordatowego stanu prawnego sugerowa³
pokonywanie trudno�ci w zakresie ustalania organów ko�cielnych osób
prawnych (a tak¿e samego istnienia tych osób) poprzez korzystanie
z dokumentówdotycz¹cychwspomnianych okoliczno�ci,wydanych przez
odpowiednie wed³ug prawa ko�cielnego jednostki nadrzêdne tych osób28.
S³usznie jednak zauwa¿a W. Chmiel, ¿e odpis powiadomienia organu
administracjiwyznaniowejoutworzeniuko�cielnej osobyprawnej z umiesz-
czonym na nim potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy
z 1989 r., jest jedynym dokumentem ko�cielnym stanowi¹cym dokument
urzêdowy w rozumieniu art. 244 k.p.c.29 Autor ten zwraca uwagê, ¿e
art. 14 ustawy z 1989 r., dotycz¹cy obowi¹zku powiadomienia przez
w³adze ko�cielne administracji wyznaniowej o powo³aniu lub odwo³aniu
osoby sprawuj¹cej funkcje organu nie zawiera uregulowania, które zna-
laz³o swoje miejsce w art. 13 ust. 5, i¿ odpis takiego zawiadomienia

28 R. S z t y k,Ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe..., s. 79.Autor powo³uje siê na tre�æ pisma
Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 4 czerwca 1990 r.

29 W. C hm i e l, Obrót nieruchomo�ciami..., s. 19-21. Autor stwierdza, ¿e wspomnia-
ny art. 13 ust. 5 stanowi lex specialis w stosunku do art. 244 k.p.c. Wed³ug art. 244 k.p.c.,
dokumentem urzêdowym, czyli stanowi¹cym dowód tego, co zosta³o w nich urzêdowo
za�wiadczone, s¹ m.in. dokumenty sporz¹dzone przez powo³ane do tego organy pañstwo-
we oraz inne organizacje w zakresie poruczonych im przez ustawê spraw.
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stanowi dowód, ¿e dana osoba jest organem. W zwi¹zku z powy¿szym
W.Chmiel dochodzi downiosku, ¿e udowodnienie, i¿ dana osoba fizyczna
sprawuje funkcje organu osoby prawnej mo¿e nast¹piæ tylko za pomoc¹
osobnego za�wiadczenia wojewody, bêd¹cego dokumentem urzêdowym
w rozumieniu art. 244 k.p.c. Uznaj¹c przytoczony pogl¹d za s³uszny,
nale¿y podkre�liæ, ¿e za�wiadczenie organu pañstwowego mo¿e polegaæ
na umieszczeniu notatki odpowiedniej tre�ci nawet na odpisie wspomnia-
nego zawiadomienia. Wydaje siê, ¿e stanowisko przeciwne uznaniu sku-
teczno�ci tak dokonanego za�wiadczenia cechowa³oby siê zbyt rygory-
stycznym formalizmem. Kontrahent ko�cielnej osoby prawnej w obrocie
cywilnym w zupe³no�ci dochowuje, moim zdaniem, nale¿ytej staranno-
�ci, badaj¹c jedynie tre�æ wspomnianych za�wiadczeñ i strona ko�cielna
nie mo¿e powo³aæ siê wobec niego na naruszenie jakiejkolwiek normy
prawa kanonicznego przy powo³ywaniu osoby piastuj¹cej funkcjê organu.
Artyku³y 6 ust. 2, art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 2 ustawy z 1989 r. zawieraj¹

katalog organów poszczególnych osób prawnych Ko�cio³a katolickiego.
J. Krukowski i K. Warcha³owski wyrazili pogl¹d, ¿e katalog ów straci³
charakter taksatywny, poniewa¿ w my�l generalnej zasady z art. 4 ust.
2 konkordatu o tym, jaki organ reprezentuje ko�cieln¹ osobê prawn¹
wobec w³adz pañstwowych decyduj¹ przepisy prawa kanonicznego, bez
wzglêdu na to, czy zosta³ on wymieniony w ustawie z 1989 r.30 Zapre-
zentowanypogl¹dgeneralniewydaje siê s³uszny, aczkolwiek trudnozgodziæ
siê z tak szerokim rozumieniem recepcji prawa kanonicznego, zastoso-
wanej w art. 4 ust 2 konkordatu. Artyku³ ów, który, jak wspomniano,
nie powinien byæ interpretowany rozszerzaj¹co, przewiduje jedynie uzna-
nie osobowo�ci prawnej nabytej na podstawie prawa kanonicznego, nie
za� uznawanie organówprzewidzianych przez to prawo. Podkre�liæ nale¿y,
¿e prawo kanoniczne nie zna konstrukcji organu, lecz tylko zarz¹dcy
osoby prawnej, osoby reprezentuj¹cej osobê prawn¹ i osoby piastuj¹cej
urz¹d ko�cielny. W przypadku jednak organów osób prawnych nie ujê-
tych w katalogu ustawowym, a posiadaj¹cych osobowo�æ prawn¹ na
gruncie prawa polskiego poprzez uznanie jej nabycia w prawie kanonicz-
nym (np. pra³atura personalna), nale¿y analogicznie stosowaæ wspomnia-

30 J. K r u k o w s k i, K.Wa r c h a ³ o w s k i, Polskie prawo..., s. 113.
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ne przepisy o zawiadomieniach, pozostawiaj¹c w³adzy ko�cielnej okre-
�lenie nazewnictwa organów zg³aszanych administracji wyznaniowej.
Regulacja art. 4 ust. 2 konkordatu czyni co prawda katalog ustawowy
otwartym, jednak¿e o zakwalifikowaniu jakiej� osoby jako organu, wmy�l
prawa polskiego, wydaje siê decydowaæ tre�æ za�wiadczenia, o którym
by³a mowa wy¿ej.
Sytuacja komplikuje siê, je�li chodzi o organy osób prawnych wy-

mienionych w katalogu ustawowym. Wobec w¹skiego rozumienia art.
4 ust. 2 konkordatu wydaje siê, ¿e w rozpatrywanej kwestii decyduj¹ca
jest regulacja prawa pañstwowego, a wiêc przepisy ustawy z 1989 r.
Ustawa ta dopuszcza w art. 8 ust. 3 u¿ywanie innych nazw, stosownie
do tradycji, tylko do organów osób prawnych zakonnych. Pojawiaj¹cy
siê tutaj problem, maj¹cy zapewne znaczenie g³ównie teoretyczne, mo¿na
zilustrowaæ na przyk³adzie diecezji. Wed³ug art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy
z 1989 r., organami tej osoby prawnej na gruncie prawa polskiego mo¿e
byæ biskup diecezjalny lub administrator diecezji. Kan. 413 w zw. z kan.
412 kodeksu prawa kanonicznego przewiduje jednak, ¿e kiedy biskup
diecezjalny zostaje, np. na skutek niezdatno�ci, ca³kowicie pozbawiony
mo¿liwo�ci wype³niania pasterskiej pos³ugi, kierowanie diecezj¹ przys³u-
guje biskupowi koadiutarowi, a je�li go nie ma � biskupowi pomocnicze-
mu, wikariuszowi generalnemu lub biskupiemu albo innemu kap³anowi,
wed³ug kolejno�ci ustalonej w wykazie sporz¹dzonym przez biskupa die-
cezjalnego po objêciu swego urzêdu. Je�li nie mo¿na ustaliæ osoby
upowa¿nionej do kierowania diecezj¹ w sposób wy¿ej opisany, wyboru
odpowiedniego kap³ana dokonuje w tym celu kolegium konsultatorów.
O przejêciu rz¹dów diecezji przez now¹ osobê kieruj¹c¹ zawiadamia siê
mo¿liwie najszybciej Stolicê Apostolsk¹, nie ulega tak¿e w¹tpliwo�ci, ¿e
fakt taki powinien byæ zakomunikowany administracjiwyznaniowej, która
mo¿e stan¹æ przed problemem wydania za�wiadczenia, i¿ dana osoba jest
organem osoby prawnej � diecezji.

