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conscientia», w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. II, Rzym 
– Lublin 1987, s. 371-410.

LG Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio 
dogmatica de Ecclesia «Lumen gentium», (21.11.1964), AAS 57 (1965), 
s. 5-75, tekst polski: Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele «Lumen gentium», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, de-
krety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 
2008, s. 144-263.

Lineamenta Sinodo dei Vescovi, La vita consacrta e la sua missione nella Chiesa 
e nel mondo «Lineamenta», Città del Vaticano 1992, tekst polski: Sy-
nod Biskupów, Życie  konsekrowane  i jego  posłannictwo  w Kościele 
i świecie. «Lineamenta», Watykan 1992.

MR Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Sa-
cra Congrgatio pro Episcopis, Notae directivae pro mutuis relationi-
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bus  inter  episcopos  et  religiosos  in  Ecclesia  «Mutuae  relationes», 
(14.05.1978), AAS 70 (1978), s. 473-506, tekst polski: Święta Kon-
gregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Święta Kongrega-
cja Biskupów, Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami 
i zakonnikami  «Mutuae  relationes», w: Jan Paweł II, O życiu  zakon-
nym.  Przemówienia,  listy  apostolskie,  instrukcje, Warszawa-Poznań 
1984, s. 333-373.

nr numer

opr.  opracowanie

OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych.

PC Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum 
de  accommodata  renovatione  vitae  religiosae  «Perfectae  caritatis», 
(28.10.1965), AAS 58 (1966), s. 702-712, tekst polski: Sobór Waty-
kański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia 
zakonnego «Perfectae caritatis», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 
dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 
2008, s. 414-437.

Periodica Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica (1903-1990); obecnie: Pe-
riodica de Re Canonica

PF Pius XII, Motu proprio «Primo feliciter», (12.03.1948), AAS 40 (1948), 
s. 183-286, tekst polski: Pius XII, «Primo feliciter» Motu proprio Piusa 
XII (Watykan, 12.03.1948), w: Świeccy konsekrowani w nauczaniu Ko-
ścioła Świętego. Zbiór dokumentów, red. M. Chmielewski, Lublin 
2011, s. 24-37. 

PI Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica, Direttive  sulla  formazione  negli  istituti  religiosi. 
«Potissimum institutioni», AAS 82 (1990), s. 470-532; tekst polski: 
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego, Instrukcja. Wskazania dotyczące formacji 
w instytutach zakonnych «Potissimum institutioni», w: Życie konsekro-
wane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cri-
sto, red. K. Wójtowicz, Kraków 20032, s. 370-420.

PME Pius XII, Constitutio apostolica «Provida Mater Ecclesia». De statibus 
canonicis  institutisque saecularibus christianae perfectionis adquiren-
dae.  Lex  peculiaris  Institutorum  saecularium, (2.02.1947), AAS 39 
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(1947), s. 114-124, tekst polski: Pius XII, Konstytucja apostolska o sta-
nach kanonicznych oraz instytutach świeckich mających za cel osiągnię-
cie doskonałości chrześcijańskiej «Provida Mater Ecclesia», w: Święta 
Kongregacja dla Zakonów i Instytutów Świeckich, Instytuty świeckie 
w wypowiedziach Magisterium Kościoła, Roma 1975, s. 13-30.

RC Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, In-
structio de accommodata renovatione institutionis ad vitam religiosa 
ducendam «Renovationis causam», 06.01.1969, AAS 61 (1969), s. 103-
120, tekst polski: Święta Kongregacja Zakonów i Instytutów 
Świeckich, Instrukcja o odnowie formacji zakonnej «Renovationis cau-
sam», w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum 
II do Ripartire da Cristo, red. K. Wójtowicz, Kraków 2003, s. 67-81.

red. pod redakcją

RODO  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 
L 119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.).

s.  strona

sec.  sektor (język włoski)

t.  tom

VC Ioannes Paulus II, Adhortatio apostolica postsynodalis de vita consa-
crata  eiusque  missione  in  Ecclesia  ac  mundo  «Vita  consecrata», 
(25.03.1996), AAS 88 (1996), s. 377-486, tekst polski: Jan Paweł II, 
Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego mi-
sji w Kościele i w świecie «Vita consecrata», Watykan 1996.

vol.  tom (język włoski)

VS Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vi-
tae Apostolicae, Instructio  «Verbi  sponsa».  De  vita  contemplativa 
deque monialium clausura, (13.05.1999), w: Enchiridion Vaticanum 18 
(1999), nr 931-1000, tekst polski: Kongregacja Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja 
o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek «Verbi sponsa», Poznań 
1999.

wyb. wybór
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WSTĘP

Jedną z wielu rodzajów działalności podejmowanych przez Kościół katolicki słu-
żących salus animarum jest działalność wychowawcza. Prowadzenie placówek oświato-
wych przez kościelne osoby prawne stanowi również istotny wkład w rozwój społeczeń-
stwa. Podlegają one zarówno prawu kanonicznemu, jak i państwowemu. Na mocy norm 
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku o uznaniu szkoły za katolicką decyduje fakt, 
iż jest ona kierowana przez kompetentną władzę kościelną, bądź przez kościelną osobę 
prawną. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności wychowawczej przez inne 
podmioty, niezbędne jest uzyskanie formalnego dekretu uznającego szkołę za katolicką 
wydanego przez kompetentną władzę kościelną (kan. 803 § 1 KPK z 1983 roku).

Skupiając się jednak na rozwoju katolickiej działalności oświatowej szczególną 
uwagę zwraca ta kierowana przez instytuty zakonne. Bowiem w wielu miejscach Polski 
spotkać się można z prowadzonymi od wieków przez instytuty zakonne placówkami 
o różnym poziomie edukacyjnym, a także domami, ośrodkami wychowawczymi, czy 
świetlicami. Warto zauważyć, że większość instytutów zakonnych prowadzi na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej szkoły, przedszkola czy żłobki, które wpisują się w jeden z fun-
damentalnych kierunków wychowania młodego pokolenia. Zmiany ustrojowe i politycz-
ne, które nastąpiły po 1989 roku pozwoliły instytutom zakonnym na powrót w obszar 
edukacji, gdzie ich obszar działalność wychowawcza stała się wspólnotą dialogu wycho-
wawczego między uczniem, nauczycielami, rodziną i Kościołem katolickim, dzięki przy-
jętej zasadzie autonomii i niezależności. Przestrzegając jej mogą skutecznie realizować 
przy współpracy z państwem polskim funkcje edukacyjne, zgodne z patrimonium insty-
tutu. Współcześnie placówki wychowawcze instytutów zakonnych cieszą się zarówno 
popularnością, jak i uznaniem, bowiem są poszukiwane oraz chętnie wybierane przez 
rodziców czy uczniów, z głęboką nadzieją, iż właśnie w nich uniknie się nasilającego 
chaosu kulturowego, aksjologicznego oraz niewydolności wychowawczej szkoły pu-
blicznej, a ponadto, że zapewnią one jakość kształcenia na wysokim poziomie. Dlatego 
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też, aby zachować właściwy sobie kierunek wychowawczy instytuty zakonne z reguły 
koncentrują swoją działalność wokół charyzmatu przekazanego im przez założycieli. Re-
alizacja nakreślonego u początków instytutu celu i rozwój charyzmatu instytutów zapew-
nia im uznanie ich słusznej autonomii. Zasada ta została uznana przez Kościół katolicki 
w dokumentach soborowych oraz potwierdzona w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 
roku. Ponadto słuszna autonomia instytutów życia konsekrowanego była tematem dysku-
sji w 1994 roku podczas przygotowań do dziewiątego Synodu plenarnego biskupów, któ-
ry został poświęcony życiu konsekrowanemu, a także w trakcie jego plenarnych obrad, 
co znalazło unormowanie w adhortacji apostolskiej z 1996 roku Jana Pawła II o życiu 
konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie Vita consecrata. Autonomia jest tu 
przedstawiona jako jedna z bardziej istotnych zasad, dzięki którym instytuty zakonne ,,są 
w stanie prowadzić szczególnie owocną działalność edukacyjną” (nr 96). 

W aspekcie prawnym autonomię instytutów życia konsekrowanego prowadzących 
działalność wychowawczą należy rozważać w kontekście wzajemnego poszanowania pra-
wa państwowego oraz kościelnego. Dlatego też ten obszar ich życia regulowany jest nie 
tylko przez prawo kanoniczne i własne danego instytutu, ale także poprzez normy po-
wszechnie obowiązujące. Korelacja ta jest oparta na zasadzie autonomii, która dla instytu-
tów zakonnych prowadzących działalność oświatową stanowi prawo fundamentalne. 

Proklamacja tej zasady pojawiła się expressis  verbis w Konstytucji duszpaster-
skiej o obecności Kościoła w świecie współczesnym Gaudium et spes Soboru Watykań-
skiego II, głoszącej, iż: ,,Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od 
siebie niezależne i autonomiczne. Obydwie jednak wspólnoty, choć z różnego tytułu, 
służą powołaniu jednostkowemu i społecznemu tych samych ludzi” (nr 76). Nawiązuje 
do niej bezpośrednio art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą 
Polską z dnia 28 lipca 1993 roku, jak również art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zasada ta znajduje swoją genezę w dualizmie reli-
gijno-politycznym, ukształtowanym z nakazu Jezusa Chrystusa, który stwierdza: ,,Oddaj-
cie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 21, 21). 

Cel i zakres autonomii i niezależności w ogóle, a także w odniesieniu do instytu-
tów życia konsekrowanego są przedmiotem zainteresowania kanonistów, co zostało wy-
rażone w licznych artykułach, publikacjach, czy na konferencjach naukowych. Nie po-
dejmują oni jednak problematyki autonomii instytutów zakonnych prowadzących dzia-
łalność wychowawczą w sposób kompleksowy. Dlatego też pogłębienie tego zagadnienia 
w formie niniejszej dysertacji doktorskiej, oparte na analizie aktualnych przepisów prawa 
zarówno państwowego, międzynarodowego, jak i kanonicznego wydaje się być uzasad-
nione. Bowiem ustalenie sytuacji prawnej placówek prowadzonych przez instytuty życia 
konsekrowanego, a zwłaszcza instytuty zakonne wymagają szczegółowej analizy przepi-
sów prawa oświatowego, jak również aktów normatywnych regulujących wzajemne sto-
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sunki Rzeczpospolitej Polskiej i Kościoła katolickiego. Zarówno prawodawca kościelny, 
jak i państwowy przewidują odrębne uregulowania w tym zakresie. 

Częściowe badania nad słuszną autonomią instytutów zakonnych prowadzone 
były także w Polsce przez A. Skorupę (Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Ko-
ściele łacińskim, Kraków 2002). Autor przebadał słuszną autonomię instytutów zakon-
nych, ich ochronę, a także wskazał jej granice. Nie brał on jednak pod uwagę słusznej 
autonomii instytutów zakonnych pod kątem prowadzonej przez nich działalności wycho-
wawczej. Monografia ta przyczyniła się w dużej mierze do powstania niniejszej dyserta-
cji, bowiem stanowiła pomoc w wyjaśnieniu podstawowych terminów, a także okazała 
się niezbędna przy analizie problematyki słusznej autonomii instytutów zakonnych. Jed-
nymi z pierwszych autorów, którzy podjęli się wyjaśnienia zasady autonomii i niezależ-
ności w szkolnictwie katolickim to J. Krukowski (Kościół i Państwo, Lublin 1993), czy 
też W. Góralski i A. Pieńdyk (Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła 
w Konkordacie Polskim z 1993 roku, Warszawa 2000). Swą uwagę skupili oni na analizie 
zasady autonomii i niezależności, jako podstawy wzajemnych relacji między państwem, 
a Kościołem katolickim. Nie odnieśli się jednak do autonomii instytutów zakonnych i jej 
szkolnictwa, a jedynie w jednym z rozdziałów monografii nawiązali w sposób ogólny do 
realizacji misji nauczycielskiej Kościoła. 

Prace nad zagadnieniem działalności oświatowej prowadzone przez kościelne 
osoby prawne kontynuowała K. Więcek (Status prawny nauczycieli w szkołach prowa-
dzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, Katowice 2016). Autorka uwzględ-
niła w swoich badaniach szczególnie status prawny nauczycieli szkół katolickich. Wyka-
zała ona również źródła prawa pracy w specyfikacji statusu prawnego nauczycieli szkół 
katolickich, czy też wpływ katolickiego charakteru szkoły na kształtowanie stosunku pra-
cy nauczycieli. Jej badania pomogły w ustaleniu dyferencjacji pracowników, jako prze-
słanki ich autonomii i niezależności. Należy jednak podkreślić, że autorka ograniczyła się 
w swej pracy jedynie do statusu nauczycieli szkół katolickich, nie podejmując zagadnie-
nia autonomii i niezależności placówek prowadzonych przez instytuty życia konsekrowa-
nego. Poza tym opracowanie to nie uwzględnia najnowszych norm prawa państwowego, 
międzynarodowego i kanonicznego, dlatego wymaga uaktualnienia. 

Jeśli chodzi o literaturę dotyczącą tematyki katolickiej działalności oświatowej 
z punktu widzenia prawa państwowego oraz prawa kanonicznego, na szczególną uwagę 
zasługują publikacje: J. Krukowskiego (Autonomia i niezależność Kościoła i wspólnoty 
politycznej, Kościół i Prawo 4 (1985); Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie na-
uczania i wychowania, Ateneum Kapłańskie 88 (1996) z. 1); J. Wroceńskiego (Sytuacja 
prawna  szkolnictwa wyznaniowego w III Rzeczypospolitej Polskiej, Ecclesia et status. 
Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, 
red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004; Ochrona funkcji wychowawczej 
rodziców w prawie kanonicznym i prawie polskim, w: Lex tua Veritas. Księga pamiątko-



16

wa dedykowana Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. roczni-
cy urodzin, red. P. Majer, A. Wójcik, Kraków 2010; Prawo rodziców do religijnego wy-
chowania dzieci i młodzieży według prawa polskiego, w: Matrimonium spes mundi. Mał-
żeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiąt-
kowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, 
Olsztyn 2008), J. Krajczyńskiego (Prawo oświatowe a autonomia szkół wyznaniowych 
w zakresie nauczania i wychowania, Przegląd Prawa Wyznaniowego 8 (2016); Wychowa-
nie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym, Studia z Prawa Wyznanio-
wego 8 (2005)), A. Domaszka (Zadania nauczycielskie Kościoła w Polsce a współczesne 
wyzwania rodzin, w: Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kano-
nicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ry-
szardowi Sztychmielerowi, red. J. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008), a także 
K. Warchałowskiego (Szkolnictwo oraz działalność oświatowo-wychowawcza kościołów 
i innych związków wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski, Warszawa 
2000; Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, Lublin 
1998; Szkolnictwo katolickie i nauczanie religii w szkołach publicznych w Konkordacie 
polskim z 1993 roku, w: Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, 
red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2008), A. Meglewskiego (Skierowanie do na-
uczania religii, Studia z Prawa Wyznaniowego 1 (2000)); Szkolnictwo wyznaniowe w Pol-
sce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, Lublin 2004; Działalność nauko-
wa i edukacyjna, w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, War-
szawa 2011).

Uwzględniając wymienioną literaturę w dysertacji doktorskiej zostaną omówione 
podstawowe dokumenty Kościoła katolickiego wskazujące na prawo Kościoła do prowa-
dzenia działalności oświatowej, podkreślające specyfikę placówek prowadzonych przez 
instytuty życia konsekrowanego. Dlatego też zostanie podjęta próba systematycznego 
ujęcia problemu autonomii instytutów zakonnych w prowadzonej przez nie działalności 
wychowawczej. Bowiem cechą charakterystyczną placówek prowadzonych przez insty-
tuty zakonne jest troska, aby wraz z nauczaniem przekazywane były także wartości chrze-
ścijańskie. W związku z powyższym w niniejszym studium zostanie wykorzystana przede 
wszystkim właściwa dla nauk prawnych metoda dogmatyczno-prawna. Natomiast dla 
ukazania genezy statusu prawnego działalności oświatowej prowadzonej przez instytuty 
zakonne posłuży metoda historyczno-prawna.

Warto zauważyć, że w polskim prawodawstwie nie występuje definicja szkoły 
katolickiej. Ukształtowały się jednak różne synonimy tego pojęcia, a tym samym sposoby 
jego interpretacji. Stosowane w niniejszym opracowaniu określenia działalność wycho-
wawcza, oświatowa, apostolska, edukacyjna itp. zasadniczo będą odnosić się do cało-
kształtu placówek począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, czy wszel-
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kiego rodzaju szkół ponadpodstawowych, które na mocy przepisów Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego z 1983 roku uważane są za katolickie.

Struktura monografii zostanie podzielona na cztery rozdziały, wstęp oraz zakoń-
czenie. Każdy rozdział zostanie zwieńczony podsumowaniem. 

Treścią pierwszego rozdziału będzie specyfika życia według rad ewangelicznych 
jako podstawy słusznej autonomii instytutów życia konsekrowanego. Nie można pomi-
nąć tej zasady, rozważając kwestie działalności wychowawczej w odniesieniu do instytu-
tów zakonnych. Natomiast badanie działalności wychowawczej instytutów życia konse-
krowanego pod względem historycznym pozwoli przybliżyć, jak wiele form i metod pe-
dagogicznych jest wciąż aktualnych i znajdują zastosowanie w czasach współczesnych. 
Przede wszystkim wskazany zostanie przejaw autonomii i niezależności instytutów 
w tym zakresie. Zakony bowiem stały się prekursorami wychowania, co wynikało ze 
szczególnej wrażliwości zakonników na miłość do bliźniego. Nie zawsze docenia się ten 
fakt w historii oświaty, gdy tymczasem jest on rzeczywisty i nie budzi żadnych wątpliwo-
ści. Stąd też geneza i rozwój działalności oświatowej podejmowanej przez instytuty życia 
konsekrowanego stanie się przedmiotem rozważań w rozdziale drugim. Ponadto ta część 
dysertacji zostanie dopełniona poprzez poszukiwania specyfiki działalności wychowaw-
czej instytutów zakonnych ujawniające się w chrześcijańskich metodach nauczania z cha-
rakterystyczną dla nich autonomią i niezależnością. Przedstawione zostaną również pod-
mioty uprawnione do zakładania oraz prowadzenia katolickich placówek wychowaw-
czych zarówno z perspektywy prawa polskiego, jak i kanonicznego.

Uprawnienie instytutów życia konsekrowanego do zakładania działalności wy-
chowawczej ściśle wiąże się z prawem rodziców do religijnego wychowania dzieci, bo-
wiem to oni są pierwszymi odpowiedzialnymi za wychowanie dziecka. Wprowadzeniem 
do tych zagadnień będzie rozdział trzeci, gdzie ukazana zostanie godność ludzka, jako 
aksjologiczny fundament wszelkich praw i wolności. Omówione zostanie prawo rodzi-
ców do wyboru placówki z uwzględnieniem autonomii i niezależności dziecka w tej ma-
terii. Podkreślona zostanie również rola prawa wewnętrznego szkoły, zwłaszcza jej statu-
tów i regulaminów, w których może być określony wyznaniowy charakter szkoły i inne 
szczególne wymagania stawiane w związku z tym rodzicom oraz uczniom. Przybliżone 
zostaną zadania podmiotu prowadzącego tego typu działalność wychowawczą, a także 
rola państwa, która nie może ograniczać realizowanego przez instytuty w działalności 
wychowawczej patrimonium, bowiem zasada autonomii i niezależności w sferze zakła-
dania i prowadzenia placówek oświatowych jest warunkiem zachowania ich tożsamości.

Wszystko to z kolei koreluje z prawem instytutu życia konsekrowanego prowa-
dzącego działalność wychowawczą do zatrudniania nauczycieli podzielających system 
wartości danej placówki. Stąd też, problematyka statusu prawnego nauczyciela w pla-
cówce prowadzonej przez instytuty zostanie omówiona w rozdziale czwartym. Ta kwe-
stia zasługuje na szczególne uwzględnienie w niniejszej dysertacji, gdyż wpisuje się 
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w szeroką dyskusję na temat zakresu dyskryminacji nauczycieli w dziedzinie zatrudnie-
nia. Przedstawiona zostanie dyferencjacja pracowników, jako przesłanka autonomii 
i niezależności instytutów poprzez ukazanie faktycznej sytuacji prawnej nauczycieli 
w momencie nawiązywania stosunku pracy, w czasie jego trwania, a także w przypadku 
jego rozwiązania. Podkreślony zostanie również fakt, że kwalifikacje moralne stanowią 
rzeczywiste i decydujące wymagania zawodowe i tym samym nie da się ich wykluczyć 
z zasady autonomii i niezależności instytutów prowadzących działalność wychowaw-
czą, ponieważ istotny wpływ na wychowanie mają nauczyciele, od których oczekuje się, 
aby byli dla wychowanków autorytetami, także w sferze wyznaniowej, która nieodłącz-
nie związana jest ze specyfiką działalności wychowawczej danego instytutu życia kon-
sekrowanego.

W celu pogłębienia badanej problematyki przeprowadzonych zostało również 
szereg rozmów z osobami prowadzącymi tego typu placówki oświatowe. Z uwagi na 
aktualny stan wiedzy, a także niedawno znowelizowane przepisy Kodeksu Prawa Kano-
nicznego z 1983 roku oraz polskiego prawa oświatowego – wydaje się czymś koniecz-
nym podjęcie na nowo całościowego opracowania zagadnienia autonomii instytutów ży-
cia konsekrowanego w prowadzonej działalności wychowawczej. Stąd pojawił się za-
mysł tematu niniejszej rozprawy doktorskiej. Tym bardziej, że jej autorka znajdowała się 
w gronie nauczycieli placówek wychowawczych opisywanych w dysertacji. Wykorzysta-
no dostępną literaturę zagadnienia w językach: angielskim, hiszpańskim, polskim i wło-
skim, a także pojedyncze publikacje w języku niemieckim.

W tym miejscu chciałabym złożyć najserdeczniejsze podziękowania tym wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej dysertacji. Wyrażam moją 
szczególną wdzięczność promotorce rozprawy doktorskiej, s. dr hab. Bożenie Szewczul, 
prof. UKSW, której pragnę podziękować nie tylko za nadzór nad prowadzonymi bada-
niami na różnych etapach powstawania pracy, ale w szczególności za cierpliwość oraz 
wsparcie duchowe. Serdecznie dziękuję promotorowi pomocniczemu rozprawy doktor-
skiej Panu dr Michałowi Poniatowskiemu, który umocnił mnie w poczuciu sensu zreali-
zowania tej pracy oraz za jej ocenę w aspekcie prawa państwowego. Poza tym słowa 
podziękowania kieruję do tych wszystkich, którzy służyli mi pomocą w trakcie kweren-
dy naukowej niezbędnej w zebraniu materiałów koniecznych do sfinalizowania rozpra-
wy. Wyrazy podziękowań kieruję również do członków i członkiń instytutów zakonnych 
prowadzących działalność wychowawczą za udostępnione mi materiały. Dziękuję rów-
nież recenzentom, którzy ocenili dysertację, a także użyteczność całego mego przedsię-
wzięcia.
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ROZDZIAŁ I  

POJĘCIE INSTYTUTU ŻYCIA 
KONSEKROWANEGO ORAZ JEGO SŁUSZNEJ 

AUTONOMII I NIEZALEŻNOŚCI 

Naukowe opracowanie tematu działalności wychowawczej instytutów życia kon-
sekrowanego w granicach ich autonomii i niezależności wymaga wcześniejszego przybli-
żenia i omówienia samego pojęcia instytutu życia konsekrowanego, a także analizy ter-
minów autonomia oraz niezależność. Należy zgodzić się z teoriami przedstawianymi 
zarówno przez komentatorów prawa kanonicznego, jak i świeckiego, którzy stwierdzają, 
że przedstawione określenia nie należą do klarownych i precyzyjnych, a ponadto charak-
teryzują się wieloznacznością. Jednocześnie jednak ci sami komentatorzy zgodnie stwier-
dzają, iż wyjaśnienie tych zagadnień jest możliwe1, a trudność w omówieniu wspomnia-
nych pojęć absolutnie nie umniejsza ich znaczenia prawnego i nie utrudnia stosowania 
ich w realiach działalności wychowawczej instytutów życia konsekrowanego. Podjęcie 
badań nad zasadniczymi elementami instytutów w kontekście ich autonomii oraz nieza-
leżności wydaje się niezbędne ze względu na temat niniejszej dysertacji.

1 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 24; W. Góralski, 
A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 
roku, Warszawa 2000, s. 11; J. Torres, Commentario ai canoni 573-606. Norme communi a tutti 
gli istituti, Roma 1987, s. 23; E. Gambari, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, 
Milano 1986, s. 36; J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, Milano 1989, s. 69; J. F. Castaño, 
Gli istituti di vita consacrata (cann. 573-730), Roma 1995, s. 98; W. Adamczewski, Z proble-
mów prawnych relacji Kościół – państwo, Miesięcznik Pasterski Płocki 81 (1996) nr 10, s. 496. 
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1. Istotne elementy instytutów zakonnych

Instytuty zakonne są jedną z form życia konsekrowanego2, czyli całkowicie po-
święconego Bogu. Istnieją one w Kościele katolickim obok stowarzyszeń życia apostol-
skiego3, instytutów świeckich4 oraz form indywidualnych: stanu dziewic5, wdów i wdow-
ców konsekrowanych6, pustelników7, a także innych nowych wspólnot8 podejmujących 
realizację rad ewangelicznych. Z zasady każda z wymienionych form zobowiązuje osobę 

2 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 
(1983), pars II, s. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony 
przez Konferencję Episkopatu, Poznań 2021, kan. 573 § 1 (dalej: KPK/1983).

3 KPK/1983, kan. 731 § 1: „Do instytutów życia konsekrowanego upodabniają się stowa-
rzyszenia życia apostolskiego, których członkowie – bez ślubów zakonnych – realizują własny 
cel apostolski 121 stowarzyszenia oraz prowadząc życie braterskie we wspólnocie, zgodnie 
z własnym sposobem życia, i przestrzegając konstytucji, dążą do doskonałej miłości”.

4 KPK/1983, kan. 710: „Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w któ-
rym wierni, żyjąc w świecie, dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia 
świata, zwłaszcza od wewnątrz”.

5 KPK/1983, kan. 604 § 1: „Do wspomnianych form życia konsekrowanego upodabnia 
się stan dziewic, które – wyrażając święty zamiar gruntowniejszego naśladowania Chrystusa – 
konsekrowane Bogu 99 przez biskupa diecezjalnego zgodnie z zatwierdzonym obrzędem litur-
gicznym, zostają mistycznie zaślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu, i oddają się na służbę 
Kościołowi”.

6 W KPK/1983 prawodawca nie uwzględnił stanu wdów konsekrowanych, natomiast 
w KKKW ta forma życia konsekrowanego została już uregulowana w kan. 570: „Prawo partyku-
larne może przewidzieć inne kategorie ascetów, którzy prowadzą życie na sposób eremitów, 
związanych lub nie z instytutem życia konsekrowanego; można ustanowić także dziewice i wdo-
wy konsekrowane, odosobnione od świata, składające publicznie ślub czystości”. Należy nadmie-
nić, że stan wdów konsekrowanych, chociaż historycznie i tradycyjnie uważany jest za najstarszą 
formę życia konsekrowanego, to oficjalnie odrodził się on dopiero po Soborze Watykańskim II, 
natomiast formalnie uregulowany (poza zapisami zawartymi w KKKW) został za sprawą Adhor-
tacji apostolskiej Vita consecrata w nr 7: „Ostatnio odrodziła się też praktyka konsekracji wdów, 
znana od czasów apostolskich (por. 1 Tm 5, 5. 9-10; 1 Kor 7, 8) oraz konsekracja wdowców. 
Osoby te, składając wieczysty ślub czystości, przeżywanej jako znak Królestwa Bożego, konse-
krują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi”. Ioannes Paulus II, 
Adhortatio apostolica postsynodalis de vita consacrata eiusque missione in Ecclesia ac mundo 
«Vita consecrata», (25.03.1996), AAS 88 (1996), s. 377-486, tekst polski: Jan Paweł II, Posyno-
dalna  adhortacja  apostolska  o życiu  konsekrowanym  i jego misji w Kościele  i w świecie  «Vita 
consecrata», Watykan 1996, nr 7 (dalej: VC).

7 KPK/1983, kan. 603 § 1: „Oprócz instytutów życia konsekrowanego, Kościół uznaje 
życie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świa-
ta, milczenie w odosobnieniu, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga 
i zbawieniu świata”.

8 KPK/1983, kan. 605: „Zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego jest zarezer-
wowane wyłącznie dla Stolicy Apostolskiej. Biskupi diecezjalni zaś powinni się starać rozeznawać 
nowe dary życia konsekrowanego, powierzane przez Ducha Swiętego Kościołowi, i wspomagać 
ich promotorów, aby możliwie najlepiej wyrażali swoje zamierzenia i chronili je odpowiednimi 
statutami, korzystając zwłaszcza z przepisów ogólnych zawartych w tej części Kodeksu”.
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konsekrowaną do podjęcia trzech rad ewangelicznych9: czystości10, ubóstwa11 oraz posłu-
szeństwa12. Praktyczna realizacja wezwania skierowanego przez Mistrza do Apostołów 
poprzez słowa ,,Pójdźcie za Mną”13 ma o wiele większe znaczenie niż jedynie zewnętrzne 
naśladowanie Go, gdyż chodzi tu o całkowite oddanie się Bogu umiłowanemu nade 
wszystko, realne pójście za Nim i upodobnienie się do Niego w Jego ubóstwie, czystości 
i posłuszeństwie. Odwzorowanie w sobie życia Chrystusa w taki sposób staje się dla oso-
by konsekrowanej niejako normą postępowania14, która znalazła swoje odzwierciedlenie 
w kanonie 573 § 1 i § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (dalej: KPK z 1983 
roku), gdzie wymieniono wszystkie teologiczne elementy życia konsekrowanego15.

Obok wspomnianych wyżej trzech rad ewangelicznych, zgodnie z kan. 607 § 1-3, do 
istotnych komponentów instytutów zakonnych zalicza się także życie braterskie we wspól-
nocie oraz oddzielenie od świata16. Dzięki spełnieniu tych warunków członkowie przynale-
żący do instytutów zakonnych w sposób pewniejszy zmierzają do świętości17. Wśród insty-
tutów istnieją między innymi takie, które podejmują działalność apostolską18 należącą do 
ich natury. Całe życie zakonników nastawione jest wówczas na zewnętrzny apostolat, który 
powinien być prowadzony we wspólnocie oraz w imieniu Kościoła19. Jedną z tego rodzaju 
aktywności są dzieła wychowawcze, do których odnosi się niniejsze studium. 

9 P. Liszka, Charyzmat życia zakonnego, Wrocław 2002, s. 69; B. Szewczul, Definicja 
prawno-teologiczna życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych, Prawo Kanonicz-
ne 59 (2016) nr 1, s. 24-25; A. Boni, La vita consacrata nell’età apostolica, Vita Consacrata 20 
(1984), s. 777; Y. Sugawara, La normativa sulla vita consacrata alla luce dell’aggiornamento 
postulato dal Vaticano II, Periodica 102 (2013), s. 550. Szerzej w: P. Liszka, Charyzmat życia 
zakonnego, s. 77, gdzie dodatkowo autor określa, że: ,,Fundamentem definiującym życie zakonne 
nie jest profesja rad ewangelicznych, lecz przymierze. Przymierze jest tu rozumiane jako osobisty 
«kontrakt» z Chrystusem i polega na upodobnieniu naszego życia do życia Jezusa Chrystusa, 
w Jego czystości, ubóstwie i posłuszeństwie”. Warto podkreślić, że dziewice konsekrowane nie 
składają ślubu ubóstwa i posłuszeństwa, a jednoczą się z Bogiem tylko przez jeden ślub, czyli 
ślub czystości. B. Stypułkowska, Rady ewangeliczne w życiu dziewicy konsekrowanej, Annales 
Canonici 14 (2018) nr II, s. 292, 316.

10 KPK/1983, kan. 599. 
11 KPK/1983, kan. 600.
12 KPK/1983, kan. 601.
13 Mk 1, 17.
14 P. Liszka, Charyzmat życia zakonnego, s. 69. 
15 KPK/1983, kan. 573 § 1-2; B. Szewczul, Definicja prawno-teologiczna życia konse-

krowanego, s. 24; M. Casey, The Evolution of New Forms of Consecrated Life, Studia Canonica 
36 (2002), s. 464-467.

16 KPK/1983, kan. 607 § 1-3.
17 Szerzej na ten temat w publikacjach naukowych dotyczących podejmowania rad ewan-

gelicznych przez instytuty zakonne: L. Piano, La posizione della vita consacrata nella Chiesa 
alla luce del Vaticano II, Torino 2014, s. 55-65, V. De Paolis, L’identità della vita consacrata nel 
dialogo tra teologia e diritto, Ephemerides Iuris Canonici 54 (2010), s. 12; Y. Sugawara, La 
normativa sulla vita consacrata alla luce dell’aggiornamento postulato dal Vaticano II, s. 550.

18 KPK/1983, kan. 675 § 1-3.
19 KPK/1983, kan. 678 § 2.
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Charakter apostolski instytutu, ukierunkowany na prowadzenie działalności wy-
chowawczej, wpływa na sposób realizacji rad ewangelicznych przez zakonników, kształ-
tuje strukturę ich życia oddanego Bogu i sposób oddzielenia od świata, co jest szczegóło-
wo uregulowane w prawie własnym danego instytutu, a także zatwierdzone przez kom-
petentną władzę kościelną20. 

Zrozumienie istotnych cech właściwych instytutom zakonnym prowadzącym 
działalność wychowawczą umożliwi w dalszej perspektywie dokładniejszą analizę spe-
cyfiki autonomii i niezależności tychże instytutów. 

1.1. Profesja rad ewangelicznych zobowiązująca do realizacji  
charyzmatu wychowawczego

W KPK z 1983 roku po raz pierwszy zdefiniowano podejmowane są przez człon-
ków instytutów zakonnych rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo21. Spo-

20 KPK/1983, kan. 577, 675 § 1-3; A. Chrapkowski, J. Krzywda, Instytuty życia konse-
krowanego, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. II/2, Poznań 
2006, s. 41; D. J. Andrés, Il diritto dei religiosi. Commentario esegetico al Codice, Roma 1999, 
s. 63-64.

21 KPK/1983, kan. 599-601; KPK/1917, kan. 487; J. Aubry, Teologia della vita religiosa, 
Torino 1980, s. 105; Jan Paweł II, Konsekrowana czystość (16.11.1994), w: P. Cabra, Krótka me-
dytacja o ślubach. Aneks, Kraków 2001, s. 57; Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vatica-
num II, Constitutio dogmatica de Ecclesia «Lumen gentium», (21.11.1964), AAS 57 (1965), s. 
5-75, tekst polski: Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium», 
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumacze-
nie, Poznań 2008, nr 42-43 (dalej: LG); Mt 19, 12; B. Szewczul, Ewangeliczna rada czystości 
podejmowana ze względu na królestwo niebieskie (kan. 599 KPK/1983), Prawo Kanoniczne 51 
(2008) nr 1-2, s. 132: ,,Wcześniej, zgodnie z przyjętą tradycją, mówiło się o ślubach ubóstwa, czy-
stości i posłuszeństwa, stawiając na pierwszym miejscu ubóstwo, pojmowane jako oderwanie się 
od dóbr zewnętrznych, materialnych, uważanych za mniej istotne niż dobra ciała i duszy. Dobra 
materialne służyły pomocą w osiągnięciu tych drugich – dóbr wewnętrznych, czyli w ostateczno-
ści swobodnego dysponowania sobą. Powszechnie uważano, że wyrzeczenie należy rozpocząć od 
dóbr zewnętrznych, a następnie skierować się ku wewnętrznym. Inna klasyczna kolejność przyto-
czona także w KPK/1917 stawiała z kolei ślub posłuszeństwa przed dwoma pozostałymi: posłu-
szeństwo, czystość i ubóstwo. Sobór Watykański II natomiast wyraźnie eksponuje ,,poświęconą 
Bogu czystość”, wymieniając ją jako pierwszą. Przyczyną innowacji było dostrzeżenie rady czy-
stości jako najwyraźniej proponowanej przez Chrystusa w Ewangelii, następnie zalecanej przez 
św. Pawła Apostoła”. Przeprowadzona analiza powyższego fragmentu zacytowanej publikacji na-
ukowej wskazuje, że dokumenty kościelne od czasów apostolskich warunkowały istnienie triady 
rad ewangelicznych, jednak sam pogląd na specyfikę rad ewangelicznych rozwijał się stosunkowo 
powoli. W pierwotnym życiu wspólnot chrześcijańskich wskazania rad ewangelicznych nie były 
szczegółowo sformalizowane. Oznacza to, że nie składano profesji zakonnej przez ślubowanie 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Według niektórych teorii o usystematyzowaniu trzech rad 
ewangelicznych mówić można od XI wieku, natomiast inni badacze określają czas unormowania 
trzech rad ewangelicznych dopiero na XII wiek. Według drugiej opinii faktyczna regulacja trzech 
rad ewangelicznych miała miejsce po raz pierwszy w 1198 roku w Regule Zakonu Trójcy Przenaj-
świętszej (trynitarze). W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku kwestię rad ewangelicznych 



23

sób realizacji rad ewangelicznych najpełniej wyraża się w naturze, celu, charakterze, du-
chu oraz zdrowych tradycjach instytutu22. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że 
nie można traktować trzech rad ewangelicznych jako aktów funkcjonujących niezależnie 
od siebie, ale należy je pojmować jako, kształtowany w zgodzie z charyzmatem instytutu, 
jeden i pełny dar zakonnika z siebie23. 

Przez pojęcie profesji rad ewangelicznych w instytucie zakonnym należy rozu-
mieć zobowiązanie się zakonnika do realizacji trzech rad ewangelicznych poprzez śluby 
publiczne. Profes jest konsekrowany Bogu, a jednocześnie zostaje inkorporowany do da-
nego instytutu, uzyskując tym samym określone prawa i podejmując obowiązki, które są 
określone w sposób bardziej szczegółowy w prawie własnym danego instytutu24. Zgodnie 
z kan. 654 KPK z 1983 roku25 profesja rad ewangelicznych ma zatem wymiar zarówno 
osobisty, jak i prawny26. 

Przynależność wiernego do instytutu zakonnego pociąga za sobą konieczność wy-
pełnienia zamysłu i zamiarów założycieli instytutów, a więc całego przekazanego przez 
nich dziedzictwa, obejmującego na przykład działalność wychowawczą. Całkowite odda-
nie się Bogu, czyli konsekracja poprzez śluby czasowe lub wieczyste, sprzyja dokładniej-
szemu naśladowaniu Chrystusa jako nauczającego27. Dlatego też w dalszej kolejności 

ustawodawca uregulował w kan. 487 w sposób następujący: „Status religiosus seu stabilis in com-
muni vivendi modus, quo fideles, praeter communia praecepta, evangelica quoque consilia servan-
da per vota obedientiae, castitatis et paupertatis suscipiunt, ab omnibus in honore habendus est”. 
Sama próba zdefiniowania pojęć czystości, ubóstwa i posłuszeństwa została dopiero podjęta 
w pracach nad obowiązującym Kodeksem i ostatecznie prawodawca unormował je w kan. 599-
601 KPK/1983. Należy nadmienić, że w historii odnaleźć można także występowanie różnych 
sposobów realizacji tych samych rad ewangelicznych. Szerzej na ten temat: B. Szewczul, Troska 
Kościoła o zachowanie patrimonium przez  instytuty  życia konsekrowanego na podstawie doku-
mentów Kościelnych z lat 1917-1996, Warszawa 2002, s. 11; Tenże, Definicja prawno-teologiczna 
życia konsekrowanego, s. 20-24; B. Stypułkowska, Rady ewangeliczne w życiu dziewicy konse-
krowanej, s. 294; D. Kasprzak, Koncepcja dobrowolnego ubóstwa w pismach monastycznych św. 
Augustyna, Vox Patrum 33 (2013) t. 60, s. 165; V. Desprez, Początki monastycyzmu. Dzieje mona-
stycyzmu  chrześcijańskiego  do  Soboru Efeskiego  (431), tłum. J. Dembska, t. 1, Kraków 1999, 
s. 133; D. Kasprzak, Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V 
wieku, Vox Patrum 31 (2011) t. 56, s. 511.

22 Profesja rad ewangelicznych jest jednym z fundamentalnych elementów życia zakonne-
go. Rady ewangeliczne formułują stan zakonny poprzez podjęcie ich mocą ślubów zakonnych. 
KPK/1983, kan. 578, 654; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez insty-
tuty życia konsekrowanego, s. 11.

23 LG, nr 39; E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, tłum. J. E. Bielec-
ki, Kraków 1998, s. 50; S. Recchi, Novità e tradizione nella vita consacrata, Milano 2005, s. 235.

24 B. Szewczul, Definicja prawno-teologiczna życia konsekrowanego, s. 24.
25 KPK/1983, kan. 654: „Przez profesję zakonną członkowie zobowiązują się publicznym 

ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych, zostają konsekrowani przez posługę Kościoła 
Bogu i włączeni do instytutu z prawami i obowiązkami określonymi w prawie”.

26 B. Szewczul, Definicja prawno-teologiczna życia konsekrowanego, s. 24.
27 Urzeczywistnia się to w instytutach zakonnych poprzez złożenie przez zakonnika ślu-

bów czasowych lub wieczystych. Zarówno śluby czasowe, jak i wieczyste są ślubami 
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zostanie przedstawiona krótka analiza rad ewangelicznych, przeprowadzona, aby uwypu-
klić ich doniosłość w działalności wychowawczej osób konsekrowanych, czyli zagadnie-
nie, które będzie przedmiotem dalszych badań w ramach tej dysertacji. 

1.1.1. Ewangeliczna rada czystości źródłem ,,duchowej płodności w świecie”

W kan. 599 KPK z 1983 roku prawodawca wyjaśnia, że: „Ewangeliczna rada czy-
stości podejmowana ze względu na Królestwo niebieskie, będąca znakiem przyszłego 
świata i źródłem obfitej płodności w niepodzielnym sercu, zawiera w sobie obowiązek 
doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie”28. W treści przepisu wskazano trzy fundamen-
talne elementy rady czystości. Pierwszy z nich zdefiniowano jako wzgląd na Królestwo 
niebieskie. Drugi, równie istotny komponent to stawanie się przez zakonnika znakiem 
przyszłego świata oraz źródłem obfitej płodności w niepodzielnym sercu. Obowiązek 
zachowania wstrzemięźliwości w celibacie ukazany został jako trzeci z najistotniejszych 
części składowych rady czystości29. Zarówno pierwszy, jak i drugi z elementów składają-
cych się na definicję ewangelicznej rady czystości charakteryzują ją w dwóch aspektach: 
duchowym i teologicznym. Natomiast ostatni z trzech wymienionych komponentów ma 
charakter prawny30. 

publicznymi, czyli takimi, które, w imieniu Kościoła, na wzór zaślubin Kościoła z Chrystusem, 
przyjmuje odpowiedni przełożony. To właśnie opierając się na nich członek instytutu zakonnego 
zobowiązuje się do przestrzegania triady rad ewangelicznych. KPK/1983, kan. 587, 654, 1192; 
por. F. J. Egaña, Voti publici negli istituti religiosi, w: Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, ed. 
G. Ghirlanda, V. De Paolis, C. C. Salvator, Milano 1993, s. 1147-1148; Sacrosanctum Concil-
ium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae «Per-
fectae caritatis», (28.10.1965), AAS 58 (1966), s. 702-712, tekst polski: Sobór Watykański II, 
Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego «Perfectae caritatis», w: 
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, 
Poznań 2008, nr 2 (dalej: PC); J. Galot, La consacrazione religiosa nei documenti post-concilia-
ri, Vita Consacrata 21 (1985), s. 154-155; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimo-
nium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 75; J. Kałowski, Współpraca między instytutami 
zakonnymi w dziedzinie formacji, Prawo Kanoniczne 45 (2002) nr 1-2, s. 62; J. Beyer, Il diritto 
della vita consacrata, s. 204; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, Bologna 1992, s. 
157; B. W. Zubert, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, w: Ko-
mentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Księga II. Lud Boży. Część III, red. J. Krukowski, 
Lublin 1990, s. 46; M. Conti, Voti religiosi e alleanza sponsale nella vita consacrata, Antonia-
num 63 (1988), s. 177; A. Pigna, La consacrazione religiosa (Lineamenta 6), Vita Consacrata 30 
(1994), s. 223-224.

28 KPK/1983, kan. 599.
29 M. Saj, Prawna strona ślubu czystości, Prawo Kanoniczne 52 (2009) nr 3-4, s. 119-120; 

B. Szewczul, Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na Królestwo Niebieskie 
(kan. 599 KPK/1983), s. 121.

30 V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 37-38; B. Szewczul, Ewangeliczna 
rada czystości podejmowana ze względu na Królestwo Niebieskie (kan. 599 KPK/1983), s. 122; 
Tenże, Ewangeliczna rada czystości a obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie (kan. 
599 KPK/1983), Prawo Kanoniczne 51 (2008) nr 3-4, s. 171.
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W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium uznano, że w życiu za-
konnym ślub czystości ma swoiste pierwszeństwo wśród triady rad ewangelicznych. Za-
znaczono także, iż pośród wszystkich rad ewangelicznych, których przestrzeganie Jezus 
zaleca apostołom, wyróżnić można dar powściągliwości, który zachowywany jest przez 
wzgląd na Boże Królestwo. Udzielana jest ona przez Boga tym wiernym, którzy dzięki 
niej mogą całym swym sercem poświęcić się tylko Jemu. Doskonała wstrzemięźliwość 
w celibacie od początku cieszyła się dużym uznaniem w Kościele, gdyż była znakiem 
miłości względem Boga oraz szczególnym źródłem inspiracji do działań apostolskich 
w świecie31.

Czystość ma ogromny wpływ na życie człowieka nie tylko dzięki zachowywaniu 
powściągliwości rozumianej jako kontrolowanie swojej seksualności, ale przede wszyst-
kim ze względu na to, że umożliwia nawiązanie bliskiej relacji z Bogiem32. Właśnie ta 
łączność z Chrystusem, miłość względem Niego i innych osób w połączeniu z działalno-
ścią wychowawczą może mieć ogromne znaczenie w realizacji charyzmatu przez instytu-
ty zakonne, ponieważ ukazuje potęgę łaski wynoszącej miłość ponad naturalne skłonno-
ści człowieka33. Realizacja charyzmatu instytutu i zachowywanie daru powściągliwości 
dają zakonnikowi możliwość doskonalszego przekazywania swojej miłości bliźnim w ra-
mach działalności wychowawczej.

1.1.2. Ewangeliczna rada ubóstwa sprzyjająca prowadzeniu dzieł apostolskich

Ewangeliczna rada ubóstwa została zdefiniowana przez prawodawcę w KPK 
z 1983 roku w kan. 60034. Określa ona taki rodzaj życia oddalonego od ziemskich bo-
gactw, który podejmowany jest przez zakonnika ze względu na dążenie do wiernego na-

31 LG, nr 42: „Świętość Kościoła wspierają też w szczególny sposób różnorakie rady, któ-
rych przestrzeganie Pan w Ewangelii zaleca swoim uczniom. Wśród nich wyróżnia się osobliwie 
cenny dar łaski Bożej, udzielany przez Ojca niektórym ludziom (por. Mt 19, 1; 1 Kor 7, 7), aby 
mianowicie w dziewictwie czy w celibacie łatwiej niepodzielnym sercem (por. 1 Kor 7, 32-34) 
poświęcali się samemu tylko Bogu. Ta doskonała powściągliwość, zachowywana ze względu na 
królestwo Boże, zawsze cieszyła się szczególnym szacunkiem Kościoła jako znak i  bodziec miło-
ści i jako szczególne źródło duchowej płodności w świecie”; B. Szewczul, Ewangeliczna rada 
czystości podejmowana ze względu na Królestwo Niebieskie (kan. 599 KPK/1983), s. 122-123.

32 VC, nr 32: „Istotnie, przedmiotem nieustannego nauczania Kościoła jest wielka war-
tość doskonałej czystości zachowywanej ze względu na Królestwo, słusznie uważanej za «bra-
mę» do całego życia konsekrowanego”; B. Szewczul, Ewangeliczna rada czystości podejmowa-
na ze względu na Królestwo Niebieskie (kan. 599 KPK/1983), s. 123-124.

33Jan Paweł II, Konsekrowana czystość (16.11.1994), s. 57.
34 KPK/1983, kan. 600: „Ewangeliczna rada ubóstwa w celu naśladowania Chrystusa, 

który będąc bogaty stał się dla nas ubogim, prócz życia w rzeczywistości i w duchu ubogiego, 
prowadzonego pracowicie, w umiarze i dalekiego od ziemskich bogactw, niesie ze sobą zależ-
ność i ograniczenie w używaniu dóbr i rozporządzaniu nimi, zgodnie z własnym prawem po-
szczególnych instytutów”.
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śladowania Chrystusa ubogiego. Z chrystologicznego charakteru rady ubóstwa wynikają 
jej cechy teologiczne i prawne35.

W ujęciu teologicznym, użyte we wskazanej normie określenie obowiązku prowa-
dzenia przez zakonników życia ubogiego ,,w rzeczywistości i w duchu” oznacza, że oba 
wymienione elementy są ze sobą ściśle powiązane. Celem praktykowania ubóstwa rze-
czywistego, czyli materialnego, jest dążenie zakonnika do ubóstwa w duchu36, zaś ubó-
stwo duchowe, czyli wewnętrzne oderwanie się zakonnika od dóbr, musi ostatecznie od-
zwierciedlić się w zewnętrznej jego postawie. Tylko w ten sposób rozumiane i praktyko-
wane ubóstwo zasługuje na miano ewangelicznego, sprawiającego, że zakonnik może 
stać się dla świata znakiem Królestwa Niebieskiego37.

Biorąc pod uwagę zagadnienie ubóstwa rzeczywistego, warto zaznaczyć, iż współ-
cześnie najwłaściwszą formą zapewniania możliwości realizacji ewangelicznej rady ubó-
stwa przez osoby konsekrowane wydaje się ochrona skromnego i prostego sposobu życia 
tak, by nie ulegali pokusom: luksusu, zysku, gromadzenia majątku czy wygodnictwa 
i aby byli zdolni do przyjęcia pewnej formy niedostatku38. Jest to tym istotniejsze, że 
obecnie niełatwo jest zachowywać ubóstwo w instytutach zakonnych, chociażby z uwagi 
na konieczność dostosowania się przez nie w prowadzonej działalności apostolskiej do 
wymagań stawianych w prawie unijnym czy polskim. W znacznej mierze utrudnia to 
prowadzenie z dużym zaangażowaniem dzieł apostolskich, które wymagają nie tylko na-
kładu środków, ale także uwzględnienia licznych przepisów oraz uregulowań prawnych, 
jak to się dzieje na przykład w przypadku prowadzenia działalności wychowawczej, 
utrzymywania dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach lub administrowania ośrod-
kami wychowawczymi39.

35 Y. Sugavara, La povertà evangelica nel Codice: norma comune (can. 600) e applicazi-
one individuale (can. 668), Periodica 89 (2000), s. 52; A. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti, 
Roma 1993, s. 118.

36 J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 153.
37 O. da Spineroli, I consigli evangelici, proposta e interpretazione, Roma 1990, s. 100; 

A. Pigna, Consigli evangelici, virtù e voti, s. 147; Curia del Preposito Generale della Com-
pagnia di Giesù, Statuti della povertà religiosa della Compagnia di Gesù. Istruzione sull’ammin-
istrazione dei beni, Roma 2005, s. 8, nr 11.

38 PC, nr 13: „Dobrowolne ubóstwo podjęte celem naśladowania Chrystusa, którego jest 
ono znakiem, dziś szczególnie cennym, winno być przez zakonników konsekwentnie praktykowane 
(…). Poprzez nie uczestniczą oni w ubóstwie Chrystusa, który dla nas stał się ubogi, choć był boga-
ty, aby nas ubogacić swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8,9; Mt 8,20). (…) Chociaż instytuty, zachowując 
swe reguły i konstytucje, mają prawo posiadania tego wszystkiego, co niezbędne do utrzymania i do 
prowadzenia ich dzieł, to jednak niech unikają wszelkiej postaci zbytku, nieumiarkowanego zysku 
i gromadzenia majątku”; KPK/1983, kan. 634: „§ 1. Instytuty, prowincje i domy zakonne, jako oso-
by prawne na mocy samego prawa, zdolne są do nabywania, posiadania i alienowania dóbr 
doczesnych oraz zarządzania nimi, chyba że konstytucje tę zdolność wykluczają lub ograniczają. 
§ 2. Powinny jednak unikać wszelkiego luksusu, nadmiernego zysku i gromadzenia dóbr”.

39 Aktualnie rzadko pamięta się o ścisłym związku pomiędzy pracą a ślubowaniem ewan-
gelicznej rady ubóstwa przez osobę konsekrowaną. Coraz częściej jednak proponuje się, aby 
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Prawodawca w kan. 600 KPK z 1983 roku nadmienia, że wyrazem ewangelicznej 
rady ubóstwa jest prowadzenie przez osoby konsekrowane pracowitego życia. Norma ta 
nie określa jednak szczegółowo obowiązku pracy ani nie wskazuje, jak miałby być wy-
pełniany ten obowiązek, dlatego też unormowanie tego zagadnienia pozostawia się pra-
wu własnemu instytutów zakonnych odpowiednio do ich charyzmatu i prowadzonej dzia-
łalności, na przykład wychowawczej40.

Warto zauważyć, że już w drugiej połowie XVI wieku nowo powstające zakony 
wyrażały zgodę na posiadanie na własność dóbr materialnych i administrowanie nimi 
zarówno przez całe zakony (jako osoby prawne), jak i przez ich członków. Często wiąza-
ło się to z przeznaczaniem tych dóbr materialnych na prowadzenie działalności apostol-
skiej, polegającej głównie na świadczeniu pomocy chorym i ubogim, a także wykonywa-
niu wszelkich dzieł opiekuńczo-wychowawczych41.

1.1.3. Ewangeliczna rada posłuszeństwa włączająca w działalność instytutu

Ewangeliczną radę posłuszeństwa prawodawca określił w kanonie 601 KPK 
z 1983 roku w sposób następujący: „Ewangeliczna rada posłuszeństwa, podejmowana 
w duchu wiary i miłości do naśladowania Chrystusa posłusznego aż do śmierci, zobowią-
zuje do podporządkowania własnej woli prawowitym przełożonym, zastępującym Boga, 
gdy wydają polecenia zgodnie z własnymi konstytucjami”42. Niezbędnym wydaje się 
przeprowadzenie krótkiej analizy wskazanego przepisu, aby przybliżyć problematykę re-
alizacji rady posłuszeństwa w kontekście prowadzenia działalności wychowawczej przez 
instytuty zakonne. 

Przedmiotem rady posłuszeństwa jest wolna wola osoby konsekrowanej, która 
pragnie w sposób całkowity i bezwarunkowy poświęcić swoje życie realizacji zamysłu 
Bożego. Podmiotem ślubu posłuszeństwa jest nie tylko sam zakonnik, ale przede wszyst-
kim Chrystus, ponieważ tylko dzięki otrzymanej od Niego łasce, profes może się zdecy-
dować w realizacji tej rady na zjednoczenie z Mistrzem, które stanowi istotę ślubu posłu-
szeństwa. Zatem przez pojęcie rady posłuszeństwa należy rozumieć przyjęcie woli Bożej, 

praca była odbierana jako pewien wyraz ascezy. E. Pacho, Il lavoro nella primitiva vita monasti-
ca, w: AA.VV., Lavoro e vita spirituale, Roma 1977, s. 78. 

40 KPK/1983, kan. 600; Paulus VI, Adhortatio  apostolica  de  religiosa  vita  secundum 
Concilii Oecumenici Vaticani II renovanda praeceptiones «Evangelica testificatio», (29.07.1971), 
AAS 63 (1971), s. 497-526, tekst polski: Paweł VI, Adhortacja apostolska «Evangelica testifica-
tio». Wskazania na temat odnowy życia zakonnego według nauki Soboru Watykańskiego II, w: 
Paweł VI, Charyzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, A. Żuchowski, T. Sułowska 
(wybór i opracowanie), Poznań-Warszawa 1974, nr 20 (dalej: ET); B. Szewczul, Ewangeliczna 
rada ubóstwa według kan. 600 KPK/1983, Prawo Kanoniczne 54 (2011) nr 1-2, s. 84, 87; A. Pi-
gna, Lavoro e vita religiosa, w: AA.VV., Lavoro e vita spirituale, Roma 1977, s. 125, 127; Tenże, 
Consigli evangelici, virtù e voti, s. 150-151.

41 Por. L. de Candido, Povertà e solidarietà, Vita Consacrata 33 (1997), s. 120. 
42 KPK/1983, kan. 601.
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wypełnianie jej oraz zgadzanie się na nią, w szczególności wtedy, kiedy jest ona wyraża-
na za pośrednictwem przełożonych43. Dlatego też oprócz teologicznego aspektu ewange-
licznej rady posłuszeństwa trzeba uwzględnić również jej wymiar prawny, gdyż ślub ten 
ma swoje normatywne, zewnętrzne konsekwencje. Osoba konsekrowana, składając ślub 
posłuszeństwa, zobowiązuje się w sposób dobrowolny do podporządkowania własnej 
woli prawowitym przełożonym, gdy wydają oni polecenia zgodne z konstytucjami. Prze-
łożeni kierują instytutem, czuwają zwłaszcza nad dochowywaniem przez zakonników 
wierności Chrystusowi, charyzmatowi i misji instytutu44.

Zakonnik poprzez wypełnianie rady posłuszeństwa realizuje charyzmat i misję 
danego instytutu, co przejawia się w życiu wspólnotowym oraz w podejmowanych dzie-
łach apostolskich. Z kolei przełożony poprzez pełnioną w duchu służby posługę władzy, 
zastępując Boga na ziemi, powinien troszczyć się i dbać o stałe włączanie się członków 
swej wspólnoty w prowadzone dzieła apostolskie45.

Przełożeni powinni podejmować rozważną refleksję nad prowadzonymi dziełami 
apostolskimi tak, aby działać w zgodzie z charyzmatem instytutu i tym samym nie pomi-
nąć nowych przestrzeni ewangelizacji, do których zaliczyć można m.in. działalność wy-
chowawczą. Funkcjonowanie instytutów, a zwłaszcza konieczność dostosowania się do 

43 Warto zaznaczyć, że instytuty zakonne w realizacji zadań apostolskich na mocy norm 
zawartych w KPK z 1983 roku podlegają biskupowi diecezjalnemu. Zgodnie z kan. 612 KPK 
z 1983 roku wymagana jest dodatkowa zgoda biskupa diecezjalnego w zakresie wykonywania 
dzieł apostolskich innych niż te, dla których instytut jest przeznaczony. Nadto prawodawca 
w przepisach kodeksowych wskazuje, że na zasadach ogólnych biskupowi diecezjalnemu podle-
gają, przy jednoczesnym zachowaniu ich słusznej autonomii, instytuty na prawie diecezjalnym 
oraz klasztory sui iuris; M. Saj, Prawna  strona  ślubu  posłuszeństwa, Prawo Kanoniczne 53 
(2010) nr 3-4, s. 31; E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, s. 378-380; J. Au-
gustyn, Posłuszeństwo ewangeliczne, Kraków 1992, s. 5-8.

44 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostol-
ica, Istruzione «Faciem tuam, Domine, requiram». Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, Città 
del Vaticano 2008; tekst polski: Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja «Faciem tuam, Domine, requiram». Posługa władzy 
i posłuszeństwo, Poznań 2008, nr 25 (dalej: Faciem tuam, Domine, requiram); M. Saj, Prawna 
strona ślubu posłuszeństwa, s. 32.

45 KPK/1983, kan. 618: „Władzę otrzymaną od Boga przez posługę Kościoła przełożeni 
powinni sprawować w duchu służby. Nastawieni więc na przyjmowanie woli Bożej w wykony-
waniu swej posługi, mają kierować podwładnymi jako dziećmi Bożymi; pobudzając, z szacun-
kiem dla ludzkiej godności, ich dobrowolne posłuszeństwo, powinni chętnie ich wysłuchiwać 
i wspierać wspólną inicjatywę dla dobra instytutu i Kościoła, zawsze jednak z zachowaniem swo-
jej władzy w zakresie podejmowania rozstrzygnięć i wydawania poleceń”; Faciem tuam, Domi-
ne, requiram, s. 162; Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica, La vita fraterna in comunità. «Congregavit nos in unum Christi amor», Città del 
Vaticano (02.02.1994), tekst polski: Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto-
warzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja:  życie  braterskie  we wspólnocie. «Congregavit 
nos  in unum Christi amor», L’Osservatore Romano, wydanie polskie 163 (1994), § 49 (dalej: 
Congregavit nos in unum Christi amor).
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nowych uwarunkowań i potrzeb, obliguje przełożonych do szczególnej wrażliwości na 
zamiary Boże, zarówno te dotyczące całego instytutu zakonnego, jak i te, które odnoszą 
się indywidualnie do każdego z członków instytutu. Zadanie to wynika bezpośrednio ze 
specyfiki pełnionej przez przełożonych posługi, w ramach której spoczywa na nich obo-
wiązek troszczenia się o zakonników46. Ta odpowiedzialność za wspólnotę wyraża się nie 
tylko poprzez wspomnianą działalność wychowawczą, ale także poprzez troskę o organi-
zację wspólnoty oraz administrowanie jej dobrami doczesnymi47.

1.2. Życie braterskie we wspólnocie „wsparciem w wypełnianiu  
własnego powołania”

Obok rad ewangelicznych do fundamentalnych elementów życia zakonnego zali-
cza się także braterskie życie we wspólnocie członków instytutu zakonnego, które powin-
no być dla ludzi wyraźnym znakiem Kościoła. Podkreśla to sam ustawodawca w kan. 602 
KPK z 1983 roku, stwierdzając, iż przez życie braterskie we wspólnocie członkowie po-
winni stać się przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie48.

Przez życie braterskie w znaczeniu prawnym należy rozumieć włączenie zakonni-
ka do formalnie erygowanego i zatwierdzonego przez kompetentną władzę kościelną in-
stytutu zakonnego. Oznacza to, że zakonnik poprzez złożenie profesji zakonnej zostaje 
członkiem instytutu, a tym samym zobligowany jest do przestrzegania nie tylko rad 
ewangelicznych, wypełniania charyzmatu i wykonywania dzieł apostolatu, ale także do 
wspólnotowego życia w instytucie49. Pod względem materialnym wiąże się to z przeby-
waniem zakonnika w tym samym domu z innymi członkami danej wspólnoty, podleganie 

46 Congregavit nos in unum Christi amor, § 45; W. Zagrodzki, Autorytet przełożonego 
zakonnego w posoborowych dokumentach Kościoła, Życie Konsekrowane 2 (2003), s. 45.

47 Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Sacra Congrgatio 
pro Episcopis, Notae directivae pro mutuis relationibus inter episcopos et religiosos in Ecclesia 
«Mutuae relationes», (14.05.1978), AAS 70 (1978), s. 473-506, tekst polski: Święta Kongregacja 
Zakonów i Instytutów Świeckich, Święta Kongregacja Biskupów, Wytyczne dla wzajem-
nych stosunków między biskupami i zakonnikami «Mutuae relationes», w: Jan Paweł II, O życiu 
zakonnym. Przemówienia,  listy  apostolskie,  instrukcje, Warszawa-Poznań 1984, nr 13: „Co do 
funkcji nauczania przełożeni zakonni mają kompetencję i autorytet mistrzów duchownych, wedle 
ewangelicznych założeń własnego Instytutu” (dalej: MR).

48 KPK/1983, kan. 602: „Życie braterskie, właściwe każdemu instytutowi, przez które 
wszyscy jego członkowie jednoczą się w szczególną jakby rodzinę w Chrystusie, powinno być 
tak określone, aby stawało się dla wszystkich formą wzajemnego wsparcia w wypełnianiu wła-
snego powołania. Przez braterską zaś wspólnotę, zaszczepioną i ugruntowaną w miłości, człon-
kowie instytutu powinni stać się przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie”. 