W sumie nasuwaj¹ siê dwa rozwi¹zania przedstawionego problemu.
Wed³ug pierwszego � rygorystycznego, uzasadnionego zaprezentowany-
mi wy¿ej racjami, nale¿a³oby odmówiæ kwalifikacji organu osobom nie
wymienionymwustawie z 1989 r. Jedyn¹ ewentualn¹mo¿liwo�ci¹ uznania
uprawnieñ takich podmiotów do reprezentowania osoby prawnej by³oby
wiêc oparcie ich na woli organu (tj. biskupa) poprzez zakwalifikowanie
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wspomnianego wykazu jako swoistego udzielenia pe³nomocnictwa.
Uprawnienie pe³nomocnika do reprezentacji ma, jak stwierdzi³ J. Górski,
jednak jedynie charakter pochodny (wtórny) w stosunku do pierwotnych
uprawnieñ organów, unormowanych bezpo�rednio w przepisach okre-
�laj¹cych ustrój danej osoby prawnej31. Wszelako, zgodnie z tym, co
napisano wy¿ej, wspomniany wykaz nie zawsze zostaje sporz¹dzony.
W skrajnym wypadku mog³oby wiêc nawet doj�æ do ustanowienia ku-
ratora dla diecezji przez s¹d opiekuñczy, zgodnie z art. 603 k.p.c., do
czasu powo³ania przez w³a�ciw¹ w³adzê ko�cieln¹ administratora diecezji
b¹d� nowego biskupa diecezjalnego albo do czasu ustania przeszkody po
stronie dotychczasowego biskupa.
S³uszniejszymwydaje jednaksiê rozwi¹zaniedrugie� liberalne,uwzglêd-

niaj¹ce wolno�æ Ko�cio³a w kierowaniu swymi sprawami oraz zasadê
neutralno�ci pañstwa wobec tych¿e spraw. Wed³ug wspomnianego roz-
wi¹zania, organ pañstwowy powinien zaakceptowaæ osoby przedstawio-
ne mu przez w³a�ciw¹ w³adzê ko�cieln¹, je�li tylko zosta³y one powo³ane
zgodnie z normami prawa kanonicznego, niezale¿nie od nazw, którymi
okre�la siê dane osoby na forum ko�cielnym. Dla okre�lenia bowiem
kogo� jako organu osoby prawnej Ko�cio³a znaczenie ma na gruncie
prawapolskiego jedynie tre�æ za�wiadczenia,wktórymdanaosobawidnieje
jako taki organ. Zaprezentowane rozwi¹zanie nie odpowiada �ci�le literze
ustawy z 1989 r., ale uwzglêdnia za to ducha tej ustawy i ca³ego polskiego
prawa wyznaniowego, traktuj¹cego Ko�ció³ jako partnera pañstwa.

3. Prawo kanoniczne w sposób równie szczegó³owy co skompliko-
wany reguluje kwestie kompetencji podmiotów kieruj¹cych ko�cielnymi
osobami prawnymi. Dla niniejszych rozwa¿añ znaczenie maj¹ zw³aszcza
kompetencje organów ko�cielnych osób prawnych w sferze spraw maj¹t-
kowych Ko�cio³a. Sfera ta stanowi bowiem czê�æ prawa kanonicznego,
pozostaj¹c¹ w naj�ci�lejszych relacjach z prawem cywilnym32. Zasadnym
wydaje siê zatem choæby pobie¿ne przedstawienie regulacji prawa kano-

31 J. G ó r s k i, Stanowisko prawne organów i ich pe³nomocników w przedsiêbior-
stwach pañstwowych, Nowe Prawo 1955, nr 6, s. 43.

32 F. P a s t e r n a k, Urzêdy i beneficja ko�cielne. Maj¹tek ko�cielny, Warszawa 1970,
s. 226.
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nicznego, dotycz¹cej sygnalizowanej materii33. Rozpatrywanej kwestii
po�wiêcona zosta³a najkrótsza � pi¹ta ksiêga kodeksu prawa kanonicz-
nego, zatytu³owana �Dobra doczesneKo�cio³a� (kanonyod1254do1310).
Oprócz przepisów prawa powszechnego nale¿y jednak równie¿ wzi¹æ
pod uwagê rozbudowane normy prawa partykularnego, a tak¿e normy
dotycz¹ce jedynie konkretnych osób prawnych, zawarte w postanowie-
niach ich statutów. Dobra doczesne prywatnych ko�cielnych osób praw-
nych, nie realizuj¹cych swych celów w imieniu Ko�cio³a, zarz¹dzane s¹
bowiem z regu³y jedynie na podstawie statutów, z wy³¹czeniem pozo-
sta³ych norm prawa kanonicznego. Wspomniane dobra stanowi¹ z tego
powodu maj¹tek ko�cielny jedynie sensu largo, w przeciwieñstwie do
dóbr osób prawnych publicznych, bêd¹cych maj¹tkiem ko�cielnym sensu
stricto. Rozró¿nienie powy¿sze ma znaczenie o tyle, ¿e wy³¹cza dobra
nale¿¹ce do prywatnych osób prawnych spod nadzoru biskupa diecezjal-
nego (nierzadko jednak statuty takichosóbprzewiduj¹wspomnianynadzór).
Zarz¹d dobrami publicznej ko�cielnej osoby prawnej nale¿y do bezpo�red-
nio t¹ osob¹ kieruj¹cego, jednak rozstrzygaj¹ca decyzja w tych kwestiach
(w przypadku zajêcia siê nimi bezpo�rednio) oraz nadzór � z mo¿liwo�ci¹
zmiany decyzji nadzorowanego � nale¿¹ do biskupa diecezji, do której
osoba przynale¿y oraz Biskupa Rzymu, czyli papie¿a � najwy¿szego sza-
farza dóbr ko�cielnych. Zarz¹d polega na wykonywaniu wszelkich czyn-
no�ci zmierzaj¹cych do zachowania dóbr lub do ich pomno¿enia. Wiele
z takich czynno�ci (np. umowy) wywiera skutki na gruncie polskiego
prawa cywilnego. Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e czynno�ci zarz¹d-
ców osób prawnych, które przekraczaj¹ granice zwyk³ego zarz¹du, s¹
na gruncie prawa kanonicznego niewa¿ne, bez wcze�niejszego pisemnego
upowa¿nienia ordynariusza. Czynno�ci przekraczaj¹ce zakres i sposób
zwyczajnego zarz¹du powinny byæ okre�lone w statutach poszczególnych
osób prawnych. W razie nieuregulowania tej kwestii przez statut, powin-
no�æ wspomnianego okre�lenia spoczywa na biskupie diecezjalnym
(w stosunku do podleg³ych mu osób), zobowi¹zanym do wys³uchania

33 Wykorzystano dla tego celu rozwa¿ania W.W ó j c i k a, [w:] Komentarz do Kodek-
su prawa kanonicznego, Lublin 1987, s. 47-53, 66-94; E. S z t a f r o w s k i e g o, Podrêcz-
nik prawa kanonicznego, Warszawa 1986, s. 273-274, 283-295; T. P a w l u k a, Prawo
kanoniczne wed³ug kodeksu Jana Paw³a II, t. IV, Olsztyn 1990, s. 25-31, 41-43.