49 KPK/1983, kan. 656, 658; J. Kałowski, Życie braterskie we wspólnocie. Studium 
prawno-historyczne, Warszawa 1999, s. 56; B. Szewczul, Życie braterskie oraz życie braterskie 
we wspólnocie w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, 
Prawo Kanoniczne 55 (2012) nr 2, s. 14-19. 
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przełożonemu wspólnoty, przestrzeganie prawa własnego instytutu, a także noszenie od-
powiedniego ubioru, przyjętego w danym instytucie50.

Analizując wskazany powyżej kanon, należy szczególnie podkreślić stwierdzenie 
prawodawcy, iż życie braterskie właściwe jest wszystkim instytutom, zarówno zakon-
nym, jak i świeckim. Zdefiniowane zostaje ono jako zjednoczenie każdego z członków 
wspólnoty w szczególną jakby rodzinę w Chrystusie51. W związku z tym zaleca się, by 
pojęcie życia braterskiego było w ten sposób ujęte w normach własnych i tradycji insty-
tutu, by jego rozumienie mogło stanowić wsparcie dla wszystkich jego członków w wy-
pełnianiu rozpoznanego powołania52. Dlatego też istota życia wspólnotowego w instytu-
cie polega zwłaszcza na uzewnętrznieniu teologicznego wymiaru braterstwa wyrażające-
go się w przekonaniu, że ,,jeden duch i jedno serce ożywia wszystkich, a Chrystus za-
mieszkuje wśród nich”53. Poprzez życie braterskie we wspólnocie dokonuje się zjedno-
czenie zakonnika z umiłowanym Bogiem nade wszystko, a jego świadectwo oddania się 
Bogu uwidacznia się w realizacji charyzmatu instytutu oraz poprzez dzieła apostolatu54.

Ten element życia zakonnego oraz realizacja poszczególnych rad ewangelicznych, 
charyzmat instytutu kształtujący patrimonium, a także inne, liczne obowiązki zakonni-
ków najlepiej obrazują istotę dzieł apostolatu realizowanych między innymi w ramach 
działalności wychowawczej instytutu55. 

1.3.  Oddzielenie od świata wymogiem dawania publicznego świadectwa

Kolejnym istotnym elementem życia zakonnego jest oddzielenie się zakonnika od 
świata. Prawodawca w kan. 607 § 3 unormował tę kwestię w następujący sposób: „Pu-
bliczne świadectwo, jakie zakonnicy winni dawać Chrystusowi i Kościołowi, wymaga 

50 KPK/1983, kan. 665 § 1; V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa. Edizione riv-
ista e ampliata a cura di Vincenzo Mosca, Venezia 2011, s. 84-86; J. Kałowski, Życie braterskie 
we wspólnocie, Studium prawno-historyczne, s. 59, 177; Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, La vita fraterna in comunità. «Congregavit 
nos in unum Christi amor», § 3.

51 KPK/1983, kan. 602.
52 J. Kałowski, Życie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne, s. 175-176.
53 B. Szewczul, Życie braterskie oraz życie braterskie we wspólnocie w instytutach życia 

konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, s. 25.
54 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Aposto-

lica, Religiosi e promozione umana «Optiones evangelicae», (12.08.1980), tekst polski: Kon-
gregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Za-
konnicy i promocja ludzka «Optiones evangelicae», w: Życie konsekrowane w dokumentach 
Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo, red. K. Wójtowicz, Kraków 2003, nr 24, s. 221; 
M. Thurian, Taizé. Una esperienza di vita comunitaria, w: AA. VV., Vita comunitaria, Milano 
1979, s. 251.

55 B. Secondin, La  vita  fraterna  in  comune:  per  un  nuovo  impulso, Consacrazione 
e Servizio 41/39 (1992), s. 25.
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oddzielenia się od świata, zgodnie z charakterem i celem każdego instytutu”56. Alienowa-
nie się od świata jest nieodłącznym elementem życia zakonnika, ponieważ nie tylko 
sprzyja ono łatwiejszemu realizowaniu rad ewangelicznych bądź też charyzmatu założy-
cielskiego, ale pomaga również w prowadzeniu działalności apostolskiej, wykonywaniu 
pracy, a także umożliwia życie w skupieniu, ciszy i modlitwie57. Porzucenie świata to 
zachowanie klauzury zakonnej, noszenie jednolitego stroju zakonnego oraz życie w zgo-
dzie z charakterem i celem działania danego instytutu zakonnego58. Zachowanie klauzury 
zakonnej, będącej wyrazem oddzielenia od świata, oznacza pewien dystans, który człon-
kowie instytutów zachowują względem rzeczywistości ziemskiej. Termin ten w znacze-
niu materialnym określa część domu zakonnego, której zakonnik nie może opuścić bez 
zgody prawowitego przełożonego i do której jednocześnie ograniczony dostęp mają oso-
by obce59. Klauzura to również szereg norm prawnych każdorazowo formułowanych 
w zależności od potrzeb, ponieważ w różnych instytutach może być ona odmiennie 
ukształtowana, zgodnie z ich charyzmatem i misją. Przykładem mogą być instytuty kon-
templacyjne, w których przestrzeganie klauzury jest bardziej rygorystyczne, gdyż ich 
członkowie są na ogół całkowicie odseparowani od świata, co odróżnia je od innych in-
stytutów zajmujących się dziełami apostolskimi60.

Oddzielenie od świata wyraża się ponadto poprzez noszenie odpowiedniego stroju 
zakonnego61. Habit symbolizuje podjęcie formy życia właściwej dla danej wspólnoty za-
konnej, bowiem jest znakiem zaślubin z Bogiem i zewnętrznym aktem przynależności do 
danego instytutu zakonnego62.

Prawodawca w kan. 669 § 1 określa obowiązek noszenia jednolitego stroju, zgod-
nego z prawem własnym instytutu63. W dekrecie o przystosowanej do współczesności 
odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis Soboru Watykańskiego II podkreślono zna-

56 KPK/1983, kan. 607 § 3.
57 LG, nr 46.
58 Por. KPK/1983, kan. 607 § 3; VC, nr 33. 
59 J. R. Bar, Poradnik kanonicznego prawa zakonnego, Warszawa 1986, s. 33-35; 

A. Chrapkowski, J. Krzywda, Instytuty życia konsekrowanego, s. 101; M. Menke, Klauzura 
mniszek po konstytucji apostolskiej «Vultum dei quaerere», Kościół i Prawo 6/19 (2017) nr 1, 
s. 92, 106. 

60 Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Instructio de Vita 
contemplativa  et  de  Monialium  clausura  «Venite  seorsum», (15.08.1969), AAS 61 (1969), 
s. 674-690; J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo  o instytutach  życia  konsekrowanego, Warszawa 
1985, s. 150-152; B. W. Zubert, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostol-
skiego, s. 166-170. 

61 M. Augé, L’abito religioso. Studio storico e psico-sociologico dell’abbigliamento reli-
gioso, Roma 1977, s. 9-144; C. Pujol, De religiosis orientalibus ad normam vigentis iuris, Roma 
1957, s. 395. 

62 M. Łukawska, Kształtowanie się stroju zakonnego w początkach monastycyzmu (III-IV 
w.) na obszarze basenu Morza Śródziemnego:  recepcja  form ubiorów świeckich. Cz.  I, Studia 
Ełckie 17 (2015) nr 2, s. 124-125, 131; A. Derdziuk, Szata świadectwa, Kraków 2003, s. 74.

63 KPK/1983, kan. 669 § 1.
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czenie i doniosłość habitu jako jednego z atrybutów konsekracji, dodając, iż strój zakon-
ny powinien być skromny i prosty oraz dostosowany do warunków, miejsca, czasów i – 
co ważne – do prowadzonej działalności apostolskiej64.

Wyrazem oddzielenia od świata, w myśl kan. 672 KPK z 1983 roku i w związku 
z kan. 285, 286, 287 i 289 KPK z 1983 roku, osobom konsekrowanym zakazuje się spra-
wowania urzędów publicznych, z którymi wiąże się wykonywanie władzy świeckiej, 
a także zabrania się im handlu osobistego lub dokonywanego za pośrednictwem osób 
trzecich oraz kupiectwa65. Analizowana norma nie zabrania administrowania dobrami 
materialnymi przez zakonnika, a zatem prawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia 
pewnych form działalności, w tym na przykład działalności wychowawczej. 

2. Tożsamość instytutów świeckich

Instytuty świeckie są jedną z form życia konsekrowanego. Istotne dla ich rozwoju 
wydarzenia miało miejsce w 1947 roku, kiedy papież Pius XII konstytucją apostolską Pro-
vida Mater Ecclesia66 uznał formę stanu doskonałości nabywanej (perfectio acquirenda) 
za kanoniczną67. Członkowie instytutów świeckich, podejmując, podobnie jak zakonnicy, 
rady ewangeliczne, realizują swoją konsekrację, żyjąc na sposób ludzi świeckich – pracu-
ją zawodowo oraz dążą do miłości doskonałej68. Ich zewnętrzny sposób życia nie różni się 
zasadniczo od stylu życia ludzi świeckich, ponieważ funkcjonują pośród nich, bez charak-

64 PC, nr 17; Warto zaznaczyć, że w odniesieniu do zgromadzeń bezhabitowych istnieje 
możliwość zastąpienia stroju zakonnego ubiorem codziennym, pod warunkiem, że ukrycie powo-
łania zakonnego stanowi kluczowy element w wypełnianiu charyzmatu instytutu. B. Szewczul, 
Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim, 
Warszawa 2008, s. 258.

65 KPK/1983, kan. 285 § 3, 286; Szerzej na temat zakazu prowadzenia handlu i kupiectwa 
zgodnie z normami prawa kanonicznego w: P. V. Aimone, Il divieto di attività impreditoriale per 
chierici. Norme di diritto missionario, Ius Missionale 9 (2015), s. 150-172; V. De Paolis, La 
proibizione del commercio ai religiosi (cfr. cann. 672 e 286), Ius Ecclesiae 7 (1995), s. 693-706. 

66 Pius XII, Constiutio apostolica «Provida Mater Ecclesia». De statibus canonicis insti-
tutisque saecularibus christianae perfectionis adquirendae. Lex peculiaris Institutorum saecula-
rium, (2.02.1947), AAS 39 (1947), s. 114-124, tekst polski: Pius XII, Konstytucja apostolska 
o stanach  kanonicznych  oraz  instytutach  świeckich mających  za  cel  osiągnięcie  doskonałości 
chrześcijańskiej «Provida Mater Ecclesia», w: Święta Kongregacja dla Zakonów i Instytutów 
Świeckich, Instytuty świeckie w wypowiedziach Magisterium Kościoła, Roma 1975, s. 13-30 
(dalej: PME).

67 Tamże, s. 13-30.
68 J. Ciechanowski, Instytuty świeckie w świetle dokumentów teologiczno-prawnych Ko-

ścioła, Roczniki Nauk Prawnych 22/1 (2012), s. 110-116; M. J. F. Cordero, Los Institutos Secu-
lares a la luz del itinerario histórico y eclesiológico desde la «Provida Mater Ecclesia», Sequela 
Christi 1 (2011), s. 83-91; P. Langeron, Les instituts séculiers, Paris 2003, s. 17-44; L. Morosi-
ni Montevecchi, S. Sernagiotto di Casavecchia, Zwięzła historia instytutów świeckich, tłum. 
T. Głogowska, Kraków 1992; D. T. De Sousa, Consagrção e Institutos Seculares, Forum Canon-
icum. Revista de Instituto Superios de Direito Canónico 9 (2014), s. 18-25.
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terystycznego dla zakonników oddzielenia się od świata. Głównym zadaniem członków 
instytutów świeckich jest, przy jednoczesnym zmierzaniu do osobistej świętości, służba 
w uświęcaniu dzisiejszego świata, dlatego też mogą oni swobodniej angażować się w po-
dejmowanie dzieł apostolskich, do których zaliczyć można działalność wychowawczą69.

Konsekracja i świeckość to dwa podstawowe elementy, które ściśle łączą się ze sobą 
i tworzą naturę instytutów świeckich70. Ich krótka analiza zostanie przedstawiona poniżej. 

2.1. Świeckość

Członków instytutów świeckich zalicza się do stanu życia konsekrowanego71. 
W odróżnieniu od zakonników nie noszą oni zewnętrznych oznak konsekracji, takich jak 
na przykład strój zakonny, przyjęcie nowego imienia czy życie we wspólnocie. Świeckość 
to istotny element opisywanej formy życia konsekrowanego – członkowie instytutów mają 
podobną życiową drogę, co Lud Boży. Doświadczając tego samego losu, co otaczający ich 
świat, mają jednak stanowić jego duszę, a więc spełniać istotną rolę duchową72. 

Członkowie instytutów świeckich, dążąc do naśladowania Chrystusa, postępują 
zgodnie z przepisami własnymi konstytucji, zajmują się sprawami świeckimi i – podob-
nie jak zakonnicy – są zobowiązani dążyć do pełnej doskonałości chrześcijańskiej, reali-
zując rady ewangeliczne73. W instytutach świeckich istnieje, zgodnie z kan. 602 KPK 
z 1983 roku, obowiązek prowadzenia życia braterskiego bez wspólnego zamieszkania74.

Przeważnie członkowie instytutów świeckich prowadzą życie na wzór osób świec-
kich, żyją samotnie lub przy swoich rodzinach75. 

69 KPK/1983, kan. 710; PC, nr 11; G. M. Benucci, Gli Instituti Secolari nella nuova leg-
islazione canonica, Roma 1955, s. 53-60; I. Antoniutti, Prolusione al Convegno Internazionale 
degli Istituti Secolari, Vita Consacrata 7 (1971), s. 37-38; H. U. von Balthasar, Le “comunità 
secolari” nel momento attuale, Vita Consacrata 9 (1973), s. 492-496.

70 F. Bogdan, Prawo zakonów,  instytutów świeckich  i stowarzyszeń życia apostolskiego, 
Poznań 1988, s. 368-384; L. Alvear, Gli istituti secolari. Storia e dimensione, Roma 1998, s. 40-41.

71 KPK/1983, kan. 710: „Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w któ-
rym wierni, żyjąc w świecie, dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia 
świata, zwłaszcza od wewnątrz”.

72 KPK/1983, kan. 711; P. Schinetti, Secolarità consacrata. Riflessioni teologico-pasto-
rali, Vita Consacrata 13 (1977), s. 301; S. Recchi, Novità e  tradizione nella vita consacrata, 
s. 64-65; J. Ciechanowski, Instytuty świeckie w świetle dokumentów teologiczno-prawnych Ko-
ścioła, s. 130.

73 F. Sebastian, La secolarità consacrata, Vita Consacrata 8 (1972), s. 377-378; G. Laz-
zati, Consacrazione e secolarità, Vita Consacrata 7 (1971), s. 295-297; P. G. Marcuzzi, Gli Is-
tituti Religiosi. Il governo degli Istituti religiosi, w: Gli istituti religiosi nel nuovo codice di dirit-
to canonico, Quaderni di Vita Consacrata 8, Milano 1984, s. 115; E. Pironio, Identità, attualità 
e missione degli Istituti Secolari, Milano 1985, s. 15.

74 KPK/1983, kan. 602, 716 § 2, 719.
75 KPK/1983, kan. 714; J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowa-

nego, s. 200-201; B. W. Zubert, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostol-
skiego, s. 248-251.
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Warto podkreślić, iż członkowie instytutów świeckich angażują się w pełni w wy-
pełnianie obowiązków zawodowych i społecznych76 dlatego, że „świeckość osoby konse-
krowanej to nie tylko życie w świecie, lecz wybór świata uwarunkowany powołaniem, by 
pełnić w nim określone apostolstwo”77. Jak widać, sposób funkcjonowania instytutów 
świeckich jest nieco odmienny niż w przypadku instytutów zakonnych i stowarzyszeń 
życia apostolskiego, ponieważ ich istotą jest podejmowanie aktywnego życia apostol-
skiego we współczesnym świecie78.

2.2. Konsekracja

Konsekracja świecka jest stosunkowo nową (uznaną w 1947 roku) formą konse-
kracji i urzeczywistnia się w sposób odmienny od tego, w jaki dokonywana jest w przy-
padku zakonników79. W przypadku instytutów świeckich, w odróżnieniu od instytutów 
zakonnych, rady ewangeliczne mogą zostać podjęte nie tylko poprzez złożenie ślubów 
publicznych, ale także innych świętych więzów (np. przysięgi, przyrzeczenia itd.)80. 
Dzięki konsekracji świeckiej członkowie tych instytutów mogą swobodnie oddawać się 
sprawom współczesnego świata, między innymi prowadzeniu ośrodków wychowaw-
czych czy też nauczaniu dzieci i młodzieży81. W przeciwieństwie do zakonników nie 
oddalają się od świata, jednak zachowują wobec niego pewien dystans82. Ten specyficzny 

76 J. Ciechanowski, Instytuty  świeckie  w świetle dokumentów teologiczno-prawnych 
Kościoła, s. 126; S. Recchi, Consagración mediante los consejos evangélicos. Del Concilio al 
Código, Madrid 1990, s. 176; B. Szewczul, Działalność  zakonodawcza bł. Honorata 
Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim, s. 316. 

77 Por. W. Świerzawski, Instytuty świeckie kapłanów, Anamnesis 23 (1999/2000), s. 85. 
78 S. Recchi, Consagración mediante los consejos evangélicos. Del Concilio al Código, 

s. 176; J. Ciechanowski, Instytuty świeckie w świetle dokumentów teologiczno-prawnych Ko-
ścioła, s. 126; Pius XII, Motu proprio «Primo feliciter», (12.03.1948), AAS 40 (1948), s. 183-
286, tekst polski: Pius XII, «Primo  feliciter» Motu proprio Piusa XII  (Watykan,  12.03.1948), 
w: Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła Świętego. Zbiór dokumentów, red. M. Chmie-
lewski, Lublin 2011, s. 34-37 (dalej: PF). 

79 F. Bogdan, Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, 
s. 368-384; L. Alvear, Gli istituti secolari. Storia e dimensione, s. 40-41.

80 B. W. Zubert, Instytuty świeckie, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. 
J. Krukowski, t. II-2, Poznań 2006, s. 152, 247; E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykań-
skim II, s. 715; J. Ciechanowski, Instytuty świeckie w świetle dokumentów teologiczno-prawnych 
Kościoła, s. 130; S. Recchi, Novità e tradizione nella vita consacrata, s. 64-65; A. Łysik, Ewange-
liczna rada posłuszeństwa oraz sprawowanie władzy w świetle prawa własnego Szensztackiego In-
stytutu Sióstr Maryi, Warszawa 2009, s. 42-45.

81 I. Antoniutti, Prolusione al Convegno  Internazionale degli  Istituti  Secolari, s. 39; 
F. Marlot, Per una tipologia della secolarità, Vita Consacrata 9 (1973), s. 320; F. Marlot, La 
consacrazione negli Istituti secolari, Vita Consacrata 8 (1972), s. 754-762; F. Sebastian, La se-
colarità consacrata, s. 374-375.

82 KPK/1983, kan. 714; T. Vanzetto, Gli istituti secolari: una forma di vita consacrata 
nell’oggi della Chiesa, Sequela Christi 1 (2011), s. 133-134; D. T. De Sousa, Consagrção e Insti-
tutos Seculares, s. 32-33.
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rodzaj konsekracji członkowie instytutów świeckich realizują w duchu ewangelicznym, 
między innymi poprzez prowadzenie działalności wychowawczej83.

Świecki wymiar życia konsekrowanego członków instytutów świeckich nie zmie-
nia ich stanu kanonicznego w Ludzie Bożym, gdyż duchowni w dalszym ciągu należą do 
stanu duchownego, a nieduchowni – do stanu świeckiego. Nie pozostają jednak zwykły-
mi świeckimi, ponieważ ich świeckość jest konsekrowana. Jednocześnie nie są też zakon-
nikami – ze względu na świeckość konsekracji84.

3. Charyzmat i dziedzictwo instytutów zachowywane dzięki autonomii

Sposób realizacji rad ewangelicznych oraz kwestie życia braterskiego we wspól-
nocie czy oddzielenia od świata stanowią o specyfice poszczególnych instytutów zakon-
nych. Funkcjonowanie w tych obszarach może być odmienne w poszczególnych instytu-
tach, zgodnie z tym, jak omawiane kwestie zostały uregulowane przez ich prawo własne. 
Także dokumenty soborowe, posoborowe, normy zawarte w KPK z 1983 roku, literatura 
teologiczna i prawno-kanoniczna oraz magisterium Kościoła uwzględniają dyscyplinę, 
administrowanie, patrimonium i charyzmat instytutu85. 

Określając pojęcie dziedzictwa instytutu, należy zwrócić szczególną uwagę na 
jego naturę, charakter, cel, ducha oraz tzw. zdrowe tradycje wymienione w kan. 578 KPK 
z 1983 roku. 

Elementy te kształtują dziedziny życia instytutu zakonnego, znajdując swój wyraz 
w dziełach apostolskich instytutu, również w działalności wychowawczej prowadzonej 
przez instytut. Dziedzictwo instytutu wypływa z jego historii, składają się na nie myśli 
i zamierzenia będące istotą charyzmatu założyciela. Członkowie instytutu zobowiązani 
są do ich zachowania, realizacji i rozwoju, co staje się możliwe dzięki przyznanej im 
słusznej autonomii życia i niezależności86. Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w dal-
szej części niniejszej dysertacji.

83 PME, s. 13-30. 
84 KPK/1983, kan. 207 § 1: „Z ustanowienia Bożego są w Kościele wśród wiernych świę-

ci szafarze, których w porządku prawnym nazywa się też duchownymi; pozostałych zaś nazywa 
się świeckimi”, kan. 266 § 3, 715 § 1-2; VC, nr 11; C. Rocchetta, La consacrazione secolare dei 
presbiteri membri di Istituti secolari, w: AA. VV., Vita consacrata. Consacrazione secolare, Tori-
no 1994, s. 109-138; T. Vanzetto, Gli istituti secolari: una forma di vita consacrata nell’oggi 
della Chiesa, s. 120-121; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez insty-
tuty życia konsekrowanego, s. 80-81; F. Zenna, Secolarità dei presbiteri, Sequela Christi 1 (2011), 
s. 144-153; G. Lazzati, Consacrazione e secolarità, s. 303-306; Lineamenta, nr 22; J. Beyer, 
Istituto secolare, w: Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, ed. C. Corral, V. De Paolis, G. Ghir-
landa, Milano 1993, s. 608.

85 KPK/1983, kan. 578; J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 66; G. Ghirlanda, 
Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, Cinisello Balsamo 
1993, s. 180.

86 A. Calabrese, Instituti di vita consacrata e società di vita apostolica, Città del Vatica-
no 1997, s. 39; KPK/1983, kan. 578, 586.
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3.1. Charyzmat 

Termin charyzmat w odniesieniu do instytutu zakonnego oznacza nadprzyrodzony 
dar Ducha Świętego udzielany konkretnej osobie, na przykład założycielowi instytutu, 
dla dobra całego Kościoła87.

Kościół przyjmuje ten charyzmat z ogromną wdzięcznością, potwierdzając jego 
godziwość i autentyczność w momencie erygowania danego instytutu przez odpowiednią 
władzę kościelną88. Realizacja charyzmatu przez członków instytutu zakonnego jest jed-
ną z fundamentalnych form naśladowania Chrystusa. Charyzmatyczne bogactwo instytu-
tów otwiera coraz to nowe możliwości działalności apostolskiej89. 

Realizacja założeń charyzmatu poprzez podejmowanie różnych rodzajów działal-
ności90, do których zaliczyć można między innymi działalność wychowawczą instytutu, 
jest obowiązkiem członków danego instytutu91. Działalność apostolska jest jednym z ele-
mentów charyzmatu, wyraża się bowiem w dążeniu do naśladowania nauczającego Jezu-
sa. Przymiot ten powinien kształtować się i ewoluować w odpowiedni sposób, co pociąga 
za sobą konieczność dokonania właściwych unormowań w prawie własnym instytutu92. 

87 Termin charyzmat w KPK z 1983 roku nie został użyty, mimo że występował w pracach 
nad Kodeksem (schemat z 1977 roku, kan. 89 § 1). Papież Jan Paweł II dość często używał tego 
terminu w swoim nauczaniu. Co istotne, we wstępnych projektach nad nowym KPK sugerowano, 
aby patrimonium oraz charyzmat były określane w konstytucjach instytutów. Więcej na ten temat 
można znaleźć w: A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, 
Kraków 2002, s. 68; VC, nr 36-37, 48-49, 52-53; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie 
patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 120-123, 134; 1 Kor 12, 4-7; LG, nr 1-4, 
12; B. Snela, Charyzmat. w: Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszczyk, L. Bieńkowski, F. Gry-
glewicz, t. III, Lublin 1979, s. 96.

88 LG, nr 7, 12; Sinodo dei Vescovi, La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa 
e nel mondo. «Instrumentum laboris», Città del Vaticano 1994, nr 13, tekst polski: Synod Bi-
skupów IX Zgromadzenie Zwyczajne, Życie zakonne i jego posłannictwo w Kościele 
i świecie. «Instrumenum laboris», Watykan 1994, nr 1 (dalej: IL); F. Vien, Charisme et la vie 
consacrée, Roma 1983; J. Beyer, Originalità dei carismi di vita consacrata, Periodica 82 (1993), 
s. 257-292; G. Ghirlanda, Carisma di un istituto e sua tutela, Vita Consacrata 28 (1992), 
s. 465-477, 554-562.

89 IL, nr 23; ET, nr 32.
90 MR, nr 12; Sinodo dei Vescovi, La vita consacrta e la sua missione nella Chiesa e nel 

mondo «Lineamenta», Città del Vaticano 1992, tekst polski: Synod Biskupów, Życie konsekro-
wane i jego posłannictwo w Kościele i świecie. «Lineamenta», Watykan 1992, nr 16-17 (dalej: 
Lineamenta); A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, s. 67.

91 Wiąże się to z samą jego istotą, ponieważ jego źródłem zawsze będzie zmierzanie ku 
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Dążenie do Boga Ojca wyrażane jest w akceptacji Jego woli, 
akceptacji, która jest jednocześnie przejawem wolności osoby konsekrowanej. Zmierzanie do Je-
zusa Chrystusa ma prowadzić do pogłębiania relacji z Nim, naśladowania Go w wiernej i pełnej 
oddania służbie siostrom i braciom. Dążenie do Ducha Świętego wyraża się w akceptacji i przyj-
mowaniu natchnień w życiu duchowym, wspólnotowym, a także w pracy apostolskiej. Więcej na 
ten temat: A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, s. 67.

92 VC, nr 36; A. Skorupa, Słuszna autonomia  instytutów zakonnych w Kościele  łaciń-
skim, s. 68.
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Uznana konieczność stałego dostosowywania charyzmatu do aktualnych wymagań spo-
łecznych pozwala zrozumieć, dlaczego potrzebne jest nieustanne poszukiwanie nowych 
form jego realizacji93. Przejawia się ono między innymi w podejmowaniu charyzmatycz-
nej działalności wychowawczej danego instytutu.

Należy zauważyć, iż termin ,,charyzmat” często łączony jest się z pojęciem patri-
monium, co prowadzi do powstania określenia ,,dziedzictwo charyzmatyczne”, któremu 
przypisuje się te same elementy składowe, które występują w kan. 578 KPK z 1983 roku. 
Zostały one ujęte przez prawodawcę w pojedynczym słowie patrimonium94. 

Analiza poszczególnych elementów pojęcia patrimonium jest niezbędna ze wzglę-
du na temat niniejszej dysertacji, ponieważ zależność między nimi oraz ich wpływ na 
działalność apostolską instytutu jest znacząca i ułatwi ona dalsze rozważania na temat 
działalności wychowawczej prowadzonej przez instytuty zakonne i członków instytutów 
świeckich.

3.2. Patrimonium

Prawodawca w KPK z 1983 roku podaje pojęcie patrimonium instytutu, stosowa-
ne często zamiennie z określeniem patrimonium duchowe, na które składa się pięć ele-
mentów: natura, cel, duch, charakter instytutu, a także zdrowe jego tradycje. Określenia 
te nie należą do klarownych i precyzyjnych, co więcej – są wieloznaczne95. Trudność 
w omówieniu wspomnianych terminów absolutnie nie umniejsza ich wartości prawnej. 
Nie powoduje również problemów w stosowaniu ich w życiu codziennym i realizacji 

93 A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, s. 68-69. 
Specyfikę charyzmatów życia zakonnego prawodawca określa w KPK z 1983 roku, wskazując 
w kan. 676 i 677 § 1, iż mają one wpływ nie tylko na działalność i życie apostolskie, ale określają 
również ducha i strukturę instytutu zakonnego; KPK/1983, kan. 676: Instytuty laickie, zarówno 
męskie, jak i żeńskie, przez dzieła miłosierdzia dotyczące ducha i ciała uczestniczą w pasterskim 
zadaniu Kościoła i świadczą ludziom różnorodne usługi. Z tej racji powinny pozostawać wierne 
łasce swego powołania; kan. 677 § 1: Przełożeni i członkowie winni zachowywać wiernie misje 
i dzieła właściwe instytutowi. Uwzględniając jednak potrzeby miejsca i czasu, powinni przystoso-
wać je roztropnie do aktualnych okoliczności, przy użyciu także nowych i stosownych środków. 

94 IL, nr 81; S. Recchi, Diritto proprio e giusta autonomia, Consacrazione e Servizio 42/3 
(1993), s. 11.

95 Fundamentem każdego instytutu zakonnego jest jego charyzmat, przekazany przez za-
łożyciela instytutu zakonnego w formie przykładu życia czy też nauki, często spisanej w formie 
rad, kazań, upomnień czy orędzia. Jednak napisana przez niego reguła oraz konstytucje są dla 
członków instytutu zakonnego najważniejszym dziedzictwem. Dokumenty te powstały pod na-
tchnieniem Ducha Świętego, bowiem ukazują one tradycję duchową każdego instytutu zakonne-
go. A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, s. 69; J. Beyer, 
De novo iure circa vitae consecratae instituta et eorum sodales questita et dubia solvenda, Perio-
dica 73 (1984), s. 426; J. Torres, Commentario ai canoni 573-606. Norme communi a tutti gli 
istituti, s. 23; E. Gambari, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, s. 36; J. Beyer, 
Il diritto della vita consacrata, Milano 1989, s. 69; J. F. Castaño, Gli istituti di vita consacrata 
(cann. 573-730), s. 98.
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patrimonium w praktyce w instytutach zakonnych, także tych oddających się działalności 
wychowawczej i opiekuńczej. 

Dodatkowo instytutom zakonnym przyznaje się słuszną autonomię, aby w ten 
sposób ich członkowie mogli wierniej zachowywać patrimonium. Pielęgnowanie ducho-
wego dziedzictwa jest obowiązkiem każdego instytutu zakonnego. Jego członkowie, ży-
jąc zgodnie z prawem własnym, powinni strzec patrimonium, ponieważ należy ono nie 
tylko do instytutu zakonnego, ale również do całego Kościoła. Członkowie instytutów są 
odpowiedzialni za tę część duchowego dziedzictwa Kościoła, a wierność patrimonium 
jest również wyrazem wierności własnemu powołaniu96.

3.2.1. Natura

W kan. 607 KPK z 1983 roku przedstawia się definicję natury instytutów zakon-
nych97. To właśnie jej podporządkowane są charakter instytutu świeckiego oraz związana 
z nim działalność apostolska. Z natury instytutu wynika, czy ma on charakter zakonny, 
świecki, czy jest stowarzyszeniem życia apostolskiego lub nową formą życia konsekro-
wanego98.

Zupełne ofiarowanie się zakonników Chrystusowi nadaje sens całej ich egzysten-
cji. Oddanie się Stwórcy przejawia się poprzez wyjątkowe i osobliwe zaślubiny z Bo-
giem99. Wyrażać się może ono także w prowadzeniu placówek oświatowych, które ze 
swej natury ukierunkowane są na wychowanie podopiecznego w duchu chrześcijańskich 
wartości. Przykładem nastawienia na tego typu działalność jako na istotny aspekt funk-
cjonowania instytutu może być art. 67 Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Michała Ar-
chanioła, w którym stwierdza się, że: „Zgromadzenie może zakładać i prowadzić również 
szkoły różnego typu i stopnia”100. Jest to zrozumiałe, jako że u podstaw działalności wy-

96 J. Beyer, De novo iure circa vitae consecratae instituta et eorum sodales questita et 
dubia solvenda, s. 424.

97 KPK/1983, kan. 607; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez 
instytuty życia konsekrowanego, s. 74.

98 E. Gambari, I religiosi  nel Codice. Commento ai  singoli  canoni, s. 109-112; V. De 
Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 156-159; J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, 
s. 204; B. Szewczul, Troska  Kościoła  o zachowanie  patrimonium  przez  instytuty  życia  kon-
sekrowanego, s. 73-74.

99 KPK/1983, kan. 654, 1192 § 1; F. J. Egaña, Voti publici negli istituti religiosi, s. 1147-
1148; PC, nr 2; J. Galot, La consacrazione religiosa nei Documenti post-conciliari, s. 154-155; 
B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowane-
go, s. 75; J. Kałowski, Współpraca między instytutami zakonnymi w dziedzinie formacji, s. 62; 
J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 204; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, 
s. 157; B. W. Zubert, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, s. 46; 
M. Conti, Voti religiosi e alleanza sponsale nella vita consacrata, s. 177; A. Pigna, La consacrazi-
one religiosa (Lineamenta 6), s. 223-224.

100 Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe 1987, 
art. 67.
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chowawczej Zgromadzenia znajdują się założenia pedagogiczne i pastoralne przekazane 
przez błogosławionego Bronisława Markiewicza, taki rodzaj apostołowania wynika więc 
z samej natury instytutu101. 

3.2.2. Charakter

Natura oraz charakter instytutów zakonnych są ze sobą ściśle powiązane. Natura 
to jednak pojęcie określające instytut ogólnie, natomiast charakter jest w tym przypadku 
terminem odnoszącym się do tego, co dla danego instytutu jest wartością swoistą, decy-
dującą o jego specyfice. Natura instytutu zakonnego stanowi pewien obszar rozwoju jego 
charakteru, z kolei charakter jest od niej zależny i jednocześnie z niej wypływa. Analo-
giczna sytuacja występuje w przypadku człowieka, którego charakter zawsze budowany 
jest na naturze ludzkiej oraz nosi jej niezatarte znamię. Charakter jest czynnikiem, który 
odróżnia instytuty zakonne, bowiem to on nadaje im szczegółowy wyraz (kontemplacyj-
ny, mniszy, apostolski)102. Oznacza to, że członkowie instytutów zakonnych poprzez swo-
ją obecność w Kościele służą nie tylko modlitwą, pokutą i życiem we wspólnocie. Podej-
mują także zgodną z charakterem tychże instytutów działalność 103, która wypływa z cha-
ryzmatu instytutów i wyraża się w poszczególnych dziełach miłosierdzia, a także w dzie-
łach apostolskich, do których zaliczyć można również działalność oświatową oraz wy-
chowawczą. Charakterystyczny styl życia, modlitwa, praca czy podejmowanie działalno-
ści wychowawczej wpływają na charakter instytutu, który powinien uwzględniać rzeczy-
wistość, kulturę, a także aktualne warunki społeczne i ekonomiczne104.

Charakter instytutu zakonnego ma znaczący wpływ na jego funkcjonowanie i ży-
cie jego członków, dlatego też ma on zawsze swoje unormowanie w prawie własnym, 
a przepisy tam zawarte powinny być dostosowane do aktualnych potrzeb instytutu105. 

101 Por. C. Kustra, Podstawy michalickiego systemu wychowania, Marki 2009, s. 19.
102 B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia kon-

sekrowanego, s. 87-88.
103 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali Epi-

scoporum munere  in Ecclesia «Christus Dominus», (28.10.1965), AAS 58 (1966), s. 673-701, 
tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele «Chri-
stus Dominus», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. 
Nowe tłumaczenie, Poznań 2008, nr 33, 35 (dalej: CD).

104 PC, nr 3.
105 KPK/1983, kan. 578, 588 § 3, 598 § 1, 607 § 3, 633 § 1-2, 652 § 2, 659 § 2, 675 § 1, 

680, 708; LG, nr 12; Paulus VI, Moto proprio «Ecclesiae Sanctae». Normae ad quaedam exse-
quenda SS. Concilii Vaticani II Decreta statuuntur, (06.08.1966), AAS 58 (1966), s. 757-787, nr 
31, tekst polski: Paweł VI, Motu proprio: Normy i przepisy wykonawcze do Dekretów Soboru 
Watykańskiego II «Ecclesiae Sanctae», w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, s. 63 
(dalej: ES). 
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3.2.3. Cel

Słowo cel w znaczeniu ogólnym wskazuje na pożądany skutek jakiegoś konkret-
nego działania106, podobnie jak słowo przyczyna może odnosić się do obszaru rzeczywi-
stości, w którym powinny uwidocznić się skutki tegoż działania. Można wyróżnić kilka 
rodzajów celów, które dzielą się na bliższe i dalsze, bezpośrednie i pośrednie, ogólne, 
szczegółowe; wyróżnić można też cel główny oraz cel ostateczny. Cele te pozostają jed-
nak względem siebie w ścisłej zależności, bowiem do osiągnięcia celu zwanego dalszym 
prowadzi stopniowa realizacja celów wyznaczonych jako bliższe – cele pośrednie poma-
gają w dążeniu do celu bezpośredniego. Realizowanie ich wyznacza etapy w dążeniu do 
osiągnięcia najważniejszego z nich, tj. celu ostatecznego, który ma wartość samą w sobie 
i nie tworzy środka do jakiegoś innego, wyższego celu107.

Poprzez chrzest wierni powołani zostali również do realizacji głównego i wspól-
nego dla wszystkich celu, tj. miłości Boga oraz bliźniego, jednak cel ten zazwyczaj osią-
gany jest w praktyce życia chrześcijańskiego różnymi metodami108. W szczególny sposób 
– poprzez wiele rodzajów wykonywanej posługi – realizuje się go w instytutach zakon-
nych, których zadaniami są: głoszenie Słowa Bożego, opieka nad chorymi i niepełno-
sprawnymi, działalność misyjna oraz działalność opiekuńczo-wychowawcza109. Cele, 
które powierzył Chrystus Kościołowi są wyłącznie religijne110, a poprzez ich realizację 
ma on za zadanie dążyć do Boga i prowadzić do Niego wiernych. Celem ostatecznym jest 
troska o salus animarum, które jest zawsze najwyższym prawem w Kościele111. Również 
członkowie instytutu prowadzącego działalność wychowawczą dążą poprzez te dzieła do 
osiągnięcia celu bezpośredniego, tj. świętości życia112. 

106 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1976, s. 213; A. Jougan, Słownik 
kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, s. 261; M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. 5, War-
szawa 1979, s. 543-544; A. Dylus, Cel, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 
1985, s. 77-80; M. Rode, Mała encyklopedia teologiczna, t. 1, Warszawa 1978, s. 355.

107 A. Carminati, I fini dello stato religioso e il servizio della Chiesa, Torino 1964, s. 8.
108 B. Przybylski, Istota życia zakonnego, Ateneum Kapłańskie 59 (1967), s. 274-275.
109 KPK/1983, kan. 680; CD, nr 35; Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vatica-

num II, Decretum de activitate missionali ecclesiae «Ad gentes», (7.12.1965), AAS 58 (1966), 
s. 947-990, tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła «Ad gen-
tes», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłu-
maczenie, Poznań 2008, nr 33 (dalej: AG); MR, nr 20-21, 36-38, 46-47; G. Ghirlanda, Autono-
mia degli istituti di vita consacrata, w: Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, ed. C. Corral, V. 
De Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1993, s. 74-75; J. Beyer, Le droit de la vie consacrée. Normes 
communes, t. 1, Paris 1988, s. 84.

110 IL, nr 10.
111 KPK/1983, kan. 1752: W sprawach przeniesienia należy stosować przepisy kan. 1747, 

z zachowaniem kanonicznej słuszności i mając przed oczyma zbawienie dusz, które zawsze win-
no być w Kościele najwyższym prawem.

112 X. Ochoa, Modus determinandi patrimonium constitutionale cuiusvis instituti perfec-
tiones proprium, s. 105; KPK/1983, kan. 577, 578, 587 § 1; J. Beyer, Le droit de la vie consacrée. 
Normes communes, s. 84. Warto podkreślić, iż można wyróżnić cel ogólny oraz cel szczegółowy. 
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3.2.4. Duch

Łaciński termin spiritus i jego polski odpowiednik duch mają wiele znaczeń i naj-
częściej odnoszą się do: tchnienia, wichru, wiatru, powietrza, powiewu, cichego szmeru, 
westchnienia czy oddechu113. W słowie tym jest coś tajemniczego, dlatego też pojęcie 
duch jest trudne do zdefiniowania w odniesieniu do instytutu zakonnego114. Często termin 
ten utożsamia się z charyzmatem, który jednak jest darem Ducha Świętego, nie można go 
więc przekazać ani nabyć. Duch instytutu jest wyrazem realizacji charyzmatu w życiu 
i staje się jego zewnętrznym przejawem zapoczątkowanym przez fundatora, a kontynu-
owanym przez jego uczniów. Innymi słowy – duch instytutu określa wynikający ze spe-
cyfiki życia założyciela sposób działania, który może być przekazany i przyjęty przez 
daną wspólnotę115.

Dzięki temu każdy instytut życia konsekrowanego posiada swojego ducha, czyli 
własną duchowość. Duch ten współgra zarówno z celem, jak i z charakterem danego in-
stytutu. Członkowie instytutów zobowiązani są do prowadzenia życia w jedności z jego 
własną duchowością, co więcej – ich służba Kościołowi, kształcenie i formacja powinny 
być z nim zgodne. Duchowość instytutu jest wytyczną w prowadzonej przezeń działalno-
ści apostolskiej oraz stanowi kryterium zachowania wierności przez członków pełnią-
cych posługę wychowawczą116.

Duch założyciela instytutu zakonnego w przypadku każdego rodzaju działalności 
będzie się kształtował pod wpływem czasu oraz miejsca, mimo że jednocześnie chary-
zmat fundatora czy instytutu zakonnego pozostaną niezmienne117.

Pierwszy z nich rozpoczyna, a także określa dziedzictwo, czyli stoi na czele wszystkich innych 
pozostałych elementów składowych patrimonium. Z kolei cel szczegółowy ma za zadanie kształ-
tować patrimonium, które jest właściwe dla konkretnego instytutu życia konsekrowanego. Ele-
menty te są dokładniej określane przez prawo własne danego instytutu, a wszelka działalność 
instytutu, w tym opiekuńcza i wychowawcza, nie może stać w sprzeczności ani z naturą, ani z ce-
lem instytutów zakonnych.  

113 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, s. 468; Iz 57, 13; Rdz 7, 22; 8, 1; Jr 13, 24.
114 V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 98; E. Gambari, I religiosi nel Co-

dice. Commento ai singoli canoni, s. 36. 
115 M. Midali, Il carisima della vita religiosa dono dello Spirito alla Chiesa per il mondo 

– II. Attuali correnti teologiche, Vita Consacrata 17 (1981), s. 465-466; Tenże, Caratteristiche del 
carisima del Fondatore o della Fondatrice, w: Come rileggere oggi il carisma fondazionale, XX 
Convegno del „Claretianum”, Roma 1995, s. 76; A. Romano, Carisma, w: Dizionario Teologico 
Della Vita Consacrata, Milano 1994, s. 179; Tenże, Carisma, w: Dizionario enciclopedico di spir-
itualità, t. 1, Roma 1990, s. 427. 

116 AG, nr 40; CD, nr 35.
117 X. Ochoa, Modus determinandi patrimonium constitutionale cuiusvis instituti perfec-

tiones proprium, Commentarium pro Religiosis et Missionariis 48 (1967), s. 348-350; B. Szew-
czul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 115-
117; M. Germinario, I nuovi termini della vita religiosa, Roma 1983, s. 123.



42

3.2.5. Zdrowe tradycje

Przez tradycje instytutu życia konsekrowanego należy rozumieć zarządzenia, nie-
pisane prawo instytutu, pewne przyzwyczajenia, stosowane w praktyce obyczaje lub też 
pobożne praktyki118. Tradycja zabezpiecza trwanie w instytucie tego, co zostało kiedyś 
rozpoczęte, przechowuje to, co stanowi przeszłość i z biegiem czasu ulega systematycz-
nym zmianom. Tradycja łączy przeszłość i teraźniejszość, a powoływanie się na nią po-
maga w zachowaniu tożsamości całego narodu czy konkretnej grupy społecznej, np. in-
stytutu życia konsekrowanego119.

Nasuwa się zatem pytanie, czym są owe zdrowe tradycje i czy w związku z tym 
są również tradycje, których nie można zaliczyć do zdrowych. Możliwe jest wyróżnie-
nie wielu rodzajów tradycji, jednak dla potrzeb omawianego zagadnienia, w odniesieniu 
do instytutów zakonnych znaczące są szczególnie cztery ich typy: tradycje zdrowe i nie-
zdrowe oraz nieprzestarzałe i przestarzałe120. Ten podział jest pomocny radom oraz ka-
pitułom instytutów zakonnych, odpowiedzialnym za przeprowadzanie odnowy życia, 
określania ich dziedzictwa, a także sposobów zachowania i realizowania podejmowanej 
działalności121.

Biorąc pod uwagę kan. 578 KPK 1983 roku, a także dekret Perfectae caritatis, 
należy stwierdzić, że wszystkie rodzaje tradycji tworzą dziedzictwo instytutu, jednakże 
powinno się brać pod uwagę w szczególności sanae traditiones122, bowiem zdrowe trady-
cje nawiązują do natury, charakteru, celu, ducha instytutu lub fundatora, a także dzieł 
apostolatu – także działalności wychowawczej123. Nasuwa się wniosek, iż niezdrowe tra-
dycje nie tworzą patrimonium i tym samym nie muszą być zachowywane przez członków 
wspólnoty124, natomiast tradycje nieprzestarzałe wyrażają istotę oraz cel instytutu zakon-
nego. Co więcej, podobnie jak sanae traditiones, dotyczą one charakteru, natury, celu, 

118 M. Żurowski, Prawo Nowego Przymierza, Poznań 1989, s. 54; X. Ochoa, Modus 
determinandi patrimonium constitutionale cuiusvis instituti perfectiones proprium, s. 103.

119 S. M. Alonso, El patrimonio espiritual de un instituto religioso, Claretianum 30 
(1990), s. 49-75; K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik  teologiczny, tłum. P. Pachciarek, 
T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 497-498.

120 PC, nr 2b; ES, nr 14, 16 § 3, 17.
121 X. Ochoa, Modus determinandi patrimonium constitutionale cuiusvis instituti perfec-

tiones proprium, s. 106-110; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez 
instytuty życia konsekrowanego, s. 107-108.

122 KPK/1983, kan. 578.
123 Tamże; PC, nr 2b; ES 12a, 14; X. Ochoa, Modus determinandi patrimonium constitu-

tionale cuiusvis instituti perfectiones proprium, s. 105; M. Żurowski, Prawo Nowego Przymie-
rza, s. 54; A. Herzing, Ordens-Christen, Theologie des Ordensleben in der Zeit nach dem Zwe-
iten Vatikanischen Konzil, Würzburg 1991, s. 370; J. Beyer, Risposte a quesiti e dubbi sul nuovo 
diritto degli  Instituti di vita consacrata, Vita Consacrata 21 (1985), s. 582; S. M. Alonso, El 
patrimonio espiritual de un instituto religioso, s. 66-67.

124 B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia kon-
sekrowanego, s. 107.
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ducha instytutu lub fundatora oraz dzieł apostolskich. Zarówno sanae traditiones, jak 
i tradycje nieprzestarzałe są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a więc mają po-
twierdzenie w historii instytutu125.

Sanae traditiones odnoszą się nie tylko do niedalekiej, ale także i do odległej prze-
szłości wspólnoty. Ze względu na swoją istotną rolę nie mogą one budzić żadnych wąt-
pliwości, powinny być cały czas podtrzymywane przez członków instytutu i, co więcej, 
nigdy nie mogą być przez instytut odrzucone126. 

Tradycje niezdrowe mogą wejść w skład patrimonium, ale dopiero po ich uzdro-
wieniu, czyli po przystosowaniu ich do teraźniejszości, natomiast tradycje przestarzałe 
nie wchodzą w skład dziedzictwa, ponieważ nie dadzą się odnowić lub uzdrowić, dlatego 
prawo własne instytutu wymienia je jedynie jako te, które należy bezwzględnie wyklu-
czyć z życia instytutu zakonnego127.

3.3. Zależność pomiędzy charyzmatem instytutu a patrimonium

Odwołując się do prawodawstwa kościelnego, trudno znaleźć w jego ustawach 
jakiekolwiek zapisy potwierdzające, że pojęcia charyzmat i patrimonium mają to samo 
znaczenie, w wielu przypadkach tej zależności można się jedynie domyślać. Przykładem 
może być np. określenie patrimonium instytutu jako daru Ducha dla Kościoła. Stwierdze-
nie to może kojarzyć się z opisem charyzmatu, który jest uznany za dar udzielany przez 
Ducha Świętego dla dobra całego Kościoła. Podobnie rzecz się ma z autonomią życia 
przyznawaną instytutom zakonnym. Zgodnie z kan. 586 KPK z 1983 roku słuszna auto-
nomia instytutów powinna służyć zachowaniu ich patrimonium. Warto zauważyć, że 
również w dokumencie Instrumentum laboris z 1994 roku prawodawca zastępuje termin 
patrimonium wyrazem charyzmat, zaznaczając, że autonomia winna sprzyjać lepszemu 
zachowaniu charyzmatu instytutu. Dodatkowo wspomina się o dziedzictwie charyzma-
tycznym, sugerując tym samym tożsamość patrimonium z charyzmatem128. 

125 X. Ochoa, Modus determinandi patrimonium constitutionale cuiusvis instituti perfec-
tiones proprium, s. 105-110.

126 M. Germinario, I nuovi termini della vita religiosa, s. 113-114; B. Szewczul, Troska 
Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 107-110.

127 KPK/1983, kan. 578; PC, nr 2b; ES, nr 14, 16 § 3; 17.
128 KPK/1983, kan. 578: ,,Wszyscy powinni wiernie zachowywać myśl i zamierzenia za-

łożycieli, zatwierdzone przez właściwą władzę kościelną, dotyczące natury, celu, ducha i charak-
teru instytutu, jak również zdrowe jego tradycje, co razem stanowi dziedzictwo tegoż instytutu”, 
kan. 586; IL, nr 59, 69, 74, 83; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez 
instytuty życia konsekrowanego, s. 163-164; Lineamenta, nr 16; Sacra Congregatio pro Reli-
giosis et Institutis Saecularibus, De Ecclesiae doctrina circa elementa essentialia Instituto-
rum vitae consecratae religiosorum deque ipsorum elementorum applicatione ad Instituta reli-
giosa quae operibus apostolatus ex missione Ecclesiae vacant, (31.05.1983), Leges Ecclesiae, 
vol. VI, nr 4978, tekst polski: Święta Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, In-
strukcja o istotnych elementach nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastoso-
waniu do instytutów oddających się pracy apostolskiej «The renewal of religious life», w: Życie 
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Dodatkowo w dokumentach dotyczących życia konsekrowanego coraz rzadziej 
używa się określenia dziedzictwo instytutów zakonnych, a jeśli nawet zostaje ono zasto-
sowane, to z dodatkiem przymiotnika duchowe, jak gdyby termin patrimonium występu-
jący bez tego dookreślenia był mało zrozumiały i wymagał uzupełnienia129. 

Natomiast coraz częściej stosuje się termin charyzmat instytutów zakonnych. War-
to zaznaczyć, że w większości tych dokumentów wzywa się do zachowania wierności 
charyzmatowi instytutu. Podobna sytuacja ma miejsce w kan. 578 KPK z 1983 roku, 
w którym prawodawca przypomina o potrzebie wierności członków instytutu wobec pa-
trimonium130.

Zatem bezsprzecznie należy stwierdzić, że terminy te ściśle łączą się ze sobą. 
Mimo że nie są one jednoznaczne, normy kodeksowe oraz dokumenty kościelne potwier-
dzają ich bliskoznaczność. Nadto akceptuje się powolną i jednocześnie postępującą rezy-
gnację ze stosowania pojęcia dziedzictwo instytutu zakonnego na rzecz terminu chary-
zmat. Prowadzi to do wniosku, że istotnie charyzmat kształtuje oraz określa patrimonium 
instytutu131.

4. Słuszna autonomia instytutów życia konsekrowanego

Zagadnienie słusznej autonomii instytutów zakonnych jest pojęciem stosunkowo 
nowym, bowiem określenie to nie występuje wprost w dokumentach Soboru Watykań-
skiego II. Termin ten pojawił się w wyniku pewnych doświadczeń związanych z posobo-
rową odnową życia zakonnego i jest przejawem troski Kościoła o patrimonium instytu-

konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo, red. K. Wójto-
wicz, Kraków 2003, nr 11, 44, 51 (dalej: EE); VC, nr 36, 42, 48.

129 VC, nr 36: „Przede wszystkim potrzebna jest wierność charyzmatowi założycielskiemu 
oraz ukształtowanemu przez ten charyzmat duchowemu dziedzictwu każdego Instytutu. Właśnie 
dzięki tej wierności wobec natchnienia założycieli i założycielek – które samo jest darem Ducha 
Świętego – można łatwiej odkryć i gorliwiej przeżywać zasadnicze elementy życia konsekrowa-
nego”; EE, nr 11: „Sobór położył nacisk na potrzebę pielęgnowania tych charyzmatów jako Bo-
żych darów. Określają one naturę, ducha, cel i charakter, tworzące dziedzictwo duchowe każdego 
instytutu, i znajdują się u podstaw owego poczucia tożsamości, które stanowi kluczowy element 
wierności każdego zakonnika”; ET, nr 51; PC, nr 2b.

130 Lineamenta, nr 16: „Żaden charyzmat nie może być zmieniony lub wypaczony, lecz 
winien być zachowany i odnawiany w doskonałej uległości prawowitej władzy Kościoła, która 
czuwa nad jego autentycznością i potwierdza «myśl i zamierzenia założycieli»”; IL, nr 59, 69, 74; 
EE, nr 11, VC, nr 36; 

131 EE, nr 42; VC, nr 36, 62, 97; Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et 
Societatibus Vitae Apostolicae, Instructio «Verbi sponsa». De vita contemplativa deque mo-
nialium clausura, (13.05.1999), w: Enchiridion Vaticanum 18 (1999), nr 931-1000, tekst polski: 
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 
Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek «Verbi sponsa», Poznań 1999, nr 9, 187 
(dalej: VS); Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apo-
stolica, La vita fraterna in comunità. «Congregavit nos in unum Christi amor», § 64.
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tów życia konsekrowanego. Zgodnie z kan. 586 KPK z 1983 roku dziedzictwo instytutów 
życia konsekrowanego jest chronione przez należną im słuszną autonomię132.

Pojęcie słusznej autonomii pojawia się oficjalnie po raz pierwszy w dokumencie 
Mutuae relationes133 z 1978 roku, aczkolwiek kwestia ta została już poruszona pośrednio 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku134 (dalej: KPK z 1917 roku). Prawodawca 
w Kodeksie Pio-Benedyktyńskim co prawda nie używa wprost określenia słusznej auto-
nomii, jednak odwołuje się do tej zasady, bowiem w kan. 618 przełożonym wewnętrznym 
przekazuje zarząd instytutem135. Zagadnienie słusznej autonomii do momentu przygoto-
wań do wydania nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego utożsamiano z egzempcją, dla-
tego w dokumentach Soboru Watykańskiego II używano tylko tego właśnie określenia136.

4.1. Etymologia słowa

Etymologia tytułowego dla niniejszej dysertacji słowa autonomia ma duże zna-
czenie w odniesieniu do całego studium, stąd poświęcone jej zostanie nieco miejsca. 
Termin autonomia pochodzi z greckich słów autos – „sam” i nomos – „prawo”. Pojęcie 
to może być wyjaśniane w aspekcie ontologicznym i normatywnym. Autonomia w sensie 
ontologicznym oznacza, że społeczność, zarówno kościelna, jak i państwowa, posiadają 
swoją obiektywną wartość. W aspekcie prawnym pojęcie autonomia odnosi się do takich 

132 KPK/1983, kan. 586: „§ 1. Uznaje się słuszną autonomię życia poszczególnych insty-
tutów, zwłaszcza w zakresie zarządzania, tak iż posiadają w Kościele własną dyscyplinę oraz 
mogą zachowywać w sposób nienaruszony własne dziedzictwo, o którym mowa w kan. 578. §  
2. Ordynariusze miejsca powinni tę autonomię zachowywać i jej strzec”; A. Montan, Gli istituti 
di vita consacrata e le società di vita apostolica, w: Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. II. Il 
popolo di Dio. Stati e funzioni del popolo di Dio. Chiesa particolare e universale. La funzione di 
insegnare, (libri II e III del Codice, Roma 1990, s. 219-220; E. Gambari, I religiosi nel Codice. 
Commento ai singoli canoni, s. 51-52; A. Skorupa, Słuszna autonomia  instytutów  zakonnych 
w Kościele łacińskim, s. 53-54.

133 MR, nr 13.
134 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auc-

toritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1948 (dalej: KPK/1917); S. Pettinato, Esenzio-
ne e autonomia degli istituti di vita consacrata, Il Diritto Ecclesiastico 102/1 (1991), s. 219; V. De 
Paolis, Gli istituti di vita consacrata nella Chiesa, w: La vita consacrata. Il Codice del Vaticano 
II, red. A Longhitano, Bologna 1983, s. 83. 

135 KPK/1917, kan. 618.
136 J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 90; B. Szewczul, Troska Kościoła o zach-

owanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 228; V. De Paolis, Gli istituti di 
vita consacrata nella Chiesa, s. 140; Tenże, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 136; B. W. Zu-
bert, Instytuty  życia  konsekrowanego  i stowarzyszenia  życia  apostolskiego, s. 41; F. Bogdan, 
Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, s. 65; J. Torres, Il Vi-
cario Episcopale per la vita consacrata, Quaderni di Diritto Ecclesiae 6 (1993), s. 67; J. Beyer, 
Principio di sussidiarietà o ,,giusta autonomia” nella Chiesa, Vita Consacrata 23 (1987), s. 333; 
G. Ghirlanda, La vita consacrata nella vita della Chiesa, Informationes Sacra Congregatio pro 
Religiosis et Institutis Saecularibus 10/2 (1984), s. 79-96; D. J. Kay, Esenzione, w: Nuovo Dizion-
ario di Diritto Canonico, ed. C. Corral, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1993, s. 470.
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normatywnych właściwości osób prawnych i fizycznych, dzięki którym w sposób samo-
dzielny stanowią one o sobie137. 

Termin autonomia w języku łacińskim określa: samorządność, samodzielność, 
a także samostanowienie o sobie bądź kierowanie się własnymi prawami138. W odniesie-
niu do prawa kanonicznego oznacza on niezależność instytutów życia konsekrowane-
go139. Pomimo obowiązku podporządkowania się hierarchii kościelnej przez wszystkie 
instytuty, zarówno te na prawie papieskim, diecezjalnym, jak też instytuty kleryckie czy 
laickie, cieszą się one jednak autonomią, wypływa ona bowiem z charyzmatu danej 
wspólnoty140. Należy jednak zauważyć, że charyzmat instytutu wymaga zgodnego z na-
tchnieniem Ducha Świętego włączenia w życie wspólnoty kościelnej, stąd też koniecz-
ność rozpoznania, a następnie zatwierdzenia przez hierarchię kościelną charyzmatów 
w takiej postaci, w jakiej zostały powierzone instytutowi przez Ducha Świętego. Stanowi 
to uzasadnienie prawa instytutów do autonomii, która ma sprzyjać realizacji otrzymanego 
charyzmatu zgodnie z myślą jego założyciela141.

4.2.  Autonomia w nauczaniu Kościoła katolickiego

Zagadnienie autonomii wprowadza prawodawca w KPK z 1983 roku, w którym 
występuje ono kilkukrotnie. Pojawia się w szczególności w normach dotyczących insty-
tutów życia konsekrowanego, w kanonach z zakresu wychowania, szkolnictwa i uczelni 
wyższych, a także w prawie o fundacjach142. 

137 R. Sobański, Sens polskiego konkordatu, Państwo i Prawo 49 (1994) z. 7-8; s. 69; 
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 74; W. Adamczewski, Z problemów prawnych re-
lacji Kościół – państwo, s. 496; R. Sobański, Niezależność i autonomia Kościoła i państwa pod-
stawową przesłanką konkordatu, Ateneum Kapłańskie 90 (1996) z. 1, s. 17.

138 Por. A. Jougan, Słownik łaciny kościelnej, Poznań-Warszawa-Lublin 1958, s. 62.
139 G. Ghirlanda, La vita consacrata nella vita della Chiesa, s. 86; B. Szewczul, Troska 

Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 228-229.
140 A. Calabrese, Instituti di vita consacrata e società di vita apostolica, s. 39; V. De 

Paolis, Gli istituti di vita consacrata nella Chiesa, s. 82-83.
141 G. Ghirlanda, La vita consacrata nella vita della Chiesa, s. 86; B. Szewczul, Troska 

Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 228-229.
142 KPK/1983, kan. 586 § 1-2, kan. 115 § 3: „Zespół rzeczy, czyli fundacja autonomiczna, 

składa się z dóbr, czyli rzeczy, czy to duchowych, czy materialnych, którymi, zgodnie z postano-
wieniami prawa i statutu, zarządza jedna lub kilka osób fizycznych albo kolegium”, kan. 323: „§  
1. Chociaż prywatne stowarzyszenia wiernych cieszą się autonomią, zgodnie z przepisem kan. 
321, podlegają nadzorowi władzy kościelnej zgodnie z przepisami kan. 305, a także kierownictwu 
tejże władzy. §  2. Do władzy kościelnej należy także, z zachowaniem wszakże autonomii 
właściwej stowarzyszeniom prywatnym, czuwanie i zabieganie o to, by unikać rozproszenia sił, 
a działalność apostolską stowarzyszeń skierować ku dobru wspólnemu”, kan. 580: ,,Agregacja 
jednego instytutu życia konsekrowanego do drugiego jest zarezerwowana dla właściwej władzy 
instytutu agregującego, z zachowaniem zawsze kanonicznej autonomii instytutu agregowanego”, 
kan. 708: ,,Przełożeni wyżsi mogą z pożytkiem łączyć się w konferencje, czyli rady, by wspólny-
mi siłami pracować bądź to nad pełniejszym osiągnięciem celu poszczególnych instytutów, 
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Należy nadmienić, że pośród wymienionych norm znajdują się również takie, 
w przypadku których termin autonomia prawodawca dookreśla mianem słuszna. Poja-
wienie się tego określenia w KPK z 1983 roku wynika z dwóch powodów. Po pierwsze 
zagadnienie to jest ściśle związane z charyzmatem instytutów, ponieważ, ze względu na 
konieczność odpowiedniej realizacji charyzmatu, autonomia słusznie im się należy. Po 
drugie instytuty w relacji do hierarchicznej władzy Kościoła podlegają w słusznych gra-
nicach obowiązującym normom prawnym143.