142

Gabriel Radecki

Rady do spraw ekonomicznych. Rady tej (ka¿da publiczna osoba prawna
powinna mieæ w³asn¹ tak¹ radê lub przynajmniej dwóch doradców), jak
równie¿ kolegium konsultatorów, biskup diecezjalny winien wys³uchaæ
przed podjêciemaktówzarz¹du o wiêkszymznaczeniu34.Akty takie nale¿y
okre�liæ w prawie partykularnym lub w statucie, kieruj¹c siê sytuacj¹
ekonomiczn¹ diecezji. Niedope³nienie powy¿szego wymogu skutkuje
niewa¿no�ci¹ aktu, co ma znaczenie tym wiêksze, ¿e dotyczy alienacji,
czêsto zaliczanej do czynno�ci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d, a tak¿e
zgody na ni¹.
Alienacja sensu stricto to akt prawny, moc¹ którego prawo w³asno�ci

przechodzi z jednego podmiotu na drugi, obojêtnie �wiecki czy ko�cielny,
tytu³em odp³atnym b¹d� nieodp³atnym. Alienacja sensu largo oznacza
wszystkie czynno�ci prawne, przez które po³o¿enie Ko�cio³a odno�nie do
posiadania dóbr ulega pogorszeniu. Przedstawiciele nauki prawa kano-
nicznego nie ustalili zamkniêtego katalogu desygnatów pojêcia czynno�ci
prawnej, moc¹ której dokonuje siê alienacji. Nierzadko zaliczane s¹ do
wspomnianego katalogu czynno�ci, które w rozumieniu prawa cywilnego
niekoniecznie musz¹ oznaczaæ pogorszenie po³o¿enia odno�nie do posia-
dania dóbr. Tytu³emprzyk³adu jako alienacjêwymienia siê:wydzier¿awie-
nie rzeczy, wynajêcie jej na okres powy¿ej 9 lat, oddanie jej w u¿ytko-
wanie, ustanowienie na niej prawa zastawu, hipoteki, s³u¿ebno�ci czynnej
gruntowej lub osobistej, jak równie¿ zrzeczenie siê s³u¿ebno�ci biernej.
Nie zalicza siê natomiast do zakresu rozpatrywanego pojêcia m.in. kupna
rzeczy za pieni¹dze bêd¹ce w obrocie, sp³aty po¿yczki za pomoc¹ takich
�rodków, udzielenia po¿yczki bez ustanawiania specjalnych zabezpieczeñ,
np. hipotecznych, sprzeda¿y papierówwarto�ciowych celemkupna gruntu,
sprzeda¿y starych sprzêtów celem kupna nowych o tej samej mniej wiêcej
warto�ci. Czasami dla wa¿no�ci alienacji wymaga siê zezwolenia w³a�ci-
wejw³adzy.Wspomnianasytuacjamamiejsce, je�li alienacji podlegamaj¹tek
sta³yko�cielnej osobyprawnej, tylko jednakpublicznej.Chodzi tutaj o dobra,
które nie s¹ bezpo�rednio przeznaczone na u¿ytek ¿ycia codziennego i s¹
wy³¹czone z obrotu moc¹ ustaleñ w³adzy w³a�ciwej dla danej osoby

34 Biskup diecezjalny powinien uzyskaæ zgodê tych cia³ kolegialnych co do podjêcia
aktów zarz¹dzania nadzwyczajnych, okre�lanych przez Konferencjê Episkopatu. Do tej
pory w Polsce nie dokonano takiego okre�lenia.
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publicznej. Jednak¿epotrzebazezwoleniapojawia siê jedynie, kiedywarto�æ
opisanegodobraprzekracza sumêokre�lon¹wprawiekanonicznym.Mo¿na
wyodrêbniæ dwie sumy: najni¿sz¹ i najwy¿sz¹, okre�lane dla ka¿dego
kraju przez odpowiedni¹ Konferencjê Episkopatu. Gdy warto�æ alieno-
wanej rzeczy mie�ci siê miêdzy tymi dwiema sumami, wymaga siê ze-
zwolenia w³a�ciwej w³adzy, tj. albo biskupa diecezjalnego, który potrze-
buje do podjêcia decyzji (podobnie jak na alienacjê dóbr diecezji) zgody
Rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultatorów, albo w³adzy
wyznaczonej przez statut osoby prawnej nie podlegaj¹cej biskupowi.
Zezwolenie na alienacjê nie jest potrzebne, w przypadku gdy warto�æ
dobranieprzekracza sumynajni¿szej. Jednak¿egdy rzeczpodzielnapodlega
alienacji, nale¿yw pro�bie o zezwolenie na alienacjêwyszczególniæ czê�ci
alienowane wcze�niej, co ma zapobiegaæ stopniowemu alienowaniu rze-
czy podzielnych z pominiêciem zezwolenia w³adzy. Bez takiego wyszcze-
gólnienia alienacja jest niewa¿na. Wreszcie w razie przekroczenia przez
warto�æ alienowanej rzeczy sumy najwy¿szej, tak samo jak w przypadku
rzeczy darowanych Ko�cio³owi na podstawie �lubu oraz rzeczy kosztow-
nych ze wzglêdów artystycznych lub historycznych, dodatkowo wymaga
siê zezwolenia Stolicy �wiêtej.Alienacja rzeczy, której warto�æ przekracza
najni¿sz¹ sumê, mo¿e byæ ponadto dokonana jedynie za s³uszn¹ przyczyn¹
(np. wyra�na korzy�æ, nagl¹ca potrzeba) oraz po wyra¿eniu przez rzeczo-
znawców na pi�mie oceny rzeczy alienowanej. Nale¿y dodatkowo zwróciæ
uwagê, ¿e zawsze mo¿liwe s¹ inne warunki dopuszczalno�ci alienacji,
ustanowione przez kompetentn¹ w³adzê celem unikniêcia szkody Ko�cio³a
(kan. 1293 § 2).
W. Chmiel wyrazi³ pogl¹d, ¿e przy zawieraniu umowy, moc¹ której

mo¿e doj�æ do alienacji, ci¹¿y, zw³aszcza na notariuszu, obowi¹zek ¿¹dania
pisemnego zezwoleniaw³a�ciwej w³adzy ko�cielnej35.Autor ów uzasadnia
wspomniane stanowisko poprzez powo³anie siê na tre�æ art. 5 konkor-
datu, zapewniaj¹cego Ko�cio³owi wykonywanie jurysdykcji oraz zarz¹-
dzanie i administrowanie jego sprawami na podstawie prawa kanonicz-
nego, a tak¿e na analogiczn¹ tre�æ art. 2 ustawy z 1989 r. Konsekwencj¹
przyjêcia zaprezentowanego pogl¹du jest uznanie naruszaj¹cych wymogi
alienacji czynno�ci prawnych za niewa¿ne w rozumieniu prawa cywil-

35 W. C hm i e l, Obrót nieruchomo�ciami..., s. 23.
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nego, choæby spe³nia³y one wszelkie przes³anki wa¿no�ci w tym prawie
przewidziane.
Uwa¿am zreferowane stanowisko za nietrafne. Moim zdaniem, nie-

dochowanie wymogów alienacji nie ma znaczenia na gruncie prawa cy-
wilnego przy ocenie wa¿no�ci czynno�ci prawnej. W poni¿szych wy-
wodach przedstawiona zostanie argumentacja postawionej tezy.
W przytoczonych wy¿ej dwóch przepisach, przywo³anych przez

W. Chmiela na uzasadnienie jego pogl¹du, znajduje odzwierciedlenie za-
sada autonomii Ko�cio³a. Autonomia ta jednak dotyczy jedynie sfery we-
wnêtrznej Ko�cio³a i nie rozci¹ga siê na jego dzia³alno�æ w sferze poza-
religijnej, bêd¹cej przedmiotem regulacji pañstwowej36. W analizowanej
sytuacji nie chodzi o sprawy wewnêtrzne Ko�cio³a, takie jak decydowanie
o swej to¿samo�ci, zadaniach czy organizowaniu kultu publicznego, ale
o stosunki tej instytucji z osobami trzecimi, realizowanenagruncie pañstwo-
wego prawa cywilnego. Stosowanie w tych relacjach prawa kanonicznego
wymaga, jak wspomniano, wyra�nego przyzwolenia prawa pañstwowego.
Tak¹ rolê pe³ni art. 4 ust. 2 konkordatu, który dopuszcza regulacjê prawa
kanonicznego co do osób prawnych tylko w kwestii nabycia przez nie
osobowo�ci prawnej na gruncie polskiego systemu prawnego.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na tre�æ art. 23 konkordatu,

który wyra�nie stanowi, ¿e ko�cielne osoby prawne mog¹ nabywaæ,
posiadaæ, u¿ytkowaæ i zbywaæ mienie ruchome i nieruchome oraz na-
bywaæ i zbywaæ prawa maj¹tkowe, ale zgodnie z przepisami prawa
polskiego. Artyku³ 23 konkordatu, nakazuj¹cy dokonywanie przez struk-
tury Ko�cio³a wszystkich dzia³añ w sferze maj¹tkowej w my�l regu³
pañstwowego prawa cywilnego, harmonizuje z tendencj¹ do kanonizo-
wania tego prawa, czyli do uznawania jego przepisów za obowi¹zuj¹ce
w ko�cielnym prawie maj¹tkowym37. Regulacja powy¿sza stanowi wyraz
nowej koncepcji eklezjologicznej, która pojawi³a siê podczas prac kody-
fikacyjnych nad obecnym kodeksem prawa kanonicznego38. Zgodnie ze
wspomnian¹ koncepcj¹, Ko�ció³ mo¿e domagaæ siê wrodzonego prawa

36 M. P i e t r z a k, Prawo kanoniczne..., s. 14.
37 W. G ó r a l s k i, A. P i e ñ d y k, Zasada niezale¿no�ci..., s. 91; W. G ó r a l s k i,

W. A d am c z e w s k i, Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹..., s. 128.
38 Na ten temat pisze W.W ó j c i k, Dyskusja nad stosunkiem zreformowanego prawa

o patrymonium ko�cio³a do praw cywilnych, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1981,
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do nabywania i posiadania dóbr maj¹tkowych, ale nie mo¿e stanowiæ
w³asnego porz¹dku prawnego w tej dziedzinie i powinien siê podporz¹d-
kowaæ uk³adowi prawnemu obowi¹zuj¹cemu w spo³eczno�ci doczesnej,
jako jeden z jej instytucjonalnych elementów. Zwolennicy referowanego
pogl¹du wskazywali na nieskuteczno�æ zastrze¿onych na gruncie prawa
kanonicznego warunków w sprawie alienacji z punktu widzenia prawa
cywilnego i postulowali realizacjê jej celów (przede wszystkim ochrona
maj¹tku ko�cielnego przed nieodpowiedzialnym zbywaniem) za pomoc¹
instrumentów dostêpnych w prawie �wieckim.
Jak widaæ, przedstawiona koncepcja nie zosta³a urzeczywistniona

w Kodeksie z 1983 r.; kanonizacjê prawa cywilnego odnosz¹cego siê do
umów przewidziano tam w ograniczonym zakresie. Kan. 1290 dopuszcza
stosowanie prawa cywilnego, je�li nie sprzeciwia siê ono prawu bo¿emu
lub prawo kanoniczne czego innego nie zastrzega. Rzecz¹ oczywist¹ jest
jednak, ¿e prawo kanoniczne mo¿e stanowiæ nakazy tylko na forum
ko�cielnym; sam kodeks prawa kanonicznego wyra�nie w kan. 1 ogra-
nicza zakres swej obowi¹zywalno�ci do Ko�cio³a ³aciñskiego39, dlatego
Ko�ció³, wchodz¹c w obrót regulowany prawem cywilnym, jest zobli-
gowany do respektowania tego prawa, nie mog¹c t³umaczyæ siê jego
nieznajomo�ci¹, a z kolei urzêdnicy pañstwowi nie maj¹ obowi¹zku znaæ
prawa kanonicznego i nie wolno im kierowaæ siê nim, gdy¿ wy³¹czn¹
podstawê ich kompetencji i dzia³ania stanowi prawo pañstwowe40. Po-
dobnie wypowiedzia³ siê K. Dembski, stwierdzaj¹c, ¿e normy obowi¹-
zuj¹ce wewn¹trz Ko�cio³a nie powinny byæ stosowane przez organy
pañstwowe jako normy prawne, lecz jedynie mog¹ s³u¿yæ do wyja�nienia

z. 5, s. 27-33. Rozpatrywana tendencja odpowiada praktyce ko�cielnej jeszcze sprzed
wej�cia w ¿ycie kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r., kiedy to prawo kanoniczne nie
zawiera³o przepisów o administrowaniu mieniem; por. F. P a s t e r n a k,Urzêdy i beneficja
ko�cielne, s. 226-227.

39 Tak R. S o b a ñ s k i, Normy ogólne kodeksu prawa kanonicznego, Ateneum Ka-
p³añskie 1984, z. 2, s. 193-194; T.M. B a c h, Jednostka organizacyjna..., s. 28 oraz
W.W ó j c i k, Dyskusja nad stosunkiem..., s. 32. Autor ów zwraca uwagê na fakt, ¿e
w s¹dzie ko�cielnymordynariusz jest sêdzi¹ ponad stronami, za�w s¹dzie �wieckim jedynie
jedn¹ ze stron.

40 R. S o b a ñ s k i, Prawo kanoniczne..., s. 7-8 i 15.
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zakresów stosowania i normowania (hipotezy i dyspozycji) norm praw-
nych reguluj¹cych te stosunki cywilnoprawne, którym podlega Ko�ció³41.
W zwi¹zku z powy¿szym, interesuj¹cy wydaje siê pogl¹d zaprezen-

towany przez R. Sztyka42, który twierdzi, ¿e w rozpatrywanych kwe-
stiach nale¿y wzi¹æ pod uwagê tre�æ art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolno�ci sumienia i wyznania43, poniewa¿ ustawa
ta ma zastosowanie w kwestiach nie uregulowanych ustaw¹ o stosunku
Pañstwa do Ko�cio³a Katolickiego, tak jak zreszt¹ inne powszechnie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy prawa, (art. 3 ust. 2 ustawy o stosunku...). Wed³ug
przywo³anego przepisu, osoby prawne ko�cio³ów i innych zwi¹zków
wyznaniowych, ich organy, zakres kompetencji i sposób powo³ywania oraz
reprezentacji okre�laj¹ statuty (prawo wewnêtrzne zwane dalej w ustawie
statutami). Wyk³adnia art. 28 ust. 2 ustawy o gwarancjach... zapropono-
wana przez R. Sztyka nakazywa³aby uznaæ za obowi¹zuj¹ce na gruncie
prawapolskiego tak¿e teprzepisyprawakanonicznego,któredotycz¹kwestii
reprezentacji ko�cielnych osób prawnych przez podmioty nimi kieruj¹ce
oraz kompetencji tych¿e osób. W rezultacie naruszenie którejkolwiek ze
wspomnianych norm, np. niedope³nienie jednego z bardzo przecie¿ licznych
warunków alienacji podczas zawierania z kontrahentem �wieckim umowy
regulowanej ogólnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa cywilnego, skut-
kowa³oby bezwzglêdn¹ niewa¿no�ci¹ takiej umowy (art. 39 k.c.).
Przedstawiona interpretacja art. 28 ust. 2 przeprowadzona zosta³a