Chociaż słuszna autonomia oznacza niezależność, to nie polega ona na całkowitej 
niezależności instytutu od władzy kościelnej. Na podstawie prawa określonego przez pra-
wodawcę dopuszcza się zapewniającą swobodę działania autonomię, dzięki której instytuty 
życia konsekrowanego mają możliwość regulowania i określania własnego życia, realizo-
wania patrimonium i dzieł apostolskich oraz tworzenia prawa własnego144. Ponadto prawo-
dawca w kanonie 586 KPK z 1983 roku przyznaje słuszną autonomię w szczególności za-
rządowi instytutu, bierze jednak pod uwagę również całość jego życia oraz dyscyplinę145.

z zachowaniem jednak zawsze ich autonomii, charakteru i własnego ducha, bądź rozpatrywać 
wspólne sprawy, bądź też dążyć do nawiązania odpowiedniej koordynacji i współpracy z konfe-
rencjami biskupów, jak również z poszczególnymi biskupami”, kan. 806 § 1: ,,Biskupowi diece-
zjalnemu przysługuje prawo czuwania nad szkołami katolickimi położonymi na jego terytorium 
oraz wizytowania ich, nawet wtedy, gdy zostały założone albo są prowadzone przez członków 
instytutów zakonnych; może on także wydawać przepisy dotyczące ogólnej struktury szkół kato-
lickich; przepisy te obowiązują szkoły prowadzone przez członków tychże instytutów, jednak 
z zachowaniem ich autonomii w zakresie wewnętrznego zarządu tych szkół”, kan. 809: ,,Gdy to 
jest możliwe i wskazane, konferencje biskupów powinny zatroszczyć się o to, by na ich teryto-
rium działały właściwie rozmieszczone uniwersytety albo przynajmniej wydziały, w których by-
łyby kultywowane i wykładane, z zachowaniem ich naukowej autonomii, różne dyscypliny, przy 
uwzględnieniu doktryny katolickiej”, kan. 1303 § 1: ,,Przez pobożne fundacje rozumie się w pra-
wie: 1° pobożne fundacje autonomiczne, czyli zespoły rzeczy przeznaczone na cele, o których 
mowa w kan. 114 § 2, erygowane przez właściwą władzę kościelną jako osoba prawna; 2° poboż-
ne fundacje nieautonomiczne, czyli dobra doczesne przekazane w jakikolwiek sposób publicznej 
osobie prawnej z długotrwałym obowiązkiem, określonym przez prawo partykularne, odprawia-
nia Mszy świętych z rocznych dochodów albo sprawowania innych określonych funkcji kościel-
nych, albo osiągnięcia w inny jeszcze sposób celów, o których mowa w kan. 114 § 2”.

143 KPK/1983, kan. 586; G. Ghirlanda, La giusta autonomia e l’esenzione degli istituti 
religiosi: fondamenti ed estensione, Vita Consacrata 25 (1989), s. 698; G. Pasquale, Autonomia 
e corresponsabilità dei religiosi nel Codex Iuris Canonici, Commentarium pro Religiosis et Mis-
sionariis 76 (1995), s. 279.

144 KPK/1983, kan. 578; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 100; T. Rincón, 
Commento ai canoni 573-746, w: Codice di Diritto Canonico, edizione bilingue commentata, 
Rzym 1986, s. 442-444.

145 G. Ghirlanda, Autonomia degli istituti di vita consacrata, s. 74-76; A. Montan, 
Dizionario minimo sulla ,,vita consacrata”: Autonomia, Vita Consacrata 31 (1995), s. 504-507; 
B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowane-
go, s. 231; G. Pasquale, Autonomia e corresponsabilità dei religiosi nel Codex Iuris Canonici, 
s. 280.
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4.3. Autonomia a instytuty życia konsekrowanego 

Zgodnie z normami KPK z 1983 roku wszystkie instytuty życia konsekrowanego 
mają zapewnioną odpowiednią autonomię, zaakceptowaną i zatwierdzoną przez władzę 
kościelną. Podczas analizy tej dziedziny prawa kanonicznego należy wziąć pod uwagę 
w szczególności początki danego instytutu, a także normatywne kwestie jego zatwierdza-
nia, bowiem te dwa czynniki mają fundamentalny wpływ na zakres słusznej autonomii146.

Prawodawca w KPK z 1983 roku zobowiązuje ordynariuszy miejsca oraz Stolicę 
Apostolską do ochrony słusznej autonomii, ponieważ umożliwia ona instytutom zakon-
nym rozwój i życie zgodnie z ich charyzmatem. Władza kościelna zatem ma obowiązek 
czuwania nad życiem zakonnym i protegowania go w taki sposób, aby się odpowiednio 
rozwijało oraz doskonaliło147. 

Właściwa władza kościelna, tj. biskup diecezjalny albo Stolica Apostolska po-
przez zatwierdzanie konstytucji instytutu uznaje jego charyzmat za autentyczny i tym 
samym staje się jego stróżem. Oznacza to, że musi następnie dokonywać starań, aby in-
stytut rozwijał się w wierności pierwotnemu natchnieniu jego założyciela148 i stale służył 
całej wspólnocie kościelnej przy jednoczesnym zachowaniu słusznej autonomii149. Ele-
mentarne kwestie związane ze słuszną autonomią instytutu staną się przedmiotem rozwa-
żań w kolejnych podrozdziałach. 

4.3.1 Erygowanie instytutu życia konsekrowanego

Kanoniczne erygowanie instytutu życia konsekrowanego jest ściśle związane 
z działaniem Ducha Świętego i tym samym – wzbudzeniem nowego charyzmatu w Ko-
ściele. Otrzymany przez założyciela instytutu dar wymaga rozpoznania, a następnie oce-
ny jego autentyczności przez kompetentną władzę kościelną. Dopiero formalny akt wła-
dzy nadaje danemu instytutowi prawo do posiadania słusznej autonomii życia, która 
w efekcie sprzyja strzeżeniu charyzmatu oraz jego dalszemu rozwojowi. Zapewnienie 
instytutowi słusznej autonomii oraz jej zachowywanie jest ważnym zadaniem hierarchii 
kościelnej150. Warto zauważyć, że odpowiednią władzą kościelną, której przysługuje pra-
wo do erygowania instytutów życia konsekrowanego, jest biskup diecezjalny lub Stolica 
Apostolska151. Zazwyczaj jednak Stolica Apostolska powierza tę funkcję biskupom diece-

146 M. Dortel-Claudot, IVC di diritto pontificio, w: Nuovo Dizionario di Diritto Canon-
ico, ed. C. Corral, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1993, s. 601-603.

147 KPK/1983, kan. 576, 586 § 2; MR, nr 8-9, 11, 28, 52; CD, nr 2, 33, 35; LG, nr 43-45, 
VC, nr 47; A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, s. 89-91.

148 KPK/1983, kan. 576; LG, nr 43-45; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie pa-
trimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 211-212. 

149 G. Ghirlanda, La vita consacrata nella vita della Chiesa, s. 88.
150 L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. 1, 

Roma 1996, s. 723; KPK/1983, kan. 586 § 2.
151 KPK/1983, kan. 579: „Biskupi diecezjalni mogą, każdy na własnym terytorium, waż-

nie erygować formalnym dekretem instytuty życia konsekrowanego, po uprzednim pisemnym 
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zjalnym, bowiem mają oni większą możliwość dbania o prawidłowość procesu formowa-
nia się nowego instytutu, a także pozostawania w kontakcie z jego założycielami. Biskup, 
zanim eryguje instytut, obowiązany jest uprzednio uzyskać od Stolicy Apostolskiej zgodę 
opartą na przekonaniu co do autentyczności charyzmatu i jego użyteczności dla dobra 
całego Kościoła152.

Należy zauważyć, że sam proces tworzenia się nowego instytutu życia konsekro-
wanego jest długotrwały, głównie ze względu na to, iż odpowiednie rozpoznanie chary-
zmatu wymaga czasu. Powstają wówczas konstytucje instytutu, określające zasady życia 
jego członków w taki sposób, aby mogło być zgodne z charyzmatem wspólnoty153. Do-
piero po zakończeniu tego etapu następuje erygowanie instytutu życia konsekrowanego, 
które odbywa się w momencie wydania przez odpowiednią władzę kościelną dekretu 
erygującego154. W związku z tym, że podczas tworzenia instytutu zwraca się szczególną 

zezwoleniu Stolicy Apostolskiej”; kan. 589: ,,§  1. Aby jak najpilniej strzec własnego powołania 
i tożsamości poszczególnych instytutów, kodeks fundamentalny, czyli konstytucje każdego insty-
tutu, oprócz tego, co nakazuje zachować kan. 578, powinien zawierać także podstawowe przepisy 
dotyczące zarządzania instytutem i dyscypliny jego członków, włączania członków do instytutu 
oraz ich formacji, jak również własnego przedmiotu świętych więzów. §  2. Kodeks ten jest za-
twierdzany przez właściwą władzę kościelną i tylko za jej zgodą może być zmieniony. §  3. W ko-
deksie tym należy odpowiednio zharmonizować elementy duchowe i prawne; nie należy jednak 
mnożyć przepisów bez konieczności. §  4. Pozostałe przepisy wydane przez właściwe władze 
instytutu powinny być stosownie zebrane w innych kodeksach, które mogą być odpowiednio 
odnawiane i przystosowywane, wedle wymagań miejsca i czasu”.

152 KPK/1983, kan. 579, 590 § 1; PC, nr 19; MR, nr 9, 51; Pius X, Motu proprio «Dei pro-
videntis», (16.07.1906), AAS 39 (1906), s. 344-346; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, 
s. 63-66; J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, s. 52; A. Montan, 
Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, s. 215; Francesco, Esortazione apo-
stolica sull’anuncio del Vangelo nel mondo attuale. «Evangelii gaudium», Città del Vaticano 2013, 
tekst polski: Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. 
«Evangelii gaudium», Kraków 2013, § 111 (dalej: EG); J. Salij, Charyzmatyczny wymiar Kościo-
ła, w: Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych, red. T. Płonka, Zakroczym 2013, s. 23; E. H. 
Sola, Chiave di  lettura delle nuove  forme di vita consacrata. Unità nella comunione, Sequela 
Christi 42/2 (2016), s. 441. Papież Franciszek listem apostolskim motu proprio Authenticum cha-
rismatis z 1 listopada 2020 roku zmodyfikował kan. 579 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 
roku odnośnie do konsultacji ze Stolicą Apostolską w przypadku erygowania instytutu zakonnego. 
Zastąpił on stwierdzenie dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit wyrażeniem praevia licentia 
Sedis Apostolicae scripto data. Oznacza to zarezerwowanie Stolicy Apostolskiej prawa zatwier-
dzania nowych instytutów. Bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie Stolicy Apostolskiej ery-
gowanie przez biskupa diecezjalnego nowego instytutu jest czynnością nieważną. Więcej na ten 
temat w: Francesco, Litterae apostolicae motu proprio datae «Authenticum charismatis», quibus 
can. 579 Codicis Iuris Canonici mutator, Città del Vaticano 2020.

153 G. Ghirlanda, La vita consacrata nella vita della Chiesa, s. 88; B. Szewczul, Troska 
Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 233; A. Calabrese, 
Instituti di vita consacrata e società di vita apostolica, s. 29-30.

154 KPK/1983, kan. 595 § 1; E. Gambari, I religiosi nel Codice. Commento ai  singoli 
canoni, s. 38; J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, s. 60; G. G. 
Sarzi Sartori, Le Costituzioni, aspetti giuridico-spirituali, Brescia 1996, s. 55. 
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uwagę na jego charyzmat, a także na cel, charakter, naturę i ducha instytutu, które z cha-
ryzmatu wynikają, od początku formalnego powstania instytutu są to wartości otaczane 
szczególną troską ze strony władzy kościelnej, a instytut cieszy się słuszną autonomią, 
zagwarantowaną mu przez prawo kanoniczne155.

4.3.2. Erygowanie i znoszenie domów instytutu

Prawodawca, mając na uwadze zakładanie oraz znoszenie domów instytutu życia 
konsekrowanego, również w tym zakresie przyznaje im słuszną autonomię156. Zgodnie 
z kan. 608 KPK z 1983 roku zakonnicy powinni mieszkać w domu prawnie ustanowio-
nym. Dom instytutu zakonnego to miejsce, gdzie członkowie wspólnoty żyją pod władzą 
przełożonego i realizują dzieła apostolskie zgodnie z duchem instytutu, jego naturą i cha-
ryzmatem157. 

Podstawowym warunkiem wymaganym przez prawo kanoniczne przy erygowaniu 
domu instytutu na terenie diecezji jest istnienie ewidentnego pożytku dla Kościoła oraz sa-
mego instytutu. Nowo powstający dom zakonny jest na tyle potrzebny Kościołowi i same-
mu instytutowi, na ile członkowie wspólnoty w nim zamieszkujący są wierni duchowi in-
stytutu, charyzmatowi i prowadzonym dziełom apostolatu158. Spełnienie tego warunku za-
pewnia instytutom posiadanie słusznej autonomii życia, co znajduje potwierdzenie w kan. 
609 § 1 KPK z 1983 roku: „Domy instytutu zakonnego są erygowane przez władzę kompe-
tentną zgodnie z konstytucjami, po uzyskaniu wcześniej pisemnej zgody biskupa diecezjal-
nego”159. Wydawać by się mogło, iż przepis ten nie zapewnia słusznej autonomii w sposób 
należyty, a wręcz przeciwnie – wprowadza pewne ograniczenia w niezależności instytutu 
poprzez konieczność uzyskania pisemnej zgody biskupa diecezjalnego. Jednak analizując 
głębiej prawo kanoniczne w zakresie słusznej autonomii, należy odnieść się także do kano-
nu 586 § 1 KPK z 1983 roku. Treść tej normy wyraźnie wskazuje, iż ordynariusz miejsca 

155 KPK/1983, kan. 583; J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowa-
nego, s. 50; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia kon-
sekrowanego, s. 234-236; J. Kałowski, Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadań instytutów 
życia konsekrowanego, Prawo Kanoniczne 36 (1993) nr 3-4, s. 13; J. Beyer, Il diritto della vita 
consacrata, s. 89.

156 G. Ghirlanda, Autonomia degli istituti di vita consacrata, s. 73.
157 KPK/1983, kan. 608; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez 

instytuty życia konsekrowanego, s. 236-237; J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia 
konsekrowanego, s. 61-62; A. Calabrese, Instituti di vita consacrata e società di vita apostolica, 
s. 83; M. Bilska, Obowiązek  zamieszkania  zakonnika we własnym  domu  zakonnym, Kraków 
2013, s. 51-52.

158 KPK/1983, kan. 610; E. Gambari, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, 
s. 120; J. F. Castaño, Gli istituti di vita consacrata (cann. 573-730), s. 193.

159 KPK/1983, kan. 609 § 1; L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento 
giuridico-pastorale, s. 749-750; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez 
instytuty życia konsekrowanego, s. 238.



51

powinien zachowywać autonomię instytutu życia konsekrowanego i jej strzec160. Jego tro-
ska o słuszną autonomię instytutu służy zachowaniu charyzmatu instytutu, jego natury, du-
cha oraz pomaga w realizacji działalności apostolskiej161. Pisemne pozwolenie biskupa die-
cezjalnego na założenie domu instytutu jest równoznaczne ze zgodą na prowadzenie i reali-
zację powyższych elementów w życiu instytutu, nie stanowi więc w żadnej mierze ograni-
czenia autonomii oraz niezależności nowo powstającego instytutu162.

W przypadku zniesienia domu instytutu zasada słusznej autonomii również znajdu-
je swoje zastosowanie. Bywa tak, że dom z upływem czasu przestaje spełniać wymagania, 
które były przesłankami do jego utworzenia – wówczas często jedynym możliwym roz-
wiązaniem okazuje się zmiana przeznaczenia domu instytutu lub też jego zniesienie163. 
Podjęcie decyzji w takiej sytuacji należy do najwyższego przełożonego instytutu (zgodnie 
z przepisami konstytucji) bądź do kapituły generalnej (w przypadku domu niezależnego), 
jednakże dopiero po uprzedniej konsultacji z biskupem diecezjalnym. Prawodawca w kan. 
616 § 1 KPK z 1983 roku określa, iż zniesienie domu następuje po zasięgnięciu rady u bi-
skupa diecezjalnego, co oznacza, że przełożony instytutu powinien wcześniej powiadomić 
o powziętym zamiarze i przedstawić odpowiednie argumenty potwierdzające konieczność 
podjęcia takiej decyzji. Warto podkreślić, że biskup diecezjalny co prawda może wyrazić 
nieprzychylną opinię, ale nie ma prawa zniesienia domu czy też ingerowania w zmianę 
przeznaczenia domu instytutu. Prawodawca pozostawił przełożonemu instytutu całkowitą 
zdolność w tym zakresie, bowiem zmiana specyfiki działalności domu lub jego zniesienie 
zazwyczaj wynikają z sytuacji wewnętrznej instytutu. Biskup zazwyczaj nie wnika do-
kładnie w te sprawy i nie zna szczegółowo sytuacji, pozostawia bowiem instytutom rów-
nież i w tym zakresie słuszną autonomię164. Konkretyzuje to kanon 612 KPK z 1983 roku, 
w którym jasno stwierdza się, iż nie jest wymagana zgoda biskupa diecezjalnego w tym 
zakresie. Natomiast jeśli instytut podejmuje inne dzieła apostolskie niż te, które były głów-
nym powodem jego ustanowienia, przychylność biskupa jest niezbędna165. 

160 KPK/1983, kan. 586.
161 J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 211.
162 KPK/1983, kan. 611; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez 

instytuty  życia konsekrowanego, s. 238-239; E. Gambari, I religiosi nel Codice. Commento ai 
singoli canoni, s. 122-125; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 171-172.

163 V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 174; J. Beyer, Il diritto della vita 
consacrata, s. 212.

164 KPK/1983, kan. 616; J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowa-
nego, s. 67; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 176; F. J. Egaña, Casa religiosa, w: 
Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, ed. G. Ghirlanda, V. De Paolis, C. C. Salvator, Milano 
1993, s. 137.

165 KPK/1983, kan. 612; E. Gambari, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, 
s. 126-127; Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostoli-
cae, Ecconomia a servizio del carisma e della missione, Città del Vaticano 2019, tekst polski: 
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 
Ekonomia w służbie charyzmatu i misji, Niepokalanów 2019; Congregazione per gli Istituti 
di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Rescritto in merito al can. 579 del Codice 
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4.4.  Podmiot autonomii

Wprawdzie zgodnie z normami prawa kanonicznego instytuty cieszą się słuszną 
autonomią życia, to jednak nie bez znaczenia dla zakresu autonomii pozostaje fakt, czy 
instytut jest ustanowiony na prawie papieskim, czy też na prawie diecezjalnym166. 

Wszystkie instytuty życia konsekrowanego na prawie diecezjalnym podlegają 
szczególnej opiece biskupa diecezjalnego, jednak z zachowaniem słusznej autonomii, 
natomiast Stolica Apostolska strzeże tej autonomii w instytutach na prawie papieskim167. 
Do instytutów na prawie papieskim zalicza się te, które właśnie przez Stolicę Apostolską 
zostały erygowane lub od niej uzyskały formalny dekret zatwierdzający. Podlegają one 
władzy Stolicy Świętej wyłącznie i bezpośrednio, zarówno w zakresie wewnętrznej dys-
cypliny, jak i zarządu, przy jednoczesnym zachowaniu kan. 586 KPK z 1983 roku168. 
Jednakże ustawodawca przewidział również wyjątki od zasady zacieśniania wspólnoty 
instytutów ze Stolicą Świętą. Zgodnie z kan. 678 KPK z 1983 roku w sprawach, które 
dotyczą spraw duszpasterskich, sprawowania sakramentów, a także dzieł apostolskich, 
instytuty na prawie papieskim powinny działać we wzajemnym porozumieniu z bisku-
pem diecezjalnym i okazywać mu posłuszeństwo169. 

di Diritto Canonico, Città del Vaticano (11.05.2016).
166 KPK/1983, kan. 586; M. Dortel-Claudot, IVC di diritto pontifico, s. 601-603; B. W. 

Zubert, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, s. 61; G. Escude-
ro, Il nuovo diritto dei religiosi, Roma 1971, s. 39-42.

167 KPK/1983, kan. 593, 594, 615, 628 § 2; E. Gambari, I religiosi nel Codice. Commento 
ai singoli canoni, s. 337; J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 246; V. De Paolis, La vita 
cansacrata nella Chiesa, s. 222; J. Torres, Il Vicario Episcopale per la vita consacrata, s. 67; E. 
McDough, Clerical Institutes, Review for Religious 51 (1992), s. 144-148; Ioannes Paulus II, 
Constitutio apostolica «Spirituali militum curae», (21.04.1986), AAS 78 (1986), s. 481-486, tekst 
polski: Jan Paweł II, Konstytucja apostolska «Spirituali militum curae», w: Ustrój hierarchiczny 
Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 211-216 (dalej: Spirituali 
militum curae); Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Decretum cir-
ca regiminis ordinarii rationem et religiosi saecularizati accessum ad officia et beneficia ecclesi-
astica  «Experimenta  circa  regiminis  rationem», 02.02.1972, AAS 64 (1972), s. 393-394, tekst 
polski: Święta Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Dekret «Experimenta circa 
regimins rationem», w: Paweł VI, Charyzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, 
A. Żuchowski, T. Sułowska (wybór i opracowanie), Poznań-Warszawa 1974, s. 324-325; Sacra 
Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Decretum «Processus iudicialis», 
AAS 66 (1974), s. 215-216.

168 KPK/1983, kan. 589, 590 § 2, 593; J. Beyer, De novo iure circa vitae consecratae 
instituta et eorum sodales questita et dubia solvenda, s. 533-534; J. R. Bar, Prawo zakonne po 
Soborze Watykańskim II, Warszawa 1977, s. 67-71; G. Ghirlanda, Iusta autonomia et exemptio 
institutorum religiosorum: fundamenta et extensio, Periodica 78 (1989), s. 127-129; J. Beyer, Le 
droit de la vie consacrée, s. 84; V. Dammertz, Słuszna autonomia instytutów zakonnych na pra-
wie diecezjalnym oraz klasztorów niezależnych, w: Autonomia zakonów a Kościół partykularny, 
red. B. W. Zubert, Lublin 1991, s. 58.

169 KPK/1983, kan. 678: „§ 1. W sprawach, które dotyczą duszpasterstwa, publicznego 
wykonywania kultu Bożego oraz innych dzieł apostolskich, zakonnicy podlegają władzy 
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Instytuty na prawie diecezjalnym to takie, które zostały erygowane przez biskupa 
diecezjalnego i nie otrzymały od Stolicy Apostolskiej dekretu zatwierdzającego. Pozosta-
ją one pod szczególną opieką biskupa diecezjalnego przy jednoczesnym zachowaniu 
swojej słusznej autonomii170. 

Ochrona słusznej autonomii instytutu na prawie diecezjalnym przez biskupa wpły-
wa na rozwój charyzmatu i określenia misji jego członków w Kościele. Zarówno prze-
strzeganie słusznej autonomii, jak i jej strzeżenie dają instytutowi możliwość rozwoju 
własnego charyzmatu, ukształtowania dyscypliny, a także określenia działalności apo-
stolskiej171. 

Zgodnie z kan. 628 KPK z 1983 roku, domy instytutów na prawie diecezjalnym 
oraz klasztory niezależne sui iuris wizytowane są przez biskupa diecezjalnego. Z kolei 
instytuty na prawie papieskim biskup może wizytować jedynie w wyjątkowych i szcze-
gółowo unormowanych właściwymi przepisami przypadkach172. 

Powyżej opisanych obowiązków i zasad nie można traktować jako przejawów 
braku zapewnienia słusznej autonomii, bowiem jej gwaranci – Stolica Święta czy biskup 
diecezjalny nie utrudniają instytutom realizacji własnego charyzmatu, zachowania życia 
wspólnego czy prowadzenia działalności apostolskiej. Oznacza to, że składanie sprawoz-
dań, posłuszeństwo oraz inne obowiązki, które muszą być wypełniane przez instytuty, nie 
umniejszają prawa do zachowywania słusznej autonomii, czyli działania swobodnego 
i zgodnego z charyzmatem, celem, naturą i duchem instytutu173. 

biskupów, którym powinni okazywać uległe posłuszeństwo i szacunek. §  2. W wykonywaniu 
zewnętrznego apostolatu zakonnicy podlegają także własnym przełożonym oraz powinni pozo-
stawać wierni dyscyplinie instytutu; w razie potrzeby sami biskupi powinni egzekwować wypeł-
nianie przez nich tego obowiązku. §  3. Przy organizacji dzieł apostolatu zakonników biskupi 
diecezjalni i przełożeni zakonni powinni działać w porozumieniu”.

170 KPK/1983, kan. 579, 586, 589, 594; M. Dortel-Claudot, IVC di diritto pontifico, s. 
598-601; R. Henseler, Münstericher Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Oredensrecht, red. 
K. Lüdicke, Essen 1987, s. 589.

171 J. R. Bar, Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II, s. 67-69; J. R. Bar, J. Kałow-
ski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, 49-50; B. W. Zubert, Instytuty życia konsekro-
wanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, s. 27-28.

172 KPK/1983, kan. 397 § 2: „Członków instytutów zakonnych na prawie papieskim oraz 
ich domy biskup może wizytować jedynie w przypadkach przewidzianych przez prawo”; G. Ghi-
rlanda, Autonomia degli istituti di vita consacrata, s. 73; B. Szewczul, Troska Kościoła o za-
chowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 241-242.

173 KPK/1983, kan. 592 § 1: ,,W celu zacieśnienia wspólnoty instytutów ze Stolicą Apo-
stolską każdy najwyższy przełożony jest obowiązany przesyłać jej -w sposób i w czasie przez nią 
określonym - krótkie sprawozdanie dotyczące stanu i życia instytutu”; J. Kałowski, Obowiązek 
przesyłania sprawozdań do Stolicy Apostolskiej o stanie instytutu życia konsekrowanego i stowa-
rzyszenia  życia apostolskiego, Prawo Kanoniczne 33 (1990) nr 1-2, s. 94-98; R. A. Reynoso, 
Congregatio pro  IVC et SVA. Criteria de notitiis ad statum et vitam IVC et SVA spectantibus, 
Commentarium pro Religiosis et Missionariis 69 (1988) IV, s. 413-421.
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 4.5. Współpraca biskupów diecezjalnych z instytutami w działalności apostolskiej

Podejmowanie dzieł apostolatu przez instytuty zakonne o charakterze czynnym 
należy do ich natury. Wierność charakterowi, rozwój własnego charyzmatu, działanie 
w zgodzie z duchem, celem, patrimonium, a także działalność apostolska instytutu są 
realizowane w zgodzie i w porozumieniu z władzą kościelną174. 

Odpowiednia władza w Kościele dba o to, aby, w sposób należyty i w granicach 
słusznej autonomii, instytuty pielęgnowały i realizowały dzieła apostolskie. Celem jest, by 
charyzmat instytutu rozprzestrzeniał się na zewnątrz i dawał początek nowym formom 
apostolatu. Stosunkowo często wyrazem troski Kościoła o instytuty jest powierzenie od-
powiedzialności za apostolat biskupom. Posłuszeństwo instytutów wobec biskupów w za-
kresie działalności apostolskiej nie oznacza, że te instytuty mają podejmować dzieła, które 
nie odpowiadają celom, duchowi, naturze czy charyzmatowi instytutu lub wręcz są z nim 
sprzeczne. Słuszna autonomia jest prawem wrodzonym każdego instytutu, nie można więc 
jej ograniczać ani umniejszać. Musi być respektowana i zachowywana również podczas 
koniecznej i stałej współpracy pomiędzy biskupem a przełożonymi instytutu175. 

Wyrażająca się w prowadzeniu dzieł apostolskich współpraca biskupa diecezjal-
nego z instytutami życia konsekrowanego służy dobru Kościoła, bowiem większość tych 
dzieł przejawia się w działalności oświatowej, opiekuńczej lub wychowawczej.

5. Aspekty prawne autonomii instytutu w ramach niezależności  
Kościoła i państwa

W konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et 
spes zawarto następującą definicję: „(…) przez autonomię w sprawach ziemskich rozu-
miemy to, że rzeczy stworzone i społeczności ludzkie cieszą się własnymi prawami 
i wartościami, które człowiek ma stopniowo poznawać, przyjmować i porządkować 
(…)”, następnie zaś dookreślono relację między Kościołem i państwem poprzez stwier-

174 KPK/1983, kan. 675 § 1, 676, 677, 678; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, 
s. 341; B. Szewczul, Troska Kościoła  o zachowanie  patrimonium  przez  instytuty  życia  kon-
sekrowanego, s. 243; MR, nr 11, 13, 27, 52; PC, nr 35; IL, nr 81; J. Beyer, Principio di sussidia-
rietà o ,,giusta autonomia” nella Chiesa, s. 332-333; G. Ghirlanda, Autonomia degli istituti di 
vita consacrata, s. 72; G. Rambaldi, Carisima e istituzione nella vita religiosa, Vita Consacrata 
10 (1974), s. 469; J. M. Guerrero, Giovanni Paolo II e la vita religiosa, Consacrazione e Servizio 
28/4 (1979), s. 42.

175 KPK/1983, kan. 678; EE, nr 27, 37, 44; MR, nr 23f, 28, 38-43, 45, 47, 52; VC, nr 71; 
V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 349; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachow-
anie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 244-245; J. Torres, Il Vicario Episco-
pale per la vita consacrata, s. 68; J. Beyer, La vita consacrata nella Chiesa. Charisma e diritto, 
w: La Legge per l’uomo. Una Chiesa al servizio, Roma 1979, s. 152-154.
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dzenie: ,,Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne 
i autonomiczne”176. 

Autonomia i niezależność, oparte na wspólnotowym wymiarze Kościoła i pań-
stwa, wynikają z personalistycznej koncepcji człowieka. Termin autonomia w rozumie-
niu prawnym oznacza, że dana osoba prawna czy też osoba fizyczna kierują się własnymi 
normami w określonej dziedzinie działania. Natomiast pojęcie niezależność określa sto-
pień autonomii przy jednoczesnym wykluczeniu angażowania się jednego z podmiotów 
w wewnętrzne sprawy drugiego177.

Autonomia i niezależność w prawie zakonnym stanowią atrybut, którego rola wy-
maga głębszej analizy, bowiem otrzymują one specyficzne znaczenie w odniesieniu do 
Kościoła i państwa.

5.1.  Autonomia i niezależność w porządku prawnym

Termin autonomia został już wcześniej wyjaśniony, z kolei niezależność stanowi 
najwyższą wartość autonomii, co można rozumieć w taki sposób, że oznacza ona taki 
stopień autonomii danej społeczności względem innej, w przypadku którego można wy-
kluczyć ingerencję każdej z nich w wewnętrzne sprawy drugiej178. Niezależność, jaka 
przysługuje zarówno państwu, jak i Kościołowi, nie jest absolutna, bowiem należy się 
każdej z tych społeczności w ich własnym, indywidualnym zakresie. W aspekcie prawno-
-kościelnym niezależność oznacza wolność duchową, natomiast jeśli termin ten zostanie 

176 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pastoralis de 
Ecclesia in Mundo huius temporis «Gaudium et spes», (07.12.1965), AAS 58 (1966), s. 1025-
1115, tekst polski: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-
czesnym «Gaudium et spes», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst ła-
cińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2008, s. 824-981, nr 36, 76 (dalej: GS); J. Krukowski, 
Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013, s. 138.

177 M. Poniatowski, Zasada poszanowania autonomii i wzajemnej niezależności państwa 
i Kościołów oraz  innych związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (2020), s. 374-380; D. Dudek, Równouprawnienie kościołów 
i związków wyznaniowych na tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego, w: Prawo wyzna-
niowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 207; J. Krukowski, 
Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 105; W. Góralski, A. Pieńdyk, 
Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 11; 
J. Krukowski, Autonomia  i niezależność Kościoła  i wspólnoty  politycznej, Kościół i Prawo 4 
(1985), s. 52; Tenże, Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964-1991), Warszawa 1995, 
s. 68; Tenże, Konkordat polski. Znaczenie  i realizacja, Lublin 1995, s. 67; Cz. Strzeszewski, 
Ewolucja katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1978, s. 303.

178 R. Sobański, Autonomiczność i niezależność państwa i Kościoła, Przegląd Powszech-
ny 9 (1994), s. 177-188; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 74; W. Góralski, A. Pień-
dyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, 
s. 12.
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zinterpretowany w kategoriach odnoszących się do państwa, to jest on tożsamy z suwe-
rennością terytorialną179. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy uznać, że autonomia występuje 
w powiązaniu z niezależnością, jednak pomiędzy tymi pojęciami występuje pewna różni-
ca. Polega ona na tym, że autonomia w każdej społeczności pojmowana jest przede 
wszystkim w relacjach ad intra, czyli w stosunkach wewnętrznych, natomiast niezależ-
ność pojmowana jest w szczególności w relacjach zewnętrznych – ad extra180. Dopiero 
połączenie obydwu tych terminów w pełni oddaje ich znaczenie, a także obrazuje wza-
jemną relację zachodzącą pomiędzy Kościołem i państwem. Zarówno Kościół katolicki, 
jak i państwo polskie posiadają prawo własne, a żadne z nich nie sprawuje zwierzchnic-
twa nad drugim, niczego nie narzuca i nie ingeruje w jego sprawy wewnętrzne181. 

5.1.1. Koncepcja rozdziału państwa od Kościoła katolickiego

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska na mocy Konkordatu zobowiązały się 
do wzajemnego poszanowania swojej autonomii oraz niezależności, zatem umowa mię-
dzynarodowa z 1993 roku to fundament relacji pomiędzy Kościołem katolickim a pań-
stwem. Zgodnie z założeniami tego dokumentu oba podmioty funkcjonują samodzielnie, 
każdy we własnym zakresie, nie są one podporządkowane sobie w sposób hierarchiczny 
i jednocześnie nie pozostają w całkowitej izolacji względem siebie182. Oznacza to, że 
Rzeczpospolita Polska uznaje niezależność Kościoła katolickiego w pełnieniu jego misji, 
czyli zapewnia gwarancję jego duchowej suwerenności, natomiast Stolica Apostolska 
gwarantuje niezależność państwa w zakresie porządku doczesnego. Ten rodzaj suweren-
ności nazywany jest z zasady suwerennością terytorialną, ponieważ najwyższe organy 
władzy w sposób niepodzielny sprawują nadzór nad ludnością zamieszkującą terytorium 
państwa. W praktyce omawiana zasada autonomii i niezależności oznacza, iż władza pań-
stwowa nie ingeruje w sprawy wewnętrzne Kościoła katolickiego, natomiast władza ko-
ścielna nie jest uprawniona do angażowania się w kompetencje wewnętrzne państwa183. 

179 W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo-
litą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994, s. 25; R. Sobański, Przesłanki polskiego konkordatu, 
Analecta Cracoviensia 26 (1994), s. 608; W. Góralski, Zasady wzajemnej relacji państwo – Ko-
ściół  katolicki, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin – Sando-
mierz, 1999, s. 67.

180 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 74; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada 
niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 12; J. Kru-
kowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, s. 106.

181 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warsza-
wie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 nr 51, poz. 318).

182 R. Sobański, Niezależność  i autonomia Kościoła  i państwa podstawową przesłanką 
konkordatu, s. 17; Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską; Tenże, Prze-
słanki polskiego konkordatu, s. 608.

183 W. Góralski, Zasady wzajemnej relacji państwo – Kościół katolicki, s. 67; J. Kru-
kowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, s. 97; W. Góralski, W. Adamczewski, 
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Kościół katolicki, jak reguluje to kan. 1752 KPK z 1983 roku, powinien mieć ma 
na uwadze przede wszystkim salus animarum, które jest w odniesieniu do wiernych naj-
wyższym prawem184 i obejmuje wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji. Prawo to dotyczy 
sfer, w których demokratyczne państwo polskie światopoglądowo nie jest kompetentne185, 
jednakże, ze względu na to, że Kościół katolicki działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
władza wykonywana przez Kościół nie może naruszać niezależności porządku prawnego 
państwa. Jednocześnie państwo, będące gwarantem wolności religijnej, uznaje swobodę 
i wolność Kościoła w działaniach wynikających z jego misji i prawa własnego186. 

Warto zaznaczyć, że przyjęta zasada autonomii i niezależności oznacza, że Ko-
ściół katolicki nie ingeruje w sprawy polityczne czy społeczne państwa. Równocześnie 
nie uprawnia to Kościoła do bagatelizowania spraw moralności i pozostawania biernym 
w tym aspekcie, bowiem salus animarum in Ecclesia suprema semper lex esse debet187. 
Zasada autonomii i niezależności leży u podstaw funkcjonowania państwa demokratycz-
nego, bowiem określa ona wolność obywateli w sferze gospodarczej, politycznej, spo-
łecznej, kulturalnej i religijnej. Natomiast wzajemne poszanowanie zasady autonomii 
i niezależności Kościoła oraz państwa pozwala na swobodne uznanie przez każdy z tych 
podmiotów własnego systemu prawa188. 

W związku z powyższym wydaje się, że omawianą zasadę jak najbardziej można 
utożsamić z zasadą separacji, której podstawową przesłanką jest rozdział Kościoła i pań-
stwa, a jednocześnie działanie w zgodzie i w porozumieniu przy zachowaniu własnych 
suwerenności. Innymi słowy chodzi tu nie tylko o wzajemne poszanowanie, ale także 
równoczesne rozgraniczenie Kościoła i państwa w sferze działania, czyli separację każ-
dego z nich w swoim zakresie, która powinna być zagwarantowana w państwie demokra-
tycznym189.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 25; R. So-
bański, Autonomiczność i niezależność państwa i Kościoła, s. 177-188; W. Góralski, A. Pień-
dyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, 
s. 11-13.

184 KPK/1983, kan. 1752: „W sprawach dotyczących przeniesienia należy stosować prze-
pisy kan. 1747, z zachowaniem kanonicznej słuszności i mając przed oczyma zbawienie dusz, 
które zawsze musi być w Kościele najwyższym prawem”.

185 GS, nr 40; R. Sobański, Przesłanki polskiego konkordatu, s. 608.
186 J. Krukowski, Kościół  i państwo. Podstawy relacji prawnych, s. 97; R. Sobański, 

Niezależność  i autonomia  Kościoła  i państwa  podstawową  przesłanką  konkordatu, s. 24; 
A. Grześkowiak, Konkordat  a prawo  do  religii, w: Prawda o konkordacie, red. W. Góralski, 
Częstochowa 1994, s. 81.

187 GS, nr 76; KPK/1983, kan. 1752.
188 R. Sobański, Niezależność i autonomia Kościoła i państwa podstawową przesłanką 

konkordatu, s. 20; J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, s. 70; R. Sobański, 
Sens polskiego konkordatu, s. 5. 

189 Taką interpretację przyjął J. Krukowski, który uważa, że rozważenie tej kwestii jest 
zależne od interpretacji zasady separacji. Uwaga ta została zamieszczona w: J. Krukowski, 
O zarzutach  przeciw  ratyfikacji  konkordatu.  Na  marginesie  opinii  prof.  T.  Zielińskiego, 
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5.1.2. Prowadzenie przez Kościół własnej misji w ramach poszanowania  
autonomii i niezależności

Kościół katolicki, będący hierarchicznie zorganizowaną wspólnotą wiernych, re-
alizuje potrójną misję: nauczycielską, uświęcającą i pasterską, dążąc w ten sposób do 
swojego najważniejszego celu, którym jest salus animarum. Rzeczpospolita Polska uzna-
je pełnienie przez Kościół jego własnej misji, co oznacza respektowanie i poszanowanie 
zasady autonomii i niezależności190. 

Gwarancję możliwości prowadzenia przez Kościół własnej misji potwierdza także 
prawodawca w art. 5 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską 
z dnia 28 lipca 1993 roku, w którym zapisano, że: „Państwo zapewnia Kościołowi kato-
lickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji (…)”191. 
Analizując przytoczony fragment, należy stwierdzić, że państwo poprzez wskazaną nor-
mę zobowiązuje się do przestrzegania należnych praw Kościoła jako społeczności religij-
nej. Analogiczną treść przepisu ustawodawca zawiera także w art. 2 Ustawy z dnia 17 
maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, określając, iż: „Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie 
wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami”192. Zapew-
niona w ten sposób zostaje Kościołowi katolickiemu możliwość realizowania swojej mi-
sji w państwie w sposób autonomiczny i niezależny. 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Życie i Myśl Kościoła 41 (1994) nr 2, s. 105. Warto jednak za-
uważyć, że nie tylko ten autor przedstawia powyższą interpretację, bowiem podobne stanowisko 
reprezentują również: R. Mojak, Konstytucyjne zasady ustroju, w: Polskie prawo konstytucyjne, 
red. W. Skrzydło, Lublin 1997, s. 129; J. Dudziak, Konkordat polski z dn. 28 lipca 1993 r. pod 
obstrzałem zarzutów, w: Katolicka nauka społeczna wobec wybranych problemów współcze-
snego świata, red. T. Homa, M. Majczyna, A. Porębski, Kraków 1995, s. 31-33; W. Góralski, 
Zasady wzajemnej relacji państwo – Kościół katolicki, s. 69; T. Turowicz, Konkordat, Tygo-
dnik Powszechny, 47 (1993) nr 32, s. 3. Jednakże R. Sobański twierdzi, że określenie separacja 
Kościoła  od  państwa jest antyreligijne i wymaga doprecyzowania. Kontrowersje wokół tego 
terminu stały się inspiracją do dalszej analizy oraz głębszej interpretacji tej zasady, która osta-
tecznie znalazła się w Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku w brzmieniu zasada autonomii 
i niezależności: R. Sobański, Problem stosunków Kościół – państwo w teorii i w praktyce, Pra-
wo Kanoniczne 35 (1992) nr 3-4, s. 19; R. Sobański, O czym dyskutujemy, Tygodnik Powszech-
ny 48 (1994) nr 14, s. 5-6.

190 W. Góralski, Konkordat polski z 1993 r. rękojmią swobodnego pełnienia przez Ko-
ściół katolicki własnej misji, Miesięcznik Pasterski Płocki 80 (1995) nr 5, s. 264-269; W. Urusz-
czak, «Reddite quae sunt Caesaris Caesari et quae Dei Deo» w Corpus Iuris Canonici, w: Red-
dite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana 
Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, Lublin 2014, 
s. 251-258; J. Krajczyński, Prawo oświatowe a autonomia szkół wyznaniowych w zakresie na-
uczania i wychowania, Przegląd Prawa Wyznaniowego 8 (2016), s. 47-67.

191 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 5.
192 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-

czypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 nr 29, poz. 154 ze zm.), art. 2.
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Gwarancja pełnienia przez Kościół w Polsce swojego posłannictwa wyraża się 
przede wszystkim w swobodzie wykonywania władzy rządzenia na drodze administra-
cyjnej czy sądowej. Warto zauważyć, że realizacja misji Kościoła wyraża się w normach 
zawartych w KPK z 1983 roku, co tylko potwierdza zasadę poszanowania przez państwo 
autonomii i niezależności Kościoła. Tym samym państwo zobowiązuje się nie tylko nie 
ingerować w działalność kościelną, ale jednocześnie szanować autonomię Kościoła, po-
trzebną do właściwej realizacji misji, która w istocie dokonuje się w zgodzie z wolą oby-
dwu niezależnych względem siebie stron193.

5.1.3. Współdziałanie państwa i Kościoła

Stosunek państwo – Kościół jest regulowany między innymi przez umowę mię-
dzynarodową nazywaną Konkordatem. Termin konkordat pochodzi z łacińskiego słowa 
concordatum, którego znaczenie to: „jedność, harmonia, zgoda, uzgadniać”. W Rzeczy-
pospolitej Polskiej Konkordat został podpisany 28 lipca 1993 roku194. Ten rodzaj umowy 
międzynarodowej został zawarty między Polską a Stolicą Apostolską. Kościół katolicki 
i państwo funkcjonują na tym samym terytorium i w takim samym społeczeństwie, jako 
że zazwyczaj ci sami ludzie należą do obu tych wspólnot jednocześnie195. 

Warto zauważyć zatem, że zasada autonomii i niezależności nie oznacza całkowi-
tej izolacji obu porządków prawnych, ponieważ służą tym samym ludziom. Nie są rów-
nież wobec siebie konkurencyjne, ponieważ intencją ich twórców było stworzenie mię-
dzy nimi relacji opartych na wzajemnej pomocy oraz uznaniu prawnych czynności doko-
nanych na podstawie norm obowiązujących w obu porządkach prawnych196. Wyraża się 
ona w solidarności państwa i Kościoła katolickiego poprzez obustronną gwarancję posza-
nowania wzajemnych praw, dlatego też zasada autonomii i niezależności opiera się na 
rozgraniczeniu kompetencji, a jednocześnie współdziałaniu obu podmiotów. Dalsza ana-
liza zasady autonomii i niezależności wskazuje, że jej celem  jest nie tylko zapewnienie 
prawnej samodzielności i odrębności obu tych podmiotów, ale także wzajemne współ-
działanie dla dobra człowieka oraz całej społeczności197. Ponadto prawodawca w art. 1 

193 W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo-
litą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 35; J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, s. 
108-109; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Kon-
kordacie Polskim z 1993 roku, s. 19.

194 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, s. 109-110.
195 J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, s. 70; GS, nr 76; W. Góral-

ski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności  i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim 
z 1993 roku, s. 20-21.

196 M. Olszówka, Wpływ Konstytucji RP z 1997 roku na system źródeł prawa wyznanio-
wego, Warszawa 2016, s, 145; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii pań-
stwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 21; J. Krukowski, Polskie prawo wyzna-
niowe, s. 75.

197 P. Hemperek, Współpraca między Kościołem i państwem, Kościół i Prawo 4 (1985), s. 
89; J. Dudziak, Konkordat  jako  instrument  gwarancji  wolności  religijnej,  Chrześcijanin 
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Konkordatu stwierdza: „(…) Państwo i Kościół katolicki są – każde w swej dziedzinie – 
niezależne i autonomiczne, oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we 
wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólne-
go”198. Sama istota współpracy nie polega na wzajemnej służbie – omawiana umowa 
międzynarodowa nie określa żadnych bezpośrednich obowiązków, które obligowałyby 
którąkolwiek ze stron do takich działań. Każdy z podmiotów umowy powinien w grani-
cach własnych możliwości zapewniać pomoc drugiemu, troszcząc się jednocześnie o jego 
właściwe funkcjonowanie. Jest to jedna z podstawowych form współdziałania199. 

Przykładem może być współpraca w zakresie prowadzenia przez Kościół, a w tym 
przez instytuty zakonne jako kościelne osoby prawne, działalności charytatywnej, opie-
kuńczej czy wychowawczej. Każda z tych form działania wymaga pomocy państwa, któ-
ra wyraża się w tym, iż odpowiednie ustawy zabezpieczają pracowników, gwarantując im 
prawa, a także Kościół, jako pracodawcę, obligując pracownika do należytego wykony-
wania zobowiązań200. 

W ramach takiej współpracy można zwrócić uwagę chociażby na przypadek pracy 
nauczycieli religii w państwowych szkołach i przedszkolach. Osoba zatrudniona na takim 
stanowisku działa na mocy przepisów państwowych, jednakże nie może rozpocząć pracy 
bez otrzymania od władzy kościelnej misji kanonicznej201. 

w świecie 23 (1993) nr 3, s. 79-84; J. Krukowski, Autonomia i niezależność Kościoła i wspólno-
ty politycznej, s. 74; W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rze-
cząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 25; J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i reali-
zacja, s. 72; R. Sobański, Sens polskiego konkordatu, s. 5.

198 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 1.
199 P. Hemperek, Współpraca między Kościołem  i państwem, s. 79-99; J. Krukowski, 

Podstawy współdziałania Kościoła i państwa, Kościół i Prawo 8 (1992), s. 19-32; W. Góralski, 
Zasady wzajemnej relacji państwo – Kościół katolicki, s. 68; W. Góralski, W. Adamczewski, 
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 25; J. Kru-
kowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, s. 72; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada nie-
zależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 23.

200 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 21 ust. 1.: „Odpo-
wiednie instytucje kościelne mają prawo prowadzenia, każda zgodnie ze swą naturą, działalności 
o charakterze misyjnym, charytatywnym i opiekuńczym. W tym celu mogą one tworzyć struktu-
ry organizacyjne i urządzać publiczne zbiórki”. Oprócz powyższego stwierdzenia prawodawca 
w następnym artykule (art. 22 ust. 1) zamieścił następujący zapis: „Działalność służąca celom 
humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym podejmo-
wana przez kościelne osoby prawne jest zrównana pod względem prawnym z działalnością służą-
cą analogicznym celom i prowadzoną przez instytucje państwowe”. Natomiast w kolejnym punk-
cie tego samego artykułu (art. 22 ust. 2) nakreślony zostaje model współpracy, o której wspomina 
autor dysertacji: „Przyjmując za punkt wyjścia w sprawach finansowych instytucji i dóbr kościel-
nych oraz duchowieństwa obowiązujące ustawodawstwo polskie i przepisy kościelne (…)”; 
J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, s. 324-325. 

201 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 12 ust. 3: nauczy-
ciele religii muszą posiadać upoważnienie od biskupa diecezjalnego...”; A. Mezglewski, Skiero-
wanie do nauczania religii, Studia z Prawa Wyznaniowego 1 (2000), s. 37-38. 
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Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy Kościół realizuje swoje posłannictwo w for-
mie działalności wychowawczej poprzez prowadzenie placówki oświatowej, w której 
prawa pracowników i wychowanków są gwarantowane i chronione przez państwo. Insty-
tucje kościelne, na przykład instytuty zakonne, w podejmowaniu tego typu dzieł mają 
autonomię i niezależność, chociażby w wyborze i zatrudnianiu pracowników202. Funda-
mentalnym warunkiem funkcjonowania i realizowania tego typu współpracy jest niemoż-
ność wzajemnego naruszania autonomii i niezależności tych podmiotów203. 

5.2. Poszanowanie autonomii i niezależności wewnętrznej Kościoła katolickiego

Analizując kwestie związane z autonomią i niezależnością, nie można pominąć 
analizy zapisu będącego potwierdzeniem zawarcia tej zasady w Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (dalej: Konstytucja RP)204. W art. 25 ust. 3 
Konstytucji RP, podobnie jak w art. 1 Konkordatu, uwzględniono zasadę poszanowania 
autonomii i niezależności Kościoła katolickiego i państwa205. Niezależnie od zasad praw-
nych państwa polskiego poszanowanie autonomii i niezależności wewnętrznej Kościoła 
zostało zapisane w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
,,Gaudium et spes”. Deklaracja zaproponowana przez Sobór Watykański II, gwarantująca 

202 Konkordat między Stolicą Apostolską  i Rzecząpospolitą Polską, art. 14: „1. Kościół 
katolicki ma prawo zakładać i prowadzić placówki oświatowe i wychowawcze, w tym przed-
szkola oraz szkoły wszystkich rodzajów, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i na zasadach 
określonych przez odpowiednie ustawy. 2. W realizowaniu minimum programowego przedmio-
tów obowiązkowych i w wystawianiu druków urzędowych szkoły te podlegają prawu polskiemu. 
W realizowaniu programu nauczania pozostałych przedmiotów szkoły te stosują się do przepisów 
kościelnych. O publicznym charakterze tych szkół i placówek decyduje prawo polskie. 3. Na-
uczyciele, wychowawcy i inni pracownicy oraz uczniowie i wychowankowie szkół i placówek 
wymienionych w ustępie 1 – jeśli są one szkołami lub placówkami publicznymi albo mają upraw-
nienia szkół lub placówek publicznych – mają prawa i obowiązki takie same jak analogiczne 
osoby w szkołach i placówkach publicznych. 4. Szkoły i placówki wymienione w ustępie 1 będą 
dotowane przez Państwo lub organy samorządu terytorialnego w przypadkach i na zasadach 
określonych przez odpowiednie ustawy”.

203 A. Grześkowiak, Konkordat a prawo do religii, s. 87; W. Góralski, A. Pieńdyk, Za-
sada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 23.

204 K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007, s. 193-197; 
W. Wysoczański, Stosunki państwo-Kościół w Konstytucji z 2.04.1997, Rocznik Teologiczny 41 
(1999) nr 1-2, s. 187-192; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. 
U.1997 nr 78, poz. 483 ze zm.) (dalej: Konstytucja RP).

205 Konstytucja RP, art. 25 ust. 3: ,,Stosunki między państwem a kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wza-
jemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka 
i dobra wspólnego”; Konkordat między  Stolicą Apostolską  i Rzecząpospolitą  Polską, art. 1: ,, 
Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół Katolicki są – 
każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszano-
wania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra 
wspólnego”.
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autonomię i niezależność, znalazła swoje miejsce w Konstytucji RP206. Zasada ta ma swo-
je źródło w dualizmie religijno-politycznym, który ukształtowany został w słowach Chry-
stusa: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”207. 

Granice autonomii i niezależności państwa i Kościoła należy określać w relacji do 
dobra wspólnego, czyli względem każdego człowieka, dlatego też realizować prawa 
i wolności należy zarówno na gruncie prawa świeckiego, jak i prawa kanonicznego. 
Człowiek jest istotą psychofizyczną, dlatego jego cele mieszczą się nie tylko w państwo-
wym porządku prawnym, ale również wchodzą w zakres porządku realizowanego przez 
Kościół208. Oznacza to, że zadaniem państwa jest budowanie takiego porządku społecz-
nego i prawnego, w którym prawa obywateli będą zagwarantowane i przestrzegane, zaś 
obowiązki – wypełniane. Zadaniem Kościoła katolickiego jest natomiast stworzenie ta-
kiego ładu moralnego, który umożliwi człowiekowi osiągnięcie najwyższego w Kościele 
celu, jakim jest zbawienie209. 

5.2.1. Respektowanie prawa kanonicznego

Zasada respektowania autonomii i niezależności w odniesieniu do prawa kano-
nicznego to problem wielopłaszczyznowy, bowiem państwo bierze pod uwagę wymiar 

206 GS, nr 76: „Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie nieza-
leżne i autonomiczne”.

207 Mt 21, 21; J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, s. 141; J. 
Krukowski, Katolickie postulaty konstytucyjne, Rocznik Teologiczny 1 (1993), s. 319-330; M. 
Poniatowski, Dualizm religijno-polityczny w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa, w: Reddite 
ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu 
Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Sta-
nisz, H. Stawniak, Lublin 2014, s. 211; P. Stanisz, Konstytucyjne  zasady  określające  relacje 
państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współ-
działanie, w: Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. 
Sitarz, H. Stawniak, Lublin 2015, s. 163.

208 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 75.
209 KPK/1983, kan. 1752; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 74-75; A. Rze-

pecki, Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim porządku prawnym – zarys tematu, red. 
M. Sadowski, t. 5, Wrocław 2013, s. 163-184; P. Borecki, Geneza konstytucyjnej regulacji sto-
sunków Państwo-Kościół. Droga do art. 25 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w: Prawo wyzna-
niowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznanio-
wego (Kazimierz Dolny, 14-16.1.2003 r.), red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 49-66; T. J. Zie-
liński, Klauzule prawnowyznaniowe jednolitego projektu konstytucji RP (Uwagi de lege funda-
mentale ferenda), Państwo i Prawo 2 (1997), s. 81-98; P. Sobczyk, Udział przedstawiciela Epi-
skopatu Polski w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad artykułem 25 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w: Ecclesia et Status. Księga Ju-
bileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, 
K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 859-887; P. A. Leszczyński, Instytucjonalno-polityczne 
aspekty ładu światopoglądowego w Polsce – geneza, teraźniejszość i przesłanki zmian, Przegląd 
Prawa Wyznaniowego 6 (2014), s. 19-43; M. Pietrzak, Rozdział Kościoła i Państwa – modele 
i spór o ujęcie normatywne w nowej konstytucji, w: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa 
ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 104-126.
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indywidualny, instytucjonalny oraz wspólnotowy Kościoła katolickiego. Oznacza to, że 
niezależność i autonomia nie są tylko osobistym prawem człowieka wynikającym z pra-
wa świeckiego, ale znajdują swoje unormowanie również w prawodawstwie kościel-
nym210. Zasadę tę proklamował także Papież Jan Paweł II, stwierdzając w dokumencie 
skierowanym do Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: „Kościół jako 
taki i wspólnoty wyznaniowe w ogóle dla swego istnienia i dla realizacji własnych celów 
muszą korzystać z określonych wolności”211. Wolność, której potrzebuje Kościół katolic-
ki, związana jest szczególnie z jego działalnością apostolską i misyjną, bowiem działa on 
w zgodzie z prawem kanonicznym i jednocześnie w granicach określonych przez prawo 
państwowe. Prawo państwowe, respektując prawo kanoniczne, potwierdza jego we-
wnętrzną autonomię i niezależność, a tym samym – autonomię instytutów życia konse-
krowanego w prowadzonej przez nie działalności wychowawczej212.

Istotnym aspektem poszanowania autonomii i niezależności Kościoła katolickie-
go przez państwo jest wolność sumienia i wyznania. Wynika ona z brzmienia art. 53 ust. 
1 Konstytucji RP, w którym prawodawca deklaruje: „Każdemu zapewnia się wolność 
sumienia i religii”213. 

Analizując powyższą normę, a także biorąc pod uwagę kan. 11 KPK z 1983 roku, 
należy stwierdzić, że zasada autonomii i niezależności to prawo wolnościowe każdej jed-
nostki. Przysługuje ono zatem każdemu człowiekowi, a – w ramach prawa kanonicznego 
– również każdemu chrześcijaninowi214. 

Uznanie przez państwo polskie autonomii i niezależności Kościoła katolickiego 
oznacza, że państwo wyraża wolę poszanowania należnej autonomii i niezależności Ko-
ścioła215. 

Gwarancja respektowania autonomii i niezależności Kościoła katolickiego przez 
prawo państwowe dotyczy w szczególności: swobody komunikowania się wewnątrz 
wspólnoty kościelnej, możliwości prowadzenia działalności apostolskiej i pełnienia mi-

210 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 147.
211 Jan Paweł II, Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej z 1 września 1980 r., 

L’Osservatore Romano. Wydanie Polskie 10 (1980), nr 4; J. L. Tauran, B. Sitek, Helsińska Kon-
ferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Prawo Kanoniczne 36 (1993) nr 1-2, s. 223-
224; F. J. Mazurek, Integralność praw człowieka, Roczniki Nauk Społecznych 1/37 (2009), s. 
26-27.

212 F. J. Mazurek, Integralność praw człowieka, s. 26-27; J. Krukowski, Polskie prawo 
wyznaniowe, s. 147; F. J. Mazurek, Popieranie i obrona praw człowieka przez Kościół, Roczniki 
Nauk Społecznych 12 (1984) z. 1, s. 57; J. L. Tauran, B. Sitek, Helsińska Konferencja Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie, s. 226-231.

213 Konstytucja RP, art. 53 ust. 1.
214 KPK/1983, kan. 11: „Ustawy czysto kościelne obowiązują ochrzczonych w Kościele 

katolickim lub do niego przyjętych, którzy w wystarczającym stopniu używają rozumu oraz - je-
żeli ustawa inaczej wyraźnie nie zastrzega - mających ukończony siódmy rok życia”.

215 Konstytucja RP, art. 25; Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Pol-
ską, art. 1.
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sji, a także prawa do zakładania i prowadzenia własnych fundacji, szkół oraz placówek 
oświatowych i wychowawczych. Tego typu działalność stanie się przedmiotem rozważań 
w kolejnych rozdziałach niniejszej dysertacji.

5.2.2. Respektowanie prawa polskiego

Autonomia i niezależność, które przysługują państwu, są tożsame z suwerenno-
ścią terytorialną. Oznacza to, że Kościół w Polsce zobowiązany jest do poszanowania 
autonomii i niezależności względem państwa, a Rzeczpospolita Polska zobligowana jest 
do respektowania tej samej wolności w stosunku do Kościoła216.

Kościół na mocy Konstytucji RP, Konkordatu oraz innych ustaw zobligowany jest 
do przestrzegania prawa polskiego. Tym samym państwo zobowiązuje się do tego, że 
kościelne akty administracyjne i związane z nimi czynności prawne zgodne z normami 
prawa polskiego w rezultacie uzyskają skutki na forum państwowym217.

Zasadę autonomii i niezależności w aspekcie poszanowania prawa polskiego przez 
Kościół reguluje w przeważającym zakresie Konkordat. Uwierzytelnia szczegółowe roz-
wiązania w tej dziedzinie i jednocześnie potwierdza niezależność oraz autonomię obu 
tych podmiotów, każdego we własnym zakresie. Jeśli poszanowanie przez Kościół auto-
nomii i niezależności na gruncie prawa polskiego ma być realne, to państwo powinno 
umożliwiać realizację jego działalności, zapewniając takie same możliwości i prawa, któ-
rymi samo dysponuje218.

Podsumowanie

Autonomia i niezależność wynikają z przyrodzonej i niezbywalnej godności każ-
dego człowieka, dlatego też stanowią fundament praworządności państw demokratycz-
nych. Zapisy chroniące te wartości obecne są nie tylko w polskim ustawodawstwie świec-

216 R. Mojak, Zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosun-
kach między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w: Polskie prawo kon-
stytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2008, s. 110; P. Winczorek, Komentarz  do Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 68; K. Doktór-Bin-
das, Zasada autonomii,  niezależności  i współpracy między państwem, Kościołami  i związkami 
wyznaniowymi, w: Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009, 
s. 272; H. Misztal, Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego, w: Prawo wyzna-
niowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 200; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, War-
szawa 2010, s. 232; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 74.

217 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 153.
218 Sacrosanctum Consilium Oecumenicum Vaticanum II, Declaratio de libertate reli-

giosa «Dignitatis humanae», (7.12.1965), AAS 58 (1966), s. 929-946, tekst polski: Sobór Waty-
kański II, Deklaracja o wolności religijnej «Dignitatis humanae», w: Sobór Watykański II, Kon-
stytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2008, s. 638-661 
(dalej: DH); W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności  i autonomii  państwa  i Kościoła 
w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 37.
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kim, ale również i w prawie kanonicznym. Odwołania do pojęć autonomii oraz niezależ-
ności pojawiają się przede wszystkim w Konstytucji RP, KPK z 1983 roku oraz Konkor-
dacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku. 

Zasada autonomii i niezależności reguluje obszary życia w społeczeństwie. Jed-
nym z takich obszarów jest działalność wychowawcza219. Nie można więc pominąć tej 
zasady, rozważając kwestie działalności wychowawczej w odniesieniu do słusznej auto-
nomii i niezależności w instytutach życia konsekrowanego. 

Fundamentem życia zakonnego i prowadzonej przez niego działalności oświato-
wej jest sam Jezus Chrystus, natomiast rady ewangeliczne sprzyjają naśladowaniu Go. 
Wypełnianie tych rad w sposób szczególny łączy członków instytutów z Kościołem, co 
najpełniej wyraża się w patrimonium instytutu, czyli jego naturze, celu, charakterze, du-
chu oraz zdrowych tradycjach220. Różnorodność charyzmatów instytutów oraz ich dzie-
dzictwa stanowi podstawę do prowadzenia wielu rodzajów działalności apostolskiej. 
Charyzmat to dar dla całego Kościoła, a sposób jego realizowania przez członków po-
szczególnych instytutów życia konsekrowanego jest określony w prawie własnym. 
W przypadku niektórych instytutów zakonnych charyzmat przejawia się w działalności 
wychowawczej, która jest prowadzona dzięki uznaniu przez Kościół i państwo słusznej 
autonomii i niezależności tychże instytutów221. 

219 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku, s. 87; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościo-
ła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 11-23.

220 KPK/1983, kan. 578, 654; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium 
przez instytuty życia konsekrowanego, s. 11.

221 A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, s. 87-88; 
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 24.
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ROZDZIAŁ II  

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE  
DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ  
W RAMACH SŁUSZNEJ AUTONOMII 

I NIEZALEŻNOŚCI WEDŁUG DOKUMENTÓW 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO  

I PRAWA POLSKIEGO 

Rozwój działalności wychowawczej współczesnych instytutów zakonnych jest 
ściśle związany z przysługującą im w tej dziedzinie autonomią i niezależnością. Histo-
rycznie inicjatorami zakładania i prowadzenia szkół były, od momentu ich powstania, 
przede wszystkim instytuty zakonne, które odegrały dzięki temu szczególną rolę w sze-
rzeniu oświaty – ich zasługi w tym zakresie są bezdyskusyjne. Z biegiem czasu zapew-
nienie edukacji stało się obowiązkiem państwa, ale instytuty zakonne oraz inne kościelne 
osoby prawne nadal aktywnie podejmują działalność wychowawczą, szczególnie poprzez 
prowadzenie szkół katolickich1. 