w oderwaniu od pozosta³ych przepisów zamieszczonych w ustawie
o gwarancjach... Wyk³adnia systematyczna analizowanej ustawy wydaje
siê w sposób jednoznaczny przes¹dzaæ, ¿e Ko�ció³ katolicki nie jest ko-
�cio³em czy innym zwi¹zkiem wyznaniowymw rozumieniu art. 28 ust. 2.
Statut w znaczeniu rozpatrywanego artyku³u stanowi, wed³ug art. 32 ust.
1 pkt 5 ustawy o gwarancjach..., za³¹cznik do wniosku kierowanego do
ministra w³a�ciwego do spraw wyznañ religijnych o wpis do rejestru
ko�cio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych.Artyku³ 32 ust. 2-5 ustawy
o gwarancjach... wyra�nie wylicza kwestie, które winne byæ w statucie
zawarte. Poza takimi zagadnieniami, jak reprezentacja czy kompetencje
organów podmiotu rejestrowanego, wymaga siê równie¿ okre�lenia w sta-

41 K. D em b s k i, Osobowo�æ prawna..., s. 5-6.
42 R. S z t y k, Ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe..., s. 63-65.
43 Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319.
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tucie np. �róde³ finansowania, sposobu nabywania i utraty cz³onkostwa
zwi¹zku, siedziby w³adz zwi¹zku oraz terenu jego dzia³ania. Sprawdzenie
prawdziwo�ci zawartych w statucie danych, uzupe³nienie ewentualnych
braków lub uchybieñ w jego tre�ci, wyja�nienie w¹tpliwo�ci interpreta-
cyjnych nastêpuje w trybie uregulowanym w art. 33 ustawy o gwaran-
cjach..., po czym wydana mo¿e zostaæ decyzja administracyjna o wpisie
do rejestru. Zmiana statutu ko�cio³a lub zwi¹zku wyznaniowego wpisa-
nego do rejestru dokonuje siê w sposób obowi¹zuj¹cy przy jego rejestro-
waniu (art. 35 ust.1 ustawy o gwarancjach...). Z chwil¹ wpisu do rejestru
podmiot zarejestrowany, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o gwarancjach...,
nabywa osobowo�æ prawn¹, co � mimo ¿e przepisy o rejestrach osób
prawnych nie przewiduj¹ rêkojmi ich wiary publicznej na wzór rêkojmi
wiary publicznej ksi¹g wieczystych � stanowi ochronê osób trzecich,
dzia³aj¹cych w zaufaniu do stanu ujawnionego w rejestrze44 . W sposób
oczywisty zaprezentowana regulacja prawna nie odnosi siê do osób praw-
nych Ko�cio³a katolickiego, nabywaj¹cych osobowo�æ prawn¹ w odmien-
nym trybie i nie podlegaj¹cych konstytutywnemu wpisowi do rejestru,
wspomnianemu w art. 37 k.c.45
Do podobnych wniosków prowadzi wyk³adnia systemowa przepro-

wadzona w zakresie szerszym, tj. z punktu widzenia roli ustawy o gwa-
rancjach... jako elementu ca³ego systemu prawa wyznaniowego. Polskie
ustawodawstwo wyznaniowe tworzy wielostopniow¹ strukturê rozwi¹-
zañ normatywnych, w którym ustawa o gwarancjach... nie ma charak-
teru nadrzêdnego nad ustawami indywidualnymi, dotycz¹cymi poszcze-
gólnych ko�cio³ów czy zwi¹zkówwyznaniowych (w tym tak¿e wzglêdem
ustawy z 1989 r. o stosunku...), lecz dopuszcza mo¿liwo�æ odmiennej
regulacji przez te ustawy46. W wypadku kolizji miêdzy normami ustawy
o gwarancjach...dotycz¹cej wszystkich ko�cio³ów i zwi¹zków wyzna-
niowych, stanowi¹cej ius generale, a normami ustaw indywidualnych,
(np. ustawy o stosunku...) ius singularis, pierwszeñstwo maj¹ te ostat-

44 M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1999, s. 117.
45 Na tê ostatni¹ okoliczno�æ zwraca uwagê S. Dm ow s k i, [w:] Komentarz do ko-

deksu cywilnego, Warszawa 2001, s. 115-116.
46 M. P i e t r z a k, Stosunki miêdzy pañstwem i Ko�cio³em w �wietle ustaw wyznanio-

wych z 17 maja 1989 r., PiP 1991, z. 1, s. 5.
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nie47. Ustawa o gwarancjach..., ma bowiem charakter ogólny i komple-
mentarny, odnosz¹c siê do wszystkich prawnie dzia³aj¹cych w Polsce
ko�cio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, których dzia³alno�æ nie jest unor-
mowana przez ustawy szczególne. Z drugiej jednak strony, wspomnian¹
ustawê stosowaæ nale¿y równie¿ w stosunku do ko�cio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych, wobec których obowi¹zuj¹ ustawy szczególne w kwe-
stiach tymi ustawami nie uregulowanych48.Ustawa o gwarancjach... odsy³a
za� w swych art. 8 i 18, w zakresie dotycz¹cym powstania i dzia³alno�ci
wyznaniowych osób prawnych, do ustaw indywidualnych, reguluj¹c je-
dynie w art. 28 ust. 2 wspomniane kwestie (i to tak¿e przez odes³anie do
statutów) w stosunku do ko�cio³ów i zwi¹zków wyznaniowych nie ob-
jêtych osobn¹ ustaw¹49.
Jako argument popieraj¹cy zaprezentowane stanowisko mo¿na uznaæ

skonstruowany przez J. Krukowskiego schemat zapisów paralelnych
zawartych w konkordacie i ustawodawstwie polskim, gdzie jako odpo-
wiadaj¹ce art. 4 ust. 2 i 3, art. 6 i 7 konkordatu przypisano art. 5-14
ustawy o stosunku..., nie wspominaj¹c wiêc o ustawie o gwarancjach...
ani o jej art. 28 ust. 250.
Artyku³ 35 k.c. stanowi, ¿e powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych

okre�laj¹ w³a�ciwe przepisy, a w wypadkach i w zakresie w przepisach
tych przewidzianych organizacjê i sposób dzia³ania osoby prawnej regu-
luje tak¿e jej statut. Wspomniany artyku³ odsy³a wiêc do przepisów po-
zakodeksowych w tym zakresie, rangi co najmniej ustawowej51. W przy-
padku osób prawnych Ko�cio³a katolickiego takie przepisy zawarte s¹
w konkordacie oraz w ustawie o stosunku... Normy prawa kanonicznego
mog³yby byæ uznane za w³a�ciwe przepisy w rozumieniu art. 35 k.c.

47 J. K r u k o w s k i, K.Wa r c h a ³ o w s k i, Polskie prawo..., s. 44.
48 W. A d am c z e w s k i, B. T r z e c i a k, Ustawa o stosunku Pañstwa..., s. 30.
49 M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, s. 292.
50 J. K r u k o w s k i, Refleksje po ratyfikacji Konkordatu, Rejent 1998, nr 9, s. 49.

Wspomniany schemat sporz¹dzony zosta³ celem wskazania uregulowania istniej¹cego
w chwili wej�cia w ¿ycie konkordatu, a bêd¹cego konkretyzacj¹ jego norm, rozwiniêciem
zagadnieñ poruszonych w tej umowie miêdzynarodowej.