1 Por. J. Wroceński, Sytuacja prawna szkolnictwa wyznaniowego w III Rzeczypospolitej 
Polskiej, Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Jó-
zefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 961; K. Warcha-
łowski, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, Lublin 1998, 
s. 121; R. Piwowarski, Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i wybranych krajach, w: Szkolnictwo 
niepaństwowe: partnerstwo czy konkurencja, red. A. Karpińska, Olecko 1997, s. 107; Z. Grocho-
lewski, Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie, L’Osservatore Romano 3 (2003), s. 48; 
J. Falski, Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Pań-
stwo i Prawo 1 (2000), s. 52.
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Pojęcie szkoły katolickiej nie występuje w ustawodawstwie polskim, zostało na-
tomiast zdefiniowane przez prawodawcę kanonicznego2. Z obowiązującej zasady autono-
mii i niezależności Kościoła oraz państwa polskiego w zakresie pełnienia własnych funk-
cji wynika, że mogą one prowadzić działalność wychowawczą wchodzącą w skład syste-
mu oświaty (oczywiście dopiero po uzyskaniu osobowości prawnej przez odpowiednie 
podmioty). Działalność tę regulują akty normatywne prawa państwowego oraz dokumen-
ty Kościoła katolickiego, ponieważ zakładać oraz prowadzić szkoły publiczne i niepu-
bliczne mogą zarówno osoby fizyczne, jak i kościelne osoby prawne, w tym także insty-
tuty życia konsekrowanego3.

Reforma struktury szkolnictwa z 2017 roku wprowadziła w systemie oświaty 
zmiany, które spowodowały konieczność nowelizacji niektórych norm prawnych. W ni-
niejszej dysertacji interpretacji zostanie poddana przede wszystkim aktualna regulacja 
prawna dotycząca edukacji, tj. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, 
która określa zasady zakładania i prowadzenia placówek publicznych oraz niepublicz-
nych, podział kompetencji w zarządzaniu szkołami publicznymi na poziomie centralnym, 
regionalnym oraz lokalnym, a także uprawnienia dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów 
i rodziców. Analiza oraz ocena wcześniej uchwalonych oraz nadal obowiązujących ustaw 
oświatowego systemu prawnego (między innymi Ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty czy też Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, 
określanej dalej jako: Karta Nauczyciela)4 jest działaniem koniecznym dla właściwej re-
alizacji określonych w ramach niniejszej pracy celów badawczych. 

Warto zwrócić uwagę, że dotychczasowe publikacje naukowe, w których podej-
mowane było to zagadnienie, oparte były na materiale badawczym zaczerpniętym całko-
wicie z zapisów wcześniej obowiązującego systemu prawnego, zaś niniejsza dysertacja 
uwzględniać będzie zaktualizowane normy prawne, zarówno z zakresu prawa państwo-
wego, jak i kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem autonomii i niezależności 
w podejmowaniu i prowadzeniu działalności wychowawczej przez instytuty życia konse-
krowanego.

2 D. Composta, Commento al can. 806, w: Commento al Codice di Diritto Canonico, red. 
P. V. Pinto, Città del Vaticano 2001, s. 500.

3 Por. W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpo-
spolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 73; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autono-
mii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 37-38; K. Zieliński, Uzyskiwanie 
cywilnej osobowości prawnej przez instytucje kościelne w Polsce w świetle ustawy z 1989 r. o sto-
sunku Państwa do Kościoła i w świetle konkordatu, Ateneum Kapłańskie 88 (1996) z. 1, s, s. 90.

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.); 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zm.); Usta-
wa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 ze zm.).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820030019
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1. Ewolucja autonomii i niezależności w prowadzeniu działalności wychowawczej 

przez instytuty zakonne

Na formowanie się autonomii i niezależności w działalności wychowawczej, 
zwłaszcza tej podejmowanej przez obecne instytuty zakonne, miały wpływ wydarzenia 
historyczne, w sposób znaczący na powstawanie oraz funkcjonowanie szkolnictwa ko-
ścielnego oddziaływała również sytuacja polityczna. Prowadzoną przez kościelne osoby 
prawne działalność wychowawczą, będącą domeną Kościoła, zawsze uważano za inicja-
tywę dającą cenny wkład w system edukacji. Prężny rozwój prawodawstwa oświatowe-
go, w ramach którego przyznawano Kościołowi autonomię i niezależność w prowadze-
niu działalności wychowawczej, utrzymywał się niemalże do II wojny światowej. Negatywne 
zmiany w tym zakresie przyniosły czasy powojenne, jako że takiego sposobu funkcjono-
wania instytutów zakonnych nie uznawały środowiska socjalistyczne i władze komuni-
styczne. Taka postawa wśród ówczesnych przywódców państwa nie może dziwić w świe-
tle antykościelnego i antyklerykalnego charakteru obowiązującej w tamtym okresie ide-
ologii. Wolność działalności wychowawczej prowadzonej przez kościelne osoby prawne 
uznawano za realne zagrożenie, przeszkodę we „właściwym wychowywaniu” przez pań-
stwo dzieci i młodzieży, bowiem wychowawcze placówki wyznaniowe działające w opar-
ciu o chrześcijański system wartości z zasady funkcjonować musiały niezgodnie z komu-
nistycznym systemem politycznym5.

Zasadnicza zmiana tej niekorzystnej sytuacji, zapewniająca ponownie możliwość 
rozwoju działalności wychowawczej prowadzonej przez instytuty zakonne nastąpiła 
w Polsce wraz z przemianami ustrojowymi po 1989 roku. Reformą został objęty wów-
czas system oświaty nie tylko państwowej, ale również prywatnej, a to korzystnie zmie-
niło pozycję prawną szkół prowadzonych przez kościelne osoby prawne6.

1.1. Od początków powstania zakonów do 1918 roku w Polsce

Słuszna autonomia i niezależność ściśle wiąże się z misją apostolską prowadzoną 
przez Kościół, której ważnym wymiarem jest działalność oświatowa instytutów życia 
konsekrowanego7.

5 J. Kłoczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, Zarys  dziejów  Kościoła  katolickiego 
w Polsce, Kraków 1986, s. 65-71; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowa-
dzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, Katowice 2016, s. 113-114.

6 B. Przyborowska, Szkoły niepubliczne w Polsce. Oczekiwania i rzeczywistość, Toruń 
1997, s. 30; K. M. Więcek, Status  prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez  osoby 
prawne Kościoła Katolickiego, s. 114.

7 Por. K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła Katolickiego, s. 115; K. Ratajczak, Edukacyjne aspekty ustawodawstwa Ko-
ścioła w Polsce średniowiecznej, w: Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między trady-
cją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Fijałkowski, J. Kamińska, Warszawa 2010, s. 19-32.
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Do końca VIII wieku poziom ilościowy i jakościowy edukacji był stosunkowo 
niski – zmiana tej niekorzystnej sytuacji na lepsze nastąpiła na początku IX wieku. Za 
prekursora ożywienia działalności oświatowej uchodził Karol Wielki, król Franków 
i Longobardów, święty cesarz rzymski, którego działalność doprowadziła do rozwoju 
szkół parafialnych, klasztornych i katedralnych. Początkowo nowe placówki edukacyjne 
powstawały na terenach dzisiejszej Francji, Belgii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, a także 
zachodnich Niemiec i północnych Włoch. Stopniowo jednak zasięg rozwijającego się 
szkolnictwa był poszerzany, aż w końcu u schyłku X wieku nowe możliwości kształcenia 
stały się dostępne również na obszarze środkowej Europy. Początek edukacji elementar-
nej na ziemiach Polan przypada na czasy Mieszka I – anonimowi kronikarze wspominali 
wtedy o Gnieźnie i Poznaniu jako o miejscach słynących z „uczonych mężów”8. Rozwój 
polskiego szkolnictwa ściśle łączy się z powstaniem biskupstwa w Poznaniu, bowiem 
około 1000 roku, kiedy biskupem Poznania był Unger, została tam utworzona pierwsza 
szkoła katedralna. Wydarzenie to uznaje się za symboliczny początek szkolnictwa ko-
ścielnego, ponieważ działalność edukacyjna podejmowana przez Kościół, a w tym rów-
nież przez zakony, rozwijała się nie tylko w środowisku kościelno-klasztornym, ale także 
na dworze panującego9. 

Do pierwszych zakonów, które zajmowały się działalnością wychowawczą 
i oświatową, należeli benedyktyni i cystersi. Uczyli oni uprawy roli, sadownictwa, ogrod-
nictwa, hodowli bydła, odwadniania mokradeł, budowania młynów wodnych, a także 
malarstwa, architektury, medycyny i muzyki. Co więcej, w Gnieźnie i Poznaniu archeolo-
dzy odnaleźli pochodzące z początków XI wieku benedyktyńskie stilusy, co potwierdza, 
że również umiejętność pisania nie była zakonnikom obca10, tym bardziej, że to właśnie 
benedyktyni mieli najbardziej znaczący wpływ na rozwój rzemiosła piśmienniczego i ar-
tystycznego. Cystersi natomiast, których działalność edukacyjna rozpoczyna się w XII 
wieku, uczyli przeważnie wytapiania szkła oraz tkactwa11.

Wkład zakonów w rozwój działalności wychowawczej na ziemiach polskich za-
znaczył się zwłaszcza od XIII wieku. W tym okresie swój tryumf edukacyjny odnieśli 
bracia kaznodzieje. Począwszy od drugiej połowy XIII wieku, zakonnicy ci zakładali 
liczne szkoły, w których wykładano filozofię i etykę, opierając się głównie na dziełach 

8 J. Krasuski, Historia wychowania, Warszawa 1985, s. 36-40.
9 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, Sandomierz 1995, s. 89; J. Strzelczyk, 

Mieszko I, Poznań 1992, s. 140-143; P. F. Kehr, Das Erzbistum Magdeburg und die erste Orga-
nisation der Christlichen Kirche in Polen, Berlin 1920, s. 33; G. Labuda, Mieszko I, Wrocław 
2009, s. 116.

10 J. Krasuski, Historia wychowania, s. 40; M. Surdacki, Szpitalnictwo zakonne w śre-
dniowiecznej Polsce, Roczniki Humanistyczne 63 (2015) z. 2, s. 51-58.

11 J. Dębiński, Karmelici trzewiczkowi i ich działalność ewangelizacyjna w Polsce, Studia 
Wrocławskie 19 (2007), s. 473-474; M. Surdacki, Szpitalnictwo zakonne w średniowiecznej Pol-
sce, s. 51-58.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Strzelczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Fridolin_Kehr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Labuda
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św. Tomasza z Akwinu oraz Arystotelesa12. Praktyka tworzenia takich szkół rozpowszech-
niła się w całym zakonie. 

W 1364 roku w Polsce w Krakowie powstał uniwersytet, którego fundatorem był 
Kazimierz III Wielki. Od XV wieku uczelnia kształciła studentów w ramach pięciu wy-
działów: teologicznego, prawa, prawa kościelnego, medycyny i siedmiu sztuk wyzwolo-
nych. Wydziałem przodującym była teologia z jedenastoma katedrami, następny pod 
względem wielkości był wydział prawa kościelnego z siedmioma katedrami, natomiast 
wydział medycyny posiadał tylko jedną katedrę. W XVI wieku zaczęły powstawać szko-
ły wyższe zakładane przez parafie i zakony – jedną z pierwszych tego typu szkół w Pol-
sce była Akademia w Poznaniu założona w 1519 roku przez biskupa Jana Lubrańskiego. 
Posiadała ona dwa wydziały – teologiczny oraz humanistyczny. Plan nauczania akade-
mickiego obejmował m.in. takie dyscypliny, jak: gramatyka łacińska, retoryka, geografia, 
historia powszechna, matematyka, filozofia oraz prawo polskie z elementami prawa 
rzymskiego i kościelnego13. W drugiej połowie XVI wieku zaczęto zakładać szkoły śred-
nie prowadzone przez zakon jezuitów i nazywane kolegiami14. Od XVII wieku również 
zakon bernardynów poszerzył zakres swojego działania i oprócz pracy duszpasterskiej 
zajął się również edukacją. Warto zaznaczyć, że bernardyńskie szkolnictwo przyklasztor-
ne w sposób zasadniczy rozwinęło się dopiero po 1772 roku15, co było związane z dyna-
micznym wzrostem gospodarczym i rozwojem sieci parafii, przy których powstawały 
coraz liczniejsze i rozwijające się szkoły parafialne. Do szkół parafialnych i kolegiów 
mogli jednak uczęszczać tylko chłopcy – dziewczęta korzystały z możliwości uczenia się 
w szkołach klasztornych prowadzonych przez zakony żeńskie: wizytek i sakramentek, 
gdzie zdobywały wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego, muzyki, języka francu-
skiego, śpiewu oraz umiejętności niezbędne dla przyszłych gospodyń i matek16. 

12 T. Stolarczyk, Ludzie  i książki.  Studia  i szkice  bibliologiczno-biograficzne. Księga 
pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz, Łódź 2011, s. 413-424; K. Kaczmarek, 
Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005, s. 55; P. Kielar, 
Organizacja szkolnictwa dominikańskiego w Polsce w XIV w., Sprawozdania z Czynności Wy-
dawniczej i Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 17 
(1968), s. 163; K. Kaczmarek, Od studenta do magistra. Jak długo trwały studia polskich domi-
nikanów w XV wieku?, Biuletyn Historii Wychowania 1-2 (1997), s. 15; P. Kielar, Organizacja 
szkolnictwa dominikańskiego w XIV w., Studia Philosophiae Christianae 5 (1969), s. 308; J. B. 
Korolec, Struktura organizacyjna szkół dominikańskich, Materiały i Studia Zakładu Historii fi-
lozofii Starożytnej i Średniowiecznej 9 (1968), s. 7-10.

13 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, s. 125.
14 J. Kłoczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, Zarys  dziejów  Kościoła  katolickiego 

w Polsce, s. 65-71; J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1985, s. 210-211; 
J. A. Gierowski, Historia Polski. 1505-1764, s. 71-78; J. Krasuski, Historia wychowania, s. 44.

15 I. Rusecki, Działalność oświatowo-wychowawcza w Katolickim Liceum i Gimnazjum 
Ojców  Bernardynów  w Łodzi.  Zagadnienia  wybrane, Łódzkie Studia Teologiczne 13 (2004), 
s. 373-374; S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, s. 128.

16 S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, s. 128.
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Okres do utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku oraz czas reform 
Sejmu Czteroletniego od 1788 roku do 1792 roku charakteryzowały się głównie domina-
cją wyznaniowego szkolnictwa prywatnego. Do schyłku XVIII wieku to właśnie du-
chowni katoliccy i członkowie zakonów byli krzewicielami edukacji i pionierami pol-
skiej nauki, ponieważ należeli do elity intelektualnej. Prowadzili działalność wychowaw-
czą z wielkim zaangażowaniem, przy stałym wsparciu ze strony państwa17. Komisja Edu-
kacji Narodowej w najaktywniejszym okresie swojej działalności przyczyniła się do re-
organizacji struktury szkół. To dzięki jej funkcjonowaniu utworzono od podstaw system 
nauczania, dokonano równocześnie zeświecczenia szkolnictwa oraz kadry pedagogicz-
nej. Na skutek nowych regulacji prawnych Komisja Edukacji Narodowej zaczęła sprawo-
wać nadzór nad wszystkimi szkołami w państwie, z wyjątkiem Królewskiej Szkoły Ry-
cerskiej w Warszawie, kościelnych seminariów diecezjalnych oraz wewnętrznych szkół 
zakonnych. Wskutek przeprowadzonych reform wszystkie szkoły parafialne i zakonne 
znalazły się pod kontrolą Komisji Edukacji Narodowej18. Warto podkreślić, że Komisja 
nie wyeliminowała zupełnie aspektu wyznaniowego z działalności wychowawczej wśród 
dzieci i młodzieży, zwróciła jednakże baczniejszą uwagę na konieczność kształtowania 
postaw moralnych19.

Zakon bernardynów jako jeden z nielicznych pozytywnie ustosunkował się do 
nowych unormowań Komisji, co zaowocowało wzrostem jego zaangażowania w nurt 
pracy oświatowo-wychowawczej przez założenie przy swoich klasztorach około czter-
dziestu pięciu nowych szkół, z czego dziesięć uzyskało status szkoły średniej. Z Komisją 
Edukacji Narodowej współpracowali również pijarzy, często jako jej wizytatorzy gene-
ralni, autorzy podręczników szkolnych czy też nauczyciele. Warto wskazać, że działal-
ność oświatową rozwijały w tym okresie prężnie również zakony sióstr bazylianek i sza-
rytek, a także zakony męskie, m.in. bazylianie i benedyktyni20.

W okresie rozbiorów celem zaborców było doprowadzenie do wyeliminowania 
aspektu religijnego z życia Polaków. Przykładem mogą być działania powadzone na zie-
miach zaboru rosyjskiego, gdzie władze podjęły decyzję o stopniowej likwidacji zakonu 

17 W. Czapliński, Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków 1985, s. 362; J. A. Gierow-
ski, Historia Polski. 1505-1764, s. 287-290; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 113-114.

18 I. Szybiak, Z dziejów szkoły, w: Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, 
Warszawa 1991, s. 33.

19 Wprowadzono, jako niezbędną, naukę historii powszechnej i historii Polski, ponadto 
obowiązkowo zaczęto nauczać w języku polskim, a jako przedmiot rozwijający sprawność ru-
chową włączono do programu nauczania wychowanie fizyczne. Por. W. Czapliński, Zarys dzie-
jów Polski do roku 1864, s. 362; J. A. Gierowski, Historia Polski. 1505-1764, s. 287-290.

20 I. Rusecki, Działalność oświatowo-wychowawcza w Katolickim Liceum i Gimnazjum 
Ojców Bernardynów w Łodzi. Zagadnienia wybrane, s. 373-374; K. Mrozowska, Funkcjonowa-
nie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony w latach 1783-1793, Wro-
cław 1985, s. 170-171.
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bazylianów, co wiązało się z równoczesnym rozwiązywaniem prowadzonych przez nich 
szkół. Na terenach Lubelszczyzny monastery bazyliańskie zniesiono ostatecznie w 1864 
r., natomiast pijarzy, pomimo wprowadzanych na terenach zaboru rosyjskiego restrykcji, 
nie utracili żadnego z tamtejszych kolegiów, dzięki czemu mogli kontynuować swoją 
pracę nauczycieli i wychowawców21. 

Zakon św. Bazylego Wielkiego posiadał jednak swoją renomę i popularność na 
terenach wschodnich zaborców. Jego działalność edukacyjna na tym obszarze prowadzo-
na była zgodnie z założeniami szkolnictwa jezuickiego22. Zakon bazylianów jedynie na 
terenie zaboru austriackiego przetrwał do 1804 roku, prowadząc tam seminarium diece-
zjalne. Sytuacja zakonu pogorszyła się jednak po trzecim rozbiorze Polski, kiedy to Au-
stria i Prusy kontynuowały politykę germanizacyjną, doprowadzając do likwidacji więk-
szość szkół prowadzonych przez zakony męskie i żeńskie. Seminarium zakonu bazylia-
nów zostało reaktywowane dopiero w czasach Księstwa Warszawskiego w 1810 roku, 
zaś na terenach zaboru austriackiego w wyniku kasat przeprowadzonych po powstaniu 
listopadowym spośród tamtejszych kolegiów ojców pijarów do 1918 roku przetrwało 
tylko to znajdujące się w Krakowie23. 

Przymusowe znoszenie parafii i zakonów łączyło się z zamykaniem prowadzo-
nych przez nie instytucji oświatowo-wychowawczych. Represje we wszystkich zaborach 
ponownie spotęgowały się po powstaniu styczniowym – wtedy właśnie na kresach doko-
nano kolejnej kasaty licznych klasztorów. Warto zaznaczyć, że władze rosyjskie, pruskie, 
a także austriackie, podejmując decyzje w tym zakresie, nie brały pod uwagę dobra osoby 
ludzkiej. Przykładem może być likwidacja domu szarytek, które oprócz działalności cha-
rytatywnej w zakresie opieki nad chorymi zajmowały się również wychowaniem i eduka-

21 E. Osiecki, E. Śliwka, Informator o zakonach  i seminariach duchownych w Polsce, 
Pieniężno 1989, s. 32; J. M. Giżycki, Spis szkół średnich na Litwie i Rusi zniszczonych przez rząd 
rosyjski, w: Polska w kulturze powszechnej, red. F. Koneczny, Kraków 1918, s. 413-419; L. 
Zasztowt, Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospo-
litej, Warszawa 1997, s. 155-156; P. P. Gach, Szkoły  i drukarnie  zakonne na  ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej w XIII-XIX wieku, Roczniki Nauk Społecznych 30/2 (2002), s. 109-113.

22 L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, w: Kościół w Polsce. 
Wieki XVI-XVIII, red. J. Kłoczowski, t. II, Kraków 1969, s. 1015-1025; M. Pidłypczak-Maje-
rowicz, Bazylianie w Koronie  i na  Litwie.  Szkoły  i książki w działalności  zakonu, Warszawa-
-Wrocław 1986, s. 28-55; R. Dobrowolski, Szkoły bazyliańskie w Żyrowicach XVIII-XIX w., w: 
Małe miasta. Religie, red. M. Zemło, Lublin-Supraśl 2006, s. 411-467.

23 J. Skarbek, Organizacja parafialna w diecezji wileńskiej w latach 1772/3-1914, Studia 
Teologiczne 5-6 (1987-1988), s. 118-143; J. Mandziuk, Zakony w (archi)diecezji wileńskiej, Stu-
dia Teologiczne 5-6 (1987-1988), s. 161-200; A. Chwalba, Dziedzictwo zaborów, w: Polski wiek 
XX, red. K. Persak, P. Machcewicz, t. I, Warszawa 2009, s. 13; A. Bołdyrew, M. Krakowiak, 
Obszary działalności edukacyjnej i opiekuńczej Kościoła Katolickiego wobec dzieci i młodzieży 
w Królestwie Polskim i na Kresach zaboru rosyjskiego na początku XX w., Piotrkowskie Zeszyty 
Historyczne 20 (2019) z. 1, s. 25.
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cją sierot oraz dzieci ubogich24 i w związku z tym spełniały istotną rolę, przynosząc dzię-
ki swojej pracy liczne korzyści społeczności. 

Rozbiory Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a następnie upadek Królestwa Pol-
skiego przyczyniły się do zahamowania rozwoju polskiej oświaty. W tym okresie, kiedy 
dochodziło do germanizacji i rusyfikacji narodu polskiego, w celu zachowania tożsamo-
ści narodowej, tworzono i dynamicznie rozwijano szkolnictwo prywatne. Pomimo całko-
witej utraty autonomii i niezależności w tym zakresie działalność wychowawcza do czasu 
odzyskania niepodległości była prowadzona skutecznie w sposób tajny, głównie w środo-
wiskach wyznaniowych, przy parafiach i zakonach, w celu kultywowania języka i pol-
skich tradycji25.

Sytuacja szkolnictwa zakonnego poprawiła się w latach 1832-1918, kiedy to po-
wstało Kongresowe Królestwo Polskie. Zaczęto wówczas zakładać wiele salek i świetlic 
fundowanych przez osoby świeckie oraz duchowne. Pracowali w nich przeważnie człon-
kowie i członkinie różnych nowo powstających zgromadzeń zakonnych. Prężnie rozwi-
jającą się wtedy działalność wychowawczą prowadziły bezhabitowe siostry sercanki, 
które przeważnie przyjmowały do swoich szkół osierocone dzieci i młodzież lub tych, 
których opiekunowie nie byli w stanie pokryć kosztów kształcenia26. Jednak działalność 
oświatowa w tamtym czasie była prowadzona w sposób bardzo ograniczony, bowiem 
zakony skupiały się głównie na zajęciach praktycznych kosztem gruntownego kształce-
nia dzieci i młodzieży. W tej kwestii wypowiadało się wówczas wielu ówczesnych peda-
gogów oraz publicystów, którzy mieli spore zastrzeżenia co do zasad funkcjonowania 
tych placówek i zwracali uwagę na fakt, iż zakony realizują niewystarczający program 
pracy edukacyjnej. Zakony męskie oferowały przeważnie zajęcia i warsztaty rzemieślni-
cze dla chłopców, natomiast większość zgromadzeń żeńskich skupiała się na nauczaniu 
dziewcząt kroju i szycia. Jednakże, pomimo tak ukształtowanego, dość ograniczonego 

24 M. Janowski, A Marriage of Convenience: the Roman Catholic Church and Modernity 
in Nineteenth-Century Europe, Kwartalnik Historyczny 124 (2017), s. 67; J. Dębiński, Chrześci-
jański  ruch  robotniczy w Królestwie  Polskim  na  przełomie XIX  i XX wieku, Polonia Sacra 11 
(2002), s. 80; A. Chwalba, Dziedzictwo zaborów, s. 13.

25 J. A. Gierowski, Historia Polski. 1764-1864, Warszawa 1985, s. 173; B. Przyborow-
ska, Szkoły  niepubliczne  w Polsce.  Oczekiwania  i rzeczywistość, s. 30; W. Czapliński, Zarys 
dziejów Polski do roku 1864, s. 362. 

26 Ogrom trudności i przeszkód w prowadzeniu placówek oświatowo-wychowawczych 
przed I wojną światową opisywała w swoich wspomnieniach Siostra Eliza Gołębiowska ze zgro-
madzenia sercanek: „Wszystko czym siostry rozporządzały, szło na wychowanie i kształcenie 
dzieci, których tyle przyjmowano na stałe, ile pomieściły ściany, zaradzając ciasnocie specjalnym 
urządzeniem łóżek w dwa i trzy piętra, jak ławki w wagonie. (…) jedynym pragnieniem każdej 
przełożonej było zwiększenie liczby wychowanek, przeważnie sierot; chociaż pustki były w ka-
sie, mówiono: Bóg dał sierotę, da i na sierotę. I tak powstały nasze zakłady wychowawcze w Wil-
nie, Kownie, Żytomierzu, Warszawie, Kijowie z dużą liczbą dzieci w wynajętych lokalach, zdane 
całkowicie na Opatrzność Bożą (…)”. Por. J. Bar, Zgromadzenie Córek Serca Maryi (SS. Serca-
nek) w latach 1885-1958, Prawo Kanoniczne 23 (1980) nr 1-2, s. 109.
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programu nauczania, działalność tych placówek dla dzieci i młodzieży odegrała bardzo 
istotną rolę w modernizacji systemu wychowania młodego pokolenia. Niesprzyjające wa-
runki polityczne i ekonomiczne w Królestwie Polskim nie zahamowały tworzenia sieci 
instytucji, które zapewniały kształcenie i opiekę27. 

Ważną formę instytucjonalnej opieki nad dziećmi w Królestwie Polskim stanowi-
ły na przełomie XIX i XX wieku liczne bezhabitowe zgromadzenia zakonne, dające rów-
nież szansę na zdobycie edukacji. Ze względu na brak zgody ze strony władzy rosyjskiej 
(której nieoficjalnie podlegało Kongresowe Królestwo Polskie) na zakładanie zgroma-
dzeń, siostry bezhabitowe pracowały w placówkach prowadzonych przez organizacje 
społeczne, takich jak towarzystwa dobroczynności, Polska Macierz Szkolna, Zjednoczo-
ne Koło Ziemianek czy Związek Katolicki. Atutem członków tych zgromadzeń był brak 
habitu, co utwierdzało rosyjskie władze w przekonaniu, że wspomniane organizacje spo-
łeczne mają charakter świecki, podporządkowują się w swoim funkcjonowaniu zalece-
niom władz i nie prowadzą działalności oświatowej dla Polaków, a jedynie skupiają się 
na opiece nad dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowywaniu, kiedy rodzice lub opiekuno-
wie są w pracy. Bez takiej formy zaangażowania sióstr bezhabitowych intensywny roz-
wój placówek edukacyjnych na początku XX wieku byłby praktycznie niemożliwy. Naj-
bardziej ożywioną działalność oświatowo-wychowawczą na terenach wiejskich prowa-
dziło Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej28. 

1.2. Okres dwudziestolecia międzywojennego 

Wraz z odzyskaniem niepodległości II Rzeczpospolita Polska musiała podjąć pro-
ces unifikacji systemu prawnego obowiązującego na ziemiach polskich pod różnymi za-
borami. W odradzającym się po 123 latach zaborów państwie polskim konieczność ta 
związana była również z systemem kształcenia, zarówno powszechnego, jak i prywatne-
go. Powstawanie i rozwój szkolnictwa prywatnego były przyjmowane przez rządzących 
z aprobatą, ponieważ warunki gospodarcze i finansowe kraju po 1918 roku były bardzo 
trudne, a odbudowa systemu edukacyjnego stanowiła ogromne wyzwanie dla odradzają-

27 R. Bender, Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918, Lu-
blin 1978, s. 126; W. Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy, Kalisz 2003, s. 48; M. Mo-
czydłowska, Wieś Lisków na podstawie wiadomości zebranych na miejscu, Kalisz 1913, s. 115-
119; J. Molenda, Chłopi – naród – niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i oby-
watelskich chłopów w Galicji i w Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 
1999, s. 92; A. Tomaszewicz, Dobroczynność w guberni kaliskiej 1864-1914, Łódź 2010, s. 97.

28 A. Bołdyrew, M. Krakowiak, Obszary działalności  edukacyjnej  i opiekuńczej Ko-
ścioła Katolickiego wobec dzieci  i młodzieży w Królestwie Polskim i na Kresach zaboru rosyj-
skiego na początku XX w., s. 33-35; T. Wójcik, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej. 
Powstanie, rozwój i działalność w latach 1878-1918, Poznań 1978, s. 282-302; T. Wróblewska, 
Działalność  oświatowo-wychowawcza  Zgromadzenia  Sióstr  Służek  w latach  1878-1918, w: 
W dialogu z przeszłością. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Hellwigowi, red. W. Jamro-
żek, D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2002, s. 209-211.
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cej się Rzeczypospolitej. Władze państwowe miały szczególnie przychylną postawę wo-
bec wyznaniowej działalności wychowawczej, bowiem kościelne osoby prawne wspiera-
ły rozwój oświaty i jednocześnie odciążały budżet państwa. Rząd wspierał ich funkcjono-
wanie, zapewniając autonomię i niezależność prywatnym szkołom zarządzanym przez 
parafie lub zakony i zgromadzenia, dlatego konieczne okazało się pilne unormowanie 
prawnych zapisów dotyczących działalności wychowawczej podejmowanej przez insty-
tuty zakonne29.

Kościół w Polsce dążył do utworzenia powszechnego szkolnictwa katolickiego, 
jednak sprzeciw stronnictw politycznych uniemożliwił realizację tych planów. W tej sytu-
acji władze kościelne poprzestały na tworzeniu i prowadzeniu prywatnej działalności wy-
chowawczej w diecezjach i katolickich szkołach zakonnych. Pomimo że szkoły wyznanio-
we stanowiły mniejszość w porównaniu ze szkołami publicznymi, to jednak były one bar-
dzo cenione, nie tylko ze względów religijno-moralnych, ale także z uwagi na przejawianą 
w nich troskę o integralny rozwój wychowanków. Szkoły zakonne cieszyły się szczegól-
nym zainteresowaniem Polaków również dlatego, że pracujący w nich pedagodzy dbali 
zwłaszcza o rozwój języka i kultury narodowej30. Po wstępnym ustabilizowaniu się sytu-
acji politycznej w państwie polskim prężnie zaczęła funkcjonować szkoła sióstr bazylia-
nek dla dziewcząt w Jaworowie31. W okresie międzywojennym funkcjonowała również 
szkoła zakonu pijarów, która realizowała ciekawy program wychowania i nauczania, po-
nieważ łączyła wymogi programu edukacyjnego z potrzebami współczesności. Obok 
kształcenia na wysokim poziomie wprowadzono do tej szkoły styl życia rodzinnego, pole-
gający na szczerych i przyjaznych stosunkach między nauczycielami a uczniami, zaofero-
wano również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, począwszy od prac ręcznych oraz kół za-
interesowań aż po zajęcia sportowe i turystykę. Szczególnie troszczono się o zachowanie 
zdrowia i właściwej kondycji fizycznej uczniów, czemu służyć miały liczne wycieczki32.