51 Z. R a dw a ñ s k i,Prawocywilne � czê�æ ogólna,Warszawa1999, s. 169; S. Dm ow -
s k i, Komentarz do kodeksu..., s. 114.Autorzy wspominaj¹ o przepisach ustawowych, lecz
nie ulegaw¹tpliwo�ci, ¿e dow³a�ciwych przepisóww rozumieniu art. 35 k.c.mo¿na zaliczyæ
tak¿e ratyfikowane umowy miêdzynarodowe, takie jak konkordat.
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jedynie na zasadzie swoistegoodes³ania zawartegowwymienionychdwóch
aktach prawnych. Jak wspomniano, prawo polskie uznaje skutki wywo-
³ywane przez prawo kanoniczne jedynie w zakresie nabycia osobowo�ci
prawnej przez ko�cieln¹ osobê prawn¹, jej powstania oraz powo³ania jej
organów. Nie przewidziano natomiast tego samego w stosunku do kom-
petencji organów ko�cielnych osób prawnych, z czego wynika, ¿e ogra-
niczeniatychkompetencjiprzewidzianewprawiekanonicznymmaj¹znaczenie
wewnêtrzne, na forum ko�cielnym, i ich naruszenie nie mo¿e powodowaæ
skutkuniewa¿no�ci bezwzglêdnejwprawie polskim.Dyskusyjnymwydaje
siê nawet, czy prawo kanoniczne mo¿e byæ z powy¿szych wzglêdów
traktowane jako statut w rozumieniu art. 35 k.c., poniewa¿ dopuszcza
on regulacjê statutow¹ jedynie w wypadkach i w zakresie w przepisach
w³a�ciwych przewidzianych. Przyjêcie takiej mo¿liwo�ci nie stanowi³oby
jednak argumentu za tez¹, ¿e np. naruszenie warunków alienacji przewi-
dzianych przez prawo kanoniczne prowadzi do niewa¿no�ci bezwzglêdnej
czynno�ci prawnej, dokonanej z kontrahentem �wieckim. Wspomniane
dzia³anie organu ko�cielnej osoby prawnej stanowi³oby bowiem narusze-
nie zakazu statutowego, maj¹cego charakter wewnêtrzny, wi¹¿¹cy sam¹
osobê prawn¹52. Pomocniczo mo¿na by zacytowaæ tutaj tre�æ kan. 94
§ 2 kodeksu prawa kanonicznego, który stanowi, ¿e statuty osób praw-
nych maj¹ moc zobowi¹zuj¹c¹ jedynie wobec podmiotów bêd¹cych
cz³onkami tych¿e osób lub nimi kieruj¹cych. Oczywi�cie, nale¿y pamiê-
taæ, ¿e np. uwarunkowania alienacji mog¹ce na gruncie prawa polskiego
uchodziæ za zakazy statutowe, najczê�ciej uregulowane s¹ przez kano-
niczne prawo powszechne lub partykularne, a jedynie wyj¹tkowo przez
statuty poszczególnych osób prawnych, ale nie jest to jedyna niezgodno�æ
terminologiczna miêdzy dwoma systemami prawnymi, komplikuj¹ca ich
wzajemne relacje.
Nie mo¿na wiêc w zwi¹zku z powy¿szym twierdziæ, ¿e ko�cielne

osoby prawne s¹ ograniczone w realizowaniu swej zdolno�ci do czyn-
no�ci prawnych w zakresie dokonywania czynno�ci okre�lonego rodzaju

52A.Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z,M. S t e f a n i u k,Prawo cywilne..., s. 195;M. P a z -
d a n, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2002, s. 105; E. P ³ o n k a, op. cit., s. 19
wyra¿a w¹tpliwo�æ, czy statut mo¿e decydowaæ o wa¿no�ci dokonywanych przez organ
czynno�ci prawnych i upatruje rozwi¹zania tej kwestii w wyra�nej regulacji ustawowej.
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(np. alienacji)53. Mo¿na za to na pewno nazwaæ te osoby prawne zale¿-
nymi w rozumieniu podanym przez A. Kleina54. Pozostaj¹ one czêsto
w stosunku zale¿no�ci od czynników zewnêtrznych, tj. od osób nie wcho-
dz¹cych w sk³ad ich organów czy choæby nale¿¹cych do ich substratu
osobowego, obojêtnie, czy przyjmie siê za �ród³o zale¿no�ci statut, czy
swoist¹ umowê. Okoliczno�æ powy¿sza nie powinna mieæ jednak wp³y-
wu na wa¿no�æ czynno�ci prawnych dokonywanych przez ko�cielne
osoby prawne z osobami trzecimi. Dzieje siê tak dlatego, ¿e organ ów,
u¿ywaj¹c terminologii E. P³onki, jest wobec wspomnianej osoby trzeciej
umocowany do podejmowania wszelkich czynno�ci w sferze zewnêtrz-
nej i ta kompetencja pozostaje niezale¿na od ocen dozwolonych jej granic
na gruncie stosunku wewnêtrznego55. Autorka twierdzi, ¿e o umocowaniu
nie decyduje tre�æ upowa¿nienia (tu zawartego w szeroko pojmowanym
statucie obejmuj¹cym postanowienia prawa kanonicznego, w tym posta-
nowienia statutów osób prawnych w rozumieniu kan. 94), poniewa¿
upowa¿nienie nie stwarza umocowania i istnieje tylko miêdzy reprezen-
towanym (tu ko�cielna osoba prawna) a reprezentantem (tu organ).
Artyku³ 35 k.c. zdaje siê przewidywaæ dwa rodzaje statutów osób

prawnych. Pierwsze to te, które w wypadkach i w zakresie przewidzianym
we w³a�ciwych przepisach dotycz¹cych osób prawnych reguluj¹ ich
organizacjê i sposób dzia³ania, maj¹c w zwi¹zku z tym skuteczno�æ w sto-
sunkach zewnêtrznych, przez co ich naruszenie stanowi przekroczenie
kompetencji skutkuj¹ce niewa¿no�ci¹ bezwzglêdn¹ czynno�ci podjêtych
przez organ. Drugi rodzaj statutów, do których nale¿¹ tak¿e szeroko ro-
zumiane statutyko�cielnychosóbprawnych, towszystkiepozosta³e,wi¹¿¹ce
napodobieñstwowzglêdnegozobowi¹zaniaumownegojedynieosobêprawn¹
i jej organy. Wspomnian¹ prawid³owo�æ mo¿na zaobserwowaæ na przy-
k³adzie ustaw reguluj¹cych ustrój samorz¹du terytorialnego56. Przewiduj¹

53 O ograniczeniu takim wspomina M. P a z d a n, Niektóre konsekwencje..., s. 217-
218.

54 A. K l e i n, Ewolucja instytucji osobowo�ci prawnej, [w:] Tendencje rozwoju prawa
cywilnego, Wroc³aw 1983, s. 125-126.

55 E. P ³ o n k a, op. cit., s. 52-53.
56 S¹ to ustawy: z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, tekst jedn.: Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, tekst
jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz o samorz¹dzie województwa, tekst jedn.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590.
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one reprezentacjê ³¹czn¹ dwóch osób dla sk³adania o�wiadczeñ woli
w imieniu danych jednostek samorz¹du (art. 46 ust. 1 ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym, art. 48 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym oraz
art. 57 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie województwa), jednak¿e tylko ustawy
ustrojowe gminy i województwa, a wiêc w³a�ciwe przepisy dotycz¹ce
tych osób prawnych w rozumieniu art. 35 k.c., przewiduj¹ mo¿liwo�æ
odmiennej regulacji statutowej w rozpatrywanym zakresie.Artyku³ 48 ust.
1 ustawyo samorz¹dzie powiatowympoprostupomija analizowan¹kwestiê
milczeniem. Powy¿szy fakt przes¹dza, ¿e rada powiatu nie mo¿e, tak jak
rada gminy czy sejmik województwa, skutecznie dla osób trzecich re-
gulowaæ odmiennie sfery reprezentacji powiatu w statucie57. Maj¹ jednak
odmienne postanowienia statutowe, podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku postanowieñ statutowych czy uchwa³ zgromadzeñ spó³ek kapita-
³owych, odmiennych wzglêdem przepisów kodeksu spó³ek handlowych58
(ale tylko ograniczaj¹cych ustawowy zakres reprezentacji spó³ki, nie za�
rozszerzaj¹cych go), pe³n¹ skuteczno�æ w stosunkach wewnêtrznych
danej osoby prawnej59. Gwoli �cis³o�ci nale¿y dodaæ, ¿e art. 204 § 2 k.s.h.
w odniesieniu do spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ oraz art. 372
§ 2 k.s.h. w odniesieniu do spó³ki akcyjnej, inaczej ni¿ art. 48 ust. 1
ustawy o samorz¹dzie powiatowym, wyra�nie wy³¹czaj¹ odrêbn¹ regu-
lacje statutow¹.
Zaprezentowany sposób wyk³adni na pewno przyczynia siê do pew-

no�ci obrotu i do ochrony osób trzecich, bêd¹cych kontrahentami ko�ciel-
nych osób prawnych.Wydaje siê, ¿e argumentacjê powy¿szego stanowiska
wspiera wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 17 grudnia 1985 r. CRN 395/8560,
mimo ¿e dotyczy reprezentacji osoby prawnej wykonywanej przez jej
pracowników, a nie przez organy, a wiêc reprezentacji w znaczeniu
szerszym od rozpatrywanego w niniejszym opracowaniu. W stanie fak-
tycznym, bêd¹cym podstaw¹ wydania wspomnianego wyroku, czynno-
�ci prawnej dokona³ pracownik osoby prawnej z mocy jej zarz¹dzeñ

57 P. C h m i e l n i c k i, Zasady reprezentacji jednostek samorz¹du terytorialnego
w obrocie cywilnym, Samorz¹d Terytorialny 1999, nr 12, s. 45-46.

58 Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r., Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037.
59 K. K r u c z a l a k, J. F r ¹ c k o w i a k, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, War-

szawa 2001, s. 367 i 607-608.
60 OSNC 1986, nr 11, poz. 184.
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nieuprawniony do takiego dzia³ania. Rozpatruj¹c przedstawion¹ sytuacjê,
S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e je�li transakcja zosta³a zawarta w okolicz-
no�ciach, w jakich zwykle dokonuje siê czynno�ci prawnych, kontrahent
nie ma w normalnym toku rzeczy obowi¹zku ustalenia, czy dana osoba
fizyczna jest uprawniona do zawierania umów, a ryzyko negatywnych
skutków w tej mierze powinno obci¹¿aæ nie kontrahenta, lecz osobê
prawn¹. Sytuacja analogiczna zachodzi w przypadku zawierania umowy
z osob¹ legitymuj¹c¹ siê wspomnianym za�wiadczeniem, potwierdzaj¹-
cym, ¿e jest ona organem osoby prawnej, je�li oka¿e siê, ¿e osoba ta nie
by³a z mocy zarz¹dzeñ reprezentowanej przez siebie jednostki organiza-
cyjnej uprawniona do samodzielnego dokonywania takich czynno�ci
prawnych (np. z powodu braku zezwolenia na alienacjê).
Przekroczenie uprawnieñ wewnêtrznych mo¿e oczywi�cie poci¹gaæ

negatywne skutki w sferze relacji reprezentuj¹cego z reprezentowan¹
przez niego osob¹ prawn¹, nie wp³ywa jednak na ocenê stosunku ze-
wnêtrznego zachodz¹cego miêdzy osob¹ prawn¹ a osob¹ trzeci¹61. Nie-
zale¿no�æ umocowania reprezentuj¹cego istnieje jednak tylko w zakresie,
w jakim wymaga tego ochrona osoby trzeciej; kontrahent nie zas³uguje
bowiem, moim zdaniem, na ochronê, je�li dzia³a ze �wiadomo�ci¹ nad-
u¿ycia kompetencji przez organ. Ustalenie �wiadomo�ci osoby trzeciej
wydaje siê jednak zadaniem niezwykle trudnym, poniewa¿ osoba taka
mo¿e siê powo³ywaæ na sw¹ zrozumia³¹ sk¹din¹d nieznajomo�æ niezwy-
kle przecie¿ skomplikowanych i pochodz¹cych z ró¿nych, nie³atwo do-
stêpnych �róde³ prawa kanonicznego, reguluj¹cego problematykê kom-
petencji organu ko�cielnej osoby prawnej. Ciê¿ar dowodu spoczywa,
zgodnie z art. 6 k.c., na osobie wywodz¹cej z faktu skutki prawne, a wiêc
tutaj na osobie prawnej, której organ naruszy³ kompetencje, ewentualnie
na w³a�ciwej w³adzy ko�cielnej, której zezwolenie by³o potrzebne dla
dokonania danej czynno�ci. Udowodnienie bowiem przed s¹dem cywil-
nymprzywo³anej okoliczno�cimo¿e, jak siêwydaje, prowadziæ doochrony
interesów wspomnianych osób. Podstaw¹ wspomnianej ochrony móg³by
byæ przepis art. 59 k.c., stanowi¹cy, ¿e w razie zawarcia umowy, której

61A. S z p u n a r w glosie do wspomnianego orzeczenia S¹du Najwy¿szego, PiP 1988,
z. 7, s. 146-149, przypis ów odnosi siê tak¿e do nastêpnego zdania.
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wykonanie czyni ca³kowicie lub czê�ciowo niemo¿liwym zado�æuczynie-
nie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta mo¿e ¿¹daæ uznania umowy za
bezskuteczn¹ w stosunku do niej, je¿eli strony o jej roszczeniu wiedzia³y
albo je¿eli umowa by³a nieodp³atna. Zawarcie umowy naruszaj¹cej np.
warunki alienacji godzi bowiem w prawo Ko�cio³a do ochrony jego dóbr
doczesnych w drodze wydawania specjalnych zezwoleñ, co umo¿liwia
uznanie umowy za bezskuteczn¹ wzglêdem okre�lonych osób. Warto
jednak¿e w tym miejscu stwierdziæ, ¿e art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r.62 znowelizowa³ kodeks cywilny przez wyeliminowanie z jego
tekstu art. 36. Wed³ug wspomnianego przepisu dobra wiara osoby do-
konuj¹cej czynno�ci prawnej z osob¹ prawn¹ wykluczona by³a przez
wiedzê o tym, ¿e czynno�æ prawna dotyczy prawa i obowi¹zków nie
zwi¹zanych z zakresem zadañ osoby prawnej.
Pojawia siê pytanie, czy przedstawione rozwi¹zanie rozpatrywanego

problemu mo¿e zostaæ zastosowane, je�li czynno�æ prawna dokonywana
jest przed notariuszem. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dla wielu czynno�ci, sta-
nowi¹cych np. alienacjê w rozumieniu prawa kanonicznego przewidziano
w prawie polskim formê aktu notarialnego. W. Chmiel wyrazi³ pogl¹d,
¿e notariusz w razie nieokazania mu pisemnej zgody biskupa na alienacjê,
powinien odmówiæ dokonania czynno�ci notarialnej63. Autor ten uargu-
mentowa³ swoje stanowisko poprzez powo³anie siê na tre�æ art. 80 § 2
i 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie64. Pierwszy
z wymienionych przepisów stanowi, ¿e przy dokonywaniu czynno�ci
notarialnych notariusz jest obowi¹zany czuwaæ nad nale¿ytym zabezpie-
czeniem praw i s³usznych interesów stron, dla których czynno�æ ta mo¿e
powodowaæ skutki prawne, natomiast drugi przepis przewiduje po stronie
notariusza obowi¹zek odmowy dokonania czynno�ci notarialnej sprzecz-
nej z prawem65. Naruszenie wspomnianego obowi¹zku nara¿a notariusza

62 Ustawa o zmianie ustawy � Kodeks cywilny, Dz.U. z 1990 r. Nr 55, poz. 321.
63 W. C hm i e l, Obrót nieruchomo�ciami..., s. 23.
64 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369.
65 Tak interpretuje tre�æ art. 81 S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 7 listopada 1997 r.

II CKN 420/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 76, Wokanda 1998, nr 3, s. 3; Glosa 1998, nr 9,
s. 30. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e prawo o notariacie czyni notariusza stra¿nikiem
zgodno�ci aktu notarialnego z prawem, ¿e jest on osob¹ zaufania publicznego (art. 2 § 1
tej ustawy), a nie zwyk³ym wykonawc¹ zleconych mu us³ug prawnych.
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na odpowiedzialno�æ cywiln¹, przewidzian¹ w art. 49 pr. o not. Przepis
ten statuuje przy tym wymóg szczególnej staranno�ci notariusza, do jakiej
jest on zobowi¹zany przy wykonywaniu swoich urzêdowych czynno�ci.
Moim zdaniem, notariusz nie narusza staranno�ci zawodowej, o której

mowa w przywo³anym art. 49, nie zapoznaj¹c siê z unormowaniami
prawa kanonicznego oraz nie ¿¹daj¹c przed sporz¹dzeniem aktu notarial-
nego przedstawienia pisemnej zgody biskupa na alienacjê. Po pierwsze,
jak wspomniano, nie zawsze w prawie kanonicznym wymaga siê zgody
biskupa, wiêc odmowa sporz¹dzenia aktu notarialnego w przypadku jej
nieprzedstawienia ka¿dorazowo, kiedy stronê umowy stanowi podmiot
ko�cielny, jest bezpodstawna. Po drugie, wydaje siê, ¿e analizowana
sytuacja prawna przypomina sytuacjê, kiedy przed notariuszem dokonuje
siê czynno�ci prawnej, przy ocenie której powstaje konieczno�æ zasto-
sowania ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. � Prawo prywatne miêdzy-
narodowe66.Wewspomnianej kwestii przyjêto pogl¹d, ¿e dzia³anie zasady
iura novit curiaw odniesieniu do notariuszy na tle prawa polskiego trzeba
ograniczyæ tylko do w³asnego prawa merytorycznego i w³asnego prawa
miêdzynarodowego prywatnego, przy czym notariusz nie ma ju¿ obo-
wi¹zku ustalania tre�ci obcego prawa merytorycznego i obja�niania stro-
nom skutków jego zastosowania67. Przywo³anawcze�niej analogiawynika
z faktu, ¿e przepisy polskiego prawa wyznaniowego � podobnie jak prze-
pisy prawa prywatnego miêdzynarodowego � nakazuj¹ stosowaæ w okre-
�lonym zakresie uregulowania obcego prawa (czyli kanonicznego).
Oczywi�cie, jak wspomniano, zakres ten ze wzglêdu na tre�æ art. 4 ust.
2 konkordatu jest niezmiernie w¹ski i nie mie�ci siê w nim problem
kompetencji organów ko�cielnych osób prawnych.
W zwi¹zku z powy¿szym nie budzi w¹tpliwo�ci, ¿e przepisy prawa

kanonicznego dotycz¹ce kompetencji organów nie mog¹ byæ stosowane
na mocy art. 4 ust. 2 konkordatu. Pojawiæ siê jednak mo¿e pytanie, czy
nie nale¿y ich uwzglêdniaæ jako elementu podlegaj¹cego ocenie stanu
faktycznego68. Moim zdaniem, wspomniane uwzglêdnienie nie mo¿e

66 Dz.U. z 1965 r. Nr 46, poz. 290 ze zm.
67 M. P a z d a n, Cudzoziemiec klientem polskiego notariusza, Rejent 2001, nr 7-8,

s. 174.
68 Por.M. P a z d a n,Prawo prywatnemiêdzynarodowe,Warszawa 2002, s. 74;T. E r e -

c i ñ s k i, Prawo obce w s¹dowym postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1981, s. 153-154.
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prowadziæ do niewa¿no�ci czynno�ci prawnych naruszaj¹cych rozpatry-
wane normy kanoniczne. Normy te nie tworz¹ zakresu umocowania
organu w rozumieniu art. 39 § 1 k.c., poniewa¿ okre�lany jest on przez
regulacje ustrojowe, o których mowa w art. 35 k.c. To umocowanie musi
byæ na gruncie art. 39 § 1 k.c. rozumiane �ci�le, ze wzglêdu na skutek
niewa¿no�ci, jaki niesie za sob¹ jego przekroczenie. Jak dowiedziono
wy¿ej, normy prawa kanonicznego nie mog¹ byæ zaliczone do przepisów
ustrojowych w rozumieniu art. 35 k.c. Kompetencje organu na gruncie
prawa cywilnego nie s¹ to¿same z kompetencjami przewidzianymi w pra-
wie kanonicznym. Te ostatnio wzmiankowane kompetencje nie pozostaj¹
jednak bez znaczenia dla prawa cywilnego i wydaje siê, ¿e ich uwzglêd-
nienie mo¿e prowadziæ np. do wspomnianego wy¿ej dochodzenia rosz-
czeñ w trybie art. 59 k.c.
Reasumuj¹c, formu³owanie wobec osób �wieckich wymogu ¿¹dania

do³¹czania przy zawieraniu umów z podmiotami ko�cielnymi pisemnych
zezwoleñ odpowiednich w³adz ko�cielnych na dokonanie alienacji, jak
równie¿ klasyfikowanie umów zawartych bez uwzglêdnienia takiego
wymogu jako bezwzglêdnie niewa¿nych, wydaje siê niezasadne.
Problemem do rozwa¿enia pozostaje, czy strona ko�cielna mo¿e

dochodziæ przed s¹dem cywilnym odszkodowania od osób przekracza-
j¹cych kompetencje organów wyznaczone prawem kanonicznym. Argu-
mentem za przyjêciem takiej mo¿liwo�ci jest fakt, ¿e osoby te, ignoruj¹c
wewnêtrzny porz¹dek ko�cielnych osób prawnych, naruszaj¹ � z punktu
widzenia prawa cywilnego � obligacyjny wêze³ prawny, którego zobo-
wi¹za³y siê przestrzegaæ, np. obejmuj¹c ko�cielny urz¹d.

Wspomniane osoby mog¹ równie¿ ponie�æ konsekwencje niew³a�ci-
wego dzia³ania na gruncie prawa kanonicznego69.

69 Skutki naruszenia prawa kanonicznego przez piastuj¹cego ko�cielny urz¹d opisuje
F. P r z y t u ³ a, Zasada legalno�ci a funkcjonowanie administracji ko�cielnej, Lublin 1985.
W tym miejscu mo¿na jedynie nadmieniæ, ¿e kan. 1296 kodeksu prawa kanonicznego
przewiduje mo¿liwo�æ dochodzenia praw ko�cio³a m.in. przed trybuna³em ko�cielnym,
z kolei kan. 1377 penalizuje nawet alienacjê dobra ko�cielnego dokonan¹ bez przepisanego
prawemzezwolenia, w tytule kodeksu o przestêpstwach przeciwkow³adzy ko�cielnej i wol-
no�ci Ko�cio³a.