29 K. Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918-1932, Warszawa 
1970, s. 35; E. Marek, P. Wróbel, Tematyka szkolnictwa niepublicznego na łamach czasopism 
pedagogicznych, w: Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku, red. 
T. Jałmużny, W. Leżajska, Łódź 2002, s. 18; A. Szarkowska, Szkoła prywatna w II 
Rzeczypospolitej  –  podstawy prawno-organizacyjne, w: Szkoła polska od średniowiecza, red. 
I. Szybiak, A. Fijałkowska, J. Kamińska, s. 377.

30 A. Zakrzewska, Wychowanie katolickie w praktyce II Rzeczypospolitej, w: Szkoła 
polska od średniowiecza, red. I. Szybiak, A. Fijałkowska, J. Kamińska, s. 400; J. Szczepaniak, 
Episkopat w obronie katolickiego charakteru polskiej szkoły 1927-1937, Kraków 2000, s. 57-75; 
W. Żurek, Szkolnictwo zakonne w okresie międzywojennym na tle prądów epoki, w: Katolicka 
a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w okresie międzywojennym – zagadnienia wybrane, 
red. E. Walewander, Lublin 2000, s. 360-361; M. Pęcherski, M. Świątek, Organizacja oświaty 
w Polsce w latach 1917-1977. Podstawowe akty prawne, Warszawa 1978, s. 45-46.

31 A. Meissner, A. Bilewicz, S. Walasek,  Rola  mniejszości  narodowych  w kulturze 
i oświacie polskiej w latach 1700-1939, Wrocław 1998, s. 85.

32 P. P. Gach, Szkoły i drukarnie zakonne na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIII-
-XIX wieku, s. 109-113.
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Prawo do prowadzenia działalności wychowawczej przez prywatne osoby prawne 
zostało potwierdzone w art. 117 Konstytucji marcowej z 1921 roku, w którym stwierdza 
się, co następuje: „(…) Każdy obywatel ma prawo nauczać, założyć szkołę lub zakład 
wychowawczy i kierować nimi, skoro uczyni zadość warunkom, w ustawie przepisanym, 
w zakresie kwalifikacji nauczycieli, bezpieczeństwa powierzonych mu dzieci i lojalnego 
stosunku do Państwa”33. 

Oczywiście uczęszczanie do prywatnych szkół, nie tylko tych wyznaniowych, 
wiązało się często z wysokimi kosztami, dlatego nie wszyscy obywatele mieli możli-
wość, aby posłać dziecko do takiej szkoły. Pod tym względem pozytywnie wyróżniały się 
placówki prowadzone przez zakony żeńskie lub męskie, które zajmowały się docelowo 
przygotowywaniem młodzieży do życia zakonnego czy kapłaństwa. Ponieważ umiesz-
czenie w nich potomstwa nie wiązało się z wydatkiem tak znacznym, jak w przypadku 
innych szkół, często większość uczniów w tych właśnie szkołach stanowiły dzieci z bied-
niejszych warstw społecznych, np. dzieci robotników, sieroty itp. Niektóre z tych szkół 
mogły całkowicie rezygnować z pobierania od uczniów obowiązkowych opłat, utrzymy-
wane były bowiem dzięki hojności wiernych albo przez same zakony lub zgromadzenia34. 
Przykładem może być Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża założone 
w 1918 roku. Na jego czele stanęła siostra Elżbieta, Róża Czacka, która, z troski o los 
osób niewidomych i biednych, postanowiła zająć się ich kompleksowym kształceniem 
i otoczyć właściwą opieką35.

Ogromnym sukcesem prywatnych szkół prowadzonych przez zakony i zgromadze-
nia okazała się działalność oświatowo-wychowawcza cystersów. Na mocy Rozporządze-
nia z dnia 29 sierpnia 1922 roku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego ich placówka w Szczyrzycu otrzymała status szkoły publicznej36. Było to wydarzenie 
bardzo istotne, stanowiące dowód na to, że władze państwowe dostrzegły ogromny poten-
cjał publicznej szkoły katolickiej, która nie tylko mogła zapewnić dobrą edukację mło-
dzieży, ale również dobrze funkcjonowała w trudnych warunkach gospodarczych i finan-
sowych nowo powstałego państwa polskiego, co pozytywnie wpływało na sytuację pań-
stwową. W celu zapewniania właściwych warunków rozwoju prywatnych placówek edu-
kacyjnych Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Rozporządze-
niu z dnia 7 listopada 1924 roku w sprawie przyznawania prywatnym szkołom średnim 
ogólnokształcącym praw gimnazjów państwowych określiło warunki, jakie należy spełnić, 

33 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.1921 
nr 44, poz. 267 ze zm.).

34 W. Czerniewski, Internaty przy szkołach średnich ogólnokształcących w liczbach, 
Oświata i Wychowanie 1 (1937), s. 125.

35 A. Gościmska, Róża Czacka – Matka Elżbieta (1876-1961), Szkoła Specjalna 4 (1983), 
s. 281-288.

36 J. M. Marszalska, Cysterskie szkoły w Szczyrzycu od 1780 roku do lat trzydziestych 
XX wieku, Biuletyn Historii Wychowania 30 (2013), s. 16.
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aby szkolnictwo prywatne mogło uzyskać uprawnienia i przywileje szkół publicznych. 
Godny uwagi jest fakt, że tworzone normy prawne odnosiły się do różnych typów szkół 
prywatnych. Co więcej, działalność wychowawcza prowadzona była przez zgromadzenia 
zakonne czy diecezje bez odrębnych regulacji prawnych37 dzięki autonomii i niezależności 
zagwarantowanych im zgodnie z postanowieniami Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostol-
ską a Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Rzymie dnia 10 lutego 1925 roku. Na jego 
mocy wyznaniowa działalność wychowawcza została objęta przepisami prawa państwo-
wego, traktowano ją zatem na równi ze szkolnictwem świeckim38.

Warto zwrócić również uwagę na przepis art. 81 ust. 2 Konstytucji Kwietniowej39. 
Prawodawca pozostawił w mocy prawo zakładania i prowadzenia szkół zapewnione 
w Konstytucji Marcowej. Utrzymano zatem obowiązek szkolny i naukę religii w szko-
łach, dzięki czemu w 1937 roku zakony prowadziły blisko czterysta szkół. Zasięg ich 
oddziaływania był stosunkowo niewielki – stanowiły zaledwie piętnaście procent wszyst-
kich szkół. Pomimo to szkolnictwo katolickie stanowiło w II Rzeczypospolitej Polskiej 
jeden z fundamentów systemu edukacji, głównie ze względu na jakość nauczania oraz 
wychowania. Szkoły prowadzone przez zakony wyróżniały się spośród innych przede 
wszystkim tym, że nie tylko gwarantowały wysoki poziom edukacji, ale kształtowały 
także mocne i trwałe postawy moralne odznaczające się pełnym humanizmem40.

37 W. Żurek, Szkolnictwo zakonne w okresie międzywojennym na tle prądów epoki, s. 360-
361; W. Garbowska, Szkolnictwo  powszechne  w Polsce  w latach  1932-1939, Wrocław 1976, 
s. 57-58; E. Magiera, Ustawa o szkolnictwie prywatnym z 11 marca 1932 roku, w: Szkolnictwo 
niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku, red. T. Jałmużny, W. Leżajska, Łódź 2002, s. 50; 
J. Buszko, Historia Polski. 1864-1948, Warszawa 1985, s. 341-351; K. M. Więcek, Status praw-
ny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 115-121.

38 Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzy-
mie dnia 10 lutego 1925 r. (Dz. U. 1925 nr 72, poz. 501), art. I: „Kościół katolicki, bez różnicy 
Obrządków, korzystać będzie w Rzeczypospolitej Polskiej z pełnej wolności. Państwo zapewnia 
Kościołowi swobodne wykonywanie Jego władzy duchowej i Jego juryzdykcji, jak również swo-
bodną administrację i zarząd Jego sprawami i Jego majątkiem, zgodnie z prawami boskiemi 
i prawem kanonicznem”, art. XIII: „1. We wszystkich szkołach powszechnych, z wyjątkiem szkół 
wyższych, nauka religji jest obowiązkową. Nauka ta będzie udzielana młodzieży katolickiej przez 
nauczycieli, mianowanych przez władze szkolne, które wybierać ich będą wyłącznie z pośród 
osób upoważnionych przez Ordynarjuszów do nauczania religji. Właściwe władze kościelne nad-
zorować będą nauczanie religji pod względem jego treści i moralności nauczycieli. W razie gdy-
by Ordynajusz odebrał nauczycielowi dane mu upoważnienie, to ten ostatni będzie przez to samo 
pozbawiony prawa nauczania religji. Te same zasady, dotyczące wyboru i odwoływania nauczy-
cieli, będą stosowane do profesorów, docentów i asystentów uniwersyteckich na wydziałach teo-
logji katolickiej (nauk kościelnych) uniwersytetów państwowych. 2. We wszystkich diecezjach 
Kościół katolicki posiadać będzie seminaria duchowne, odpowiednio do prawa kanonicznego, 
któremi będzie kierował i w których będzie mianował nauczycieli. Dyplomy naukowe, wysta-
wione przez wyższe seminarja będą wystarczały dla nauczania religji we wszystkich szkołach 
publicznych, z wyjątkiem szkół wyższych”.

39 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227 ze zm.).
40 W. Żurek, Szkolnictwo zakonne w okresie międzywojennym na tle prądów epoki, s. 360-

361; L. Albański, Dorobek  pedagogiczny  szkolnictwa  salezjańskiego  w Polsce, w: Szkolnictwo 
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Za kluczowy przykład takiej działalności wychowawczej można uznać placówki 
prowadzone przez urszulanki, które zwracały uwagę nie tylko na kształcenie umysłu wy-
chowanków, ale także ich serca poprzez wpajanie patriotycznych i szlachetnych uczuć 
oraz zdolności poświęcania się dla drugiego człowieka. Wszystkie tego rodzaju szkoły 
cieszyły się ogromnym powodzeniem, dlatego aż do 1939 roku zakony wciąż rozszerzały 
zakres swego apostolstwa. Niestety te doskonale prosperujące placówki, podobnie jak 
wszystkie inne szkoły katolickie w Trzeciej Rzeszy, zostały zarządzeniem władz hitle-
rowskich zamknięte w marcu 1940 roku41.

1.3. Szkolnictwo w okresie II wojny światowej

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił podejmowanie dalszych inicjatyw 
w zakresie rozwijania ustawodawstwa oświatowego, oznaczał również zahamowanie 
rozwoju prywatnej działalności wychowawczej. Należy jednak zwrócić uwagę na Ko-
ściół katolicki, który w czasie II wojny światowej szczególnie wpisał się w historię edu-
kacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Poszczególne diecezje oraz zgromadzenia zakonne 
podejmowały się prowadzenia tajnego nauczania, aby utrzymać Polską narodowość, ję-
zyk i tradycję42.

Podczas II wojny światowej szkolnictwo polskie praktycznie przestało istnieć. 
Stwarzano jedynie pozory kształcenia polskich dzieci, a w praktyce obniżano w placów-
kach poziom nauczania. W niedługim czasie okupant całkowicie zabronił działalności 
edukacyjnej uczelni wyższych oraz średnich szkół ogólnokształcących. Likwidowano 
placówki państwowe i prywatne, szczególnie skupiono się na kasacie placówek prowa-
dzonych przez zakony męskie i żeńskie. Poprzez taki reżim niemiecka władza pragnęła 
podporządkować sobie naród, wychodząc z założenia, że im niższy będzie jego poziom 
intelektualny, tym większe okażą się szanse manipulowania polską ludnością. W nadal 
działających szkołach zwiększono limit uczniów przypadających na jednego nauczycie-

niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku, red. T. Jałmużna, W. Leżańska, Łódź 2002, s. 223; 
R. Grzybowski, Prywatne szkoły ogólnokształcące w Gdyni w latach 1920-1939, w: Szkolnictwo niepu-
bliczne w Polsce i w Europie w XX wieku, red. T. Jałmużna, W. Leżańska, Łódź 2002, s. 147-149; A. Za-
krzewska, Edukacja religijna dzieci i młodzieży szkolnej okresu międzywojennego źródłem humanizacji 
życia społecznego, Paedagogia Christiana 2/30 (2012), s. 54.

41 M. Przywecka-Samecka, Z dziejów wrocławskich konwentów klarysek i urszulanek, 
Wrocław 1996 s. 37; D. E. Klich, Przyjęcie przez prowincję Polską urszulanek Unii Rzymskiej 
Urszulańskich Klasztorów Niemieckich na ziemiach odzyskanych, Legnickie Studia Teologiczno-
-Historyczne rok XIII 2/25 (2014), s. 89.

42 S. Majewski, Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania szkolnictwa prywatne-
go w II Rzeczypospolitej, w: Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku, red. 
T. Jałmużny, W. Leżajska, Łódź 2002, s. 36; A. Szarkowska, Szkoła prywatna w II Rzeczypo-
spolitej  – podstawy prawno-organizacyjne, s. 387-388; A. Jeżowski, Finansowanie publiczne 
oświaty niepublicznej, Warszawa 2014, s. 17; T. Stanisławski, Finansowanie instytucji wyzna-
niowych ze środków publicznych, Lublin 2011, s. 21-30; J. Buszko, Historia Polski. 1864-1948, 
s. 341-351.
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la, usunięto z nauczania przedmioty związane z Polską, jej kulturą, tożsamością, religią 
i gospodarką. System oświatowy funkcjonował jedynie pozornie, dlatego w przypadku 
oficjalnego nauczania powszechnego uzupełniano zakazane przez okupanta przedmioty 
poza szkołą, natomiast szkolnictwo wyższe i średnie ogólnokształcące działało w podzie-
miu, w formie tajnego nauczania. Działania te bardzo często podejmowane były przez 
członków zakonów i zgromadzeń, przeważnie we współpracy z elitą intelektualną43. 

Przykładem takiej działalności może być klasztor Sióstr Niepokalanek w Nowym 
Sączu i sposób, w jaki prowadzono w nim edukację dla uczniów w czasie wojny. Formal-
nie szkoła mogła istnieć, jednak oficjalnie program nauczania zakazywał nauczania geo-
grafii, historii i wiedzy o Polsce, a także języka polskiego. Siostry nauczały więc dzieci 
oraz młodzież w gimnazjum i liceum humanistycznym, a następnie egzaminowały z taj-
nych przedmiotów44. Również zakon pijarów nie zaprzestał swojej działalności edukacyj-
nej podczas II wojny światowej. W klasztornych pomieszczeniach i prywatnych mieszka-
niach prowadzono tajne nauczanie. W tych trudnych i niebezpiecznych warunkach 
uczniowie zdawali maturę przed tajną komisją egzaminacyjną. Zarówno nauczający za-
konnicy, jak i kształcąca się młodzież narażali się na utratę życia. Wielu uczniów i na-
uczycieli zginęło z powodu tajnej działalności wychowawczej i oświatowej w obozach 
koncentracyjnych lub zostało straconych w publicznych egzekucjach45.

1.4. Polska Rzeczpospolita Ludowa

Po II wojnie światowej oświata znalazła się w trudnej sytuacji, bowiem władzę 
w państwie polskim przejął rząd komunistyczny, który nie popierał rozwoju działalności 
wychowawczej, tym bardziej że z inicjatywą zakładania szkół i kształcenia polskich dzieci 
wychodziły w większości podmioty Kościoła katolickiego. W czasie trwania II wojny świa-
towej to właśnie szkolnictwo diecezjalne i zakonne stanowiło pewnego rodzaju pierwo-
wzór, ponadto tajne nauczanie szanowano jako jeden ze sposobów walki z okupantem46. 

43 J. Chrobaczyński, Szkolnictwo Krakowskie w latach drugiej wojny światowej (1939-
1945), Kraków 1993, s. 43-47; J. Gołąb-Kowalska, Tajne nauczanie w okresie okupacji nie-
mieckiej na terenie Nowego Sącza w latach 1939-1945. Weryfikacja i wyniki tajnego nauczania 
na ziemi sądeckiej w 1945 roku, Studia Redemptorystowskie 8 (2010), s. 34-35.

44 J. Gołąb-Kowalska, Tajne nauczanie w okresie okupacji niemieckiej na terenie Nowe-
go Sącza w latach 1939-1945. Weryfikacja i wyniki tajnego nauczania na ziemi sądeckiej w 1945 
roku, s. 24, 40.

45 J. Chrobaczyński, Szkolnictwo Krakowskie w latach drugiej wojny światowej (1939-
1945), s. 98, 173-174; S. Wilk, Zakony męskie w życiu religijnym okupowanej Polski, w: Życie 
religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, red. Z. Zieliński, Warszawa 1982, 
s. 458-459.

46 E. Marek, P. Wróbel, Tematyka szkolnictwa niepublicznego na łamach czasopism pe-
dagogicznych, s. 18-19; D. Krześniak-Firlej, S. Majewski, W. Firlej, Kształtowanie się pol-
skiego prawa szkolnego od XVIII do XX wieku. Zarys historyczny  i wybór materiałów źródło-
wych, Kielce 2012, s. 45-47.
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Jednak rządowi komunistycznemu nie odpowiadała wizja kontynuowania wyznaniowej 
działalności wychowawczej, wprowadzano reformy mające na celu sukcesywne elimino-
wanie oświaty prywatnej i pozostawienie jedynie szkół, w których odbywać się miało wy-
chowanie socjalistyczne. Sukcesywnie likwidowano również nauczanie religii w placów-
kach publicznych, zaś negatywne podejście do szkół diecezjalnych argumentowano tym, iż 
tego typu działalność wynika wyłącznie z chęci zysku, a nauczanie prowadzone przez zgro-
madzenia jest obce światopoglądowo i służy Kościołowi katolickiemu jako narzędzie walki 
z państwem socjalistycznym o dusze młodego pokolenia47. Pomimo licznych utrudnień 
w PRL nadal funkcjonowały szkoły prowadzone przez zakony Sióstr Nazaretanek, Sióstr 
Urszulanek czy Szkoły Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej48. Placów-
kom tym w państwie komunistycznym stosunkowo często zarzucano niewłaściwy, nie-
zgodny z koncepcją socjalistyczną sposób wychowania młodzieży, co stawało się wystar-
czającym powodem do stosowania wobec nich represji49. Autonomia i niezależność szkol-
nictwa prowadzonego przez instytuty zakonne ulegały więc ograniczeniom. System szkol-
nictwa, dopełniony przejętymi i przetworzonymi elementami modelu socjalistycznego, 
uzupełniony o własne, specyficzne rozwiązania miał bowiem istotny wpływ na kierunek 
przemian ustawowych, a także na społeczny odbiór niektórych zmian niemieszczących się 
w tym tradycyjnym modelu autonomii50.

Cykl niekorzystnych przemian ustrojowych prawodawca potwierdził w art. 4 
Ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Zgodnie 
z jej zapisami jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkół stało się państwo 
polskie. Natomiast zgodnie z art. 39 tej ustawy tworzenie i prowadzenie prywatnych pla-
cówek oświatowych mogło odbywać się tylko za uprzednią zgodą Ministra Oświaty. Na 
mocy tych przepisów zniesiono również nauczanie religii w placówkach. Te działania 
ustawodawcze miały utrudnić prowadzenie niepublicznej działalności wychowawczej. 
Stopniowe wprowadzanie ograniczeń dotyczących szkolnictwa prywatnego i wyznanio-
wej działalności wychowawczej zmierzało do przeszczepienia i utrwalenia w polskim 
narodzie światopoglądu marksistowsko-leninowskiego. Warto podkreślić, że szczegól-

47 S. Mauersberg, M. Walczak, Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944-
1956), Warszawa 2005, s. 74; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzo-
nych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 121-126.

48 W. Chmielewski, Polska administracja szkolna w latach 1944-1950, Piotrków Trybu-
nalski 2013, s. 470-471.

49 W. Chmielewski, Likwidowanie szkolnictwa katolickiego w drugiej połowie lat czter-
dziestych XX wieku, Kraków 2019, s. 16; A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce 
w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, Lublin 2004, s. 228; S. Majewski, Szkolnic-
two katolickie pod rządami komunistycznymi w latach 1944-1956, w: Oblicze ideologiczne szko-
ły polskiej w latach 1944-1955, red. E. Walewander, Lublin 2002, s. 65-66, 69-72, 77-79.

50 W. Chmielewski, Likwidowanie szkolnictwa katolickiego w drugiej połowie lat czter-
dziestych XX wieku, s. 16; A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-
1980.  Studium historyczno-prawne, s. 228; S. Majewski, Szkolnictwo  katolickie  pod  rządami 
komunistycznymi w latach 1944-1956, s. 65-66, 69-72, 77-79.
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nym atakom podlegał w tamtym czasie Kościół katolicki, a zatem również placówki 
oświatowe przez niego prowadzone. Próby eliminacji Kościoła katolickiego z życia spo-
łecznego były przejawem braku gwarantowanej jeszcze w okresie międzywojennym au-
tonomii i niezależności Kościoła i państwa51. Zasady wprowadzone przez rząd komuni-
styczny spotykały się ze sprzeciwem władz kościelnych, które podejmowały liczne próby 
odzyskania swobody i wolności, również w zakresie podejmowanej działalności wycho-
wawczej. Jednakże, pomimo oporu ze strony właścicieli szkół wyznaniowych, władze 
państwowe wykorzystywały do ateizacji młodzieżowe organizacje marksistowskie, 
a także upolitycznione komitety rodzicielskie. Ich zadaniem było promowanie wśród 
społeczeństwa określonych zasad wychowania socjalistycznego i jednocześnie zwalcza-
nie wszelkich religijnych organizacji młodzieżowych i harcerskich. Celem organizacji 
wyznaniowych było natomiast dążenie do pełnej autonomii i niezależności poprzez próby 
przeciwstawiania się i zwalczania postaw inicjowanych przez władze komunistyczne52. 

Warto podkreślić, że działania władzy komunistycznej naruszały konstytucyjne 
zasady wolności sumienia i wyznania, autonomii i niezależności, równouprawnienia oby-
wateli bez względu na wyznanie, swobodnego wypełniania funkcji religijnych oraz roz-
działu Kościoła od państwa polskiego53, co doprowadziło do licznych sprzeciwów i pro-
testów ze strony społeczeństwa. Punktem zwrotnym w dziedzinie prawa oświatowego 
okazała się Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela54 określająca rów-
nież status prawny nauczycieli w szkołach katolickich. Dalsze przeciwstawianie się naro-

51 L. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956, Lublin 2002, 
s. 113; S. Mauersberg, Reforma szkolnictwa w latach 1944-48, Wrocław 1974, s. 105; J. Jaku-
bowski, Polityka oświatowa Polskiej Partii Robotniczej 1944-48, Warszawa 1975, s. 156-157; 
S. Skrzyczewski, Nasza polityka oświatowa, Nowa Szkoła 2/3 (1947), s. 38; E. Putkiewicz, 
A. Wiłkomirska, Szkoły publiczne i niepubliczne. Porównanie środowisk edukacyjnych, Warsza-
wa 2004, s. 11; E. Syzdek, Laicyzacja i świeckie wychowanie w Polsce, Warszawa 1975, s. 103; 
R. Małachowski, Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach europejskich 
(lata 1945-2000), Zielona Góra 2005, s. 38.

52 D. Koźmian, Polityka  oświatowa  wobec  szkolnictwa  ogólnokształcącego  w Polsce 
w latach 1945-1956, w: Oblicze ideologiczne szkoły polskiej, red. E. Walewander, Lublin 2002, 
s. 81-103; S. Majewski, Szkolnictwo katolickie pod  rządami komunistycznymi w latach 1944-
1956, s. 62-64; Z. Osiński, Ideologizacja nauczania historii w szkołach podstawowych w latach 
1944-1956, w: Oblicze ideologiczne szkoły polskiej, red. E. Walewander, Lublin 2002, s. 237-
266; J. Barbag, Zagadnienia programów szkolnych i wyników nauczania. Referat wygłoszony na 
Ogólnokrajowym  Zjeździe  Inspektorów  Szkolnych  w Warszawie  w maju  1949  roku, Warszawa 
1949, s. 5-6; S. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej – programy, podręczniki, lektura, 
w: Oblicze ideologiczne szkoły polskiej, red. E. Walewander, Lublin 2002, s. 211-235.

53 L. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956, s. 297; S. Mau-
ersberg, M. Walczak, Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944-1956), s. 112-117; 
K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła 
Katolickiego, s. 121-126.

54 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
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du polskiego zasadom wprowadzonym w dziedzinie edukacji przez władze komunistycz-
ne spowodowało podjęcie kolejnych inicjatyw ustawodawczych w tym zakresie55.

1.5. Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku

Przemiany ustrojowe w Polsce zachodzące po 1989 roku doprowadziły do ko-
nieczności znowelizowania większości dotychczasowych aktów prawnych. Zmian wy-
magało również ustawodawstwo dotyczące szkolnictwa i statusu prawnego nauczycieli56. 

Konkordat z 28 lipca 1993 roku ugruntował prawo Kościoła do podejmowania 
inicjatyw w zakresie działalności wychowawczej – zgodnie z art. 14 ust. 3 nauczyciele 
katoliccy mają prawa i obowiązki „takie same jak analogiczne osoby w szkołach i pla-
cówkach publicznych”57.

Wprowadzenie zasad charakterystycznych dla funkcjonowania państwa demokra-
tycznego umożliwiło swobodniejsze kształtowanie w uczniach postaw moralnych i oby-
watelskich, co wynikało przede wszystkim z zasad wolnościowych zawartych w Konsty-
tucji RP58. 

Podjęta w ramach niniejszej dysertacji problematyka dotyczy słusznej autonomii 
i niezależności instytutów życia konsekrowanego w odniesieniu do działalności wycho-
wawczej, zatem głębszej analizie w kolejnych rozdziałach pracy poddane zostaną szcze-
gółowa sytuacja prawna nauczycieli, a także tworzenie i prowadzenie działalności wy-
chowawczej przez wskazane kościelne osoby prawne.

2. Zarys osobowości prawnej Kościoła katolickiego

Kościół katolicki ze swej natury jest wspólnotą międzynarodową, a w ramach 
państw w celu skutecznego funkcjonowania musi posiadać własną organizację oraz sys-
tem norm prawnych. Prowadzi to do wniosku, że autonomia i niezależność Kościoła ka-

55 K. Kotarski, Praca  szkoły  w świetle  obowiązujących  przepisów. Wybór  przepisów 
obowiązujących w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących ułożony i skomentowa-
ny według zagadnień tematycznych, Warszawa 1965, s. 10; A. Mezglewski, Szkolnictwo wyzna-
niowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, s. 329-336; K. M. Więcek, 
Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickie-
go, s. 126-139.

56 Por. K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła Katolickiego, s. 126-127.

57 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 14; W. Góralski, 
W. Adamczewski, Konkordat  między  Stolicą  Apostolską  i Rzecząpospolitą  Polską  z 28  lipca 
1993 r., s. 42.

58 M. Handzlik, Prawa  i obowiązki  nauczyciela,  odpowiedzialność  dyscyplinarna, 
w: Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry, red. M. Majchrzak, M. Gra-
boń-Krajewska, Warszawa 2012, s. 266; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 126-127.
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tolickiego oraz jego instytucji realizowana musi być w praktyce poprzez respektowanie 
osobowości prawnej Kościoła przez państwo59.

Mianem osobowości prawnej określa się w odniesieniu do jakiegoś bytu zespół 
właściwości, które uprawniają go do uczestniczenia w stosunkach prawnych jako podmiot 
uprawnień i obowiązków względem innych podmiotów w określonym porządku praw-
nym. Inaczej rzecz ujmując, jest to zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw 
i powinności oraz możliwość dokonywania w imieniu własnym czynności prawnych. 
Uznanie osobowości prawnej Kościoła katolickiego i jego jednostek organizacyjnych 
przez państwo jest niezbędnym warunkiem zapewnienia wolności religijnej w aspekcie 
instytucjonalnym. Oznacza to, że poprzez uznanie osobowości prawnej Kościoła państwo 
uwzględnia specyficzną naturę społeczności kościelnej o zasięgu uniwersalnym, posiada-
jącej własną strukturę organizacyjną i skupiającej różne jednostki organizacyjne60.

Warunkiem formalnym nabycia przez Kościół osobowości prawnej w porządku 
prawnym danego państwa jest jej uznanie przez to państwo. Dzięki temu następuje budo-
wanie wzajemnych relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim na zasadzie au-
tonomii i niezależności obu tych podmiotów. Można powiedzieć, że ten nietypowy śro-
dek techniki prawnej umożliwia zagwarantowanie w praktyce poszanowania zdolności 
Kościoła katolickiego i jego jednostek organizacyjnych do występowania jako podmioty 
praw i obowiązków w obrocie prawnym61.

Długotrwały rozwój judykatury europejskiej spowodował ukształtowanie trzech 
kategorii osobowości prawnej Kościoła katolickiego i jego instytucji. Zalicza się do nich: 
osobowość publicznoprawną Stolicy Apostolskiej, osobowość prawną Kościoła katolic-
kiego w określonym państwie, a także osobowość cywilnoprawną kościelnych jednostek 
organizacyjnych, dzięki którym Kościół katolicki uczestniczy w stosunkach prawnych 
w danym kraju62. 

59 J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, s. 83; DH, nr 2; Tenże, 
Rewizja systemu relacji między państwem i Kościołem w Polsce, Kościół i Prawo 11 (1993), s. 82-
88; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkorda-
cie Polskim z 1993 roku, s. 24.

60 R. Skubiarz, M. Trzebiatowski, Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestro-
wi, Przegląd Prawa Handlowego 9 (2002), s. 8-21; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, 
s. 107; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Kon-
kordacie Polskim z 1993 roku, s. 24; J. Krukowski, Osobowość prawna Kościoła katolickiego 
w relacji do państwa, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 23 (1980) nr 1, 
s. 45; KPK/1983, kan. 113-123.

61 W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo-
litą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 31-34; J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji praw-
nych, s. 261; J. Dudziak, Struktury  i instytucje  kościelne  w świetle  postanowień  Konkordatu 
z 1993 r., w: Konkordat 1993 r. Dar i zadanie dla Kościoła i Polski, red. J. Dyduch, Kraków 1998, 
s. 111-132; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 108.

62 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 108.
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Omówienie procesu uzyskiwania osobowości prawnej Kościoła katolickiego jest 
konieczne w ramach niniejszej dysertacji ze względu na to, że instytuty zakonne funkcjo-
nujące na terytorium danego państwa posiadają autonomię, co zagwarantowane jest na 
mocy obowiązującego prawa. Takie uznanie gwarantuje swobodne wykonywanie powie-
rzonej instytutom przez Chrystusa misji, której częścią jest między innymi prowadzenie 
działalności wychowawczej.

2.1. Uznanie osobowości publicznoprawnej Stolicy Apostolskiej

Kościół katolicki jako społeczność międzynarodowa działa za pośrednictwem 
Stolicy Apostolskiej, która jest wyposażona w osobowość publicznoprawną. Pozycja Sto-
licy Świętej w stosunkach międzynarodowych jest zjawiskiem unikatowym, bowiem, jak 
wynika z wielowiekowego zwyczaju ponadnarodowego, ma ona swoje dualistyczne źró-
dło, jako że wyposażona jest w podwójną podmiotowość publicznoprawną w stosunkach 
międzynarodowych z tytułu swojej suwerenności – nie tylko duchowej, ale i doczesnej. 
Oznacza to, że papież jest jednocześnie głową Kościoła katolickiego i państwa watykań-
skiego. Aspekt ten wynika ze ścisłego związku Stolicy Apostolskiej z Kościołem katolic-
kim jako uniwersalną społecznością religijną. Do nieodłącznych elementów podmioto-
wości publicznoprawnej Stolicy Świętej rozumianej jako jej istotny przymiot doczesny 
należy zaliczyć zdolność prawną do zawierania umów międzynarodowych oraz możli-
wość utrzymywania stosunków dyplomatycznych z państwami i organizacjami między-
narodowymi. Atrybut duchowy natomiast odróżnia Stolicę Apostolską od wszystkich 
innych podmiotów publicznego prawa międzynarodowego, czyli od państw wyposażo-
nych w suwerenność terytorialną, ponieważ dzięki suwerenności duchowej Stolica Apo-
stolska nawet w latach, kiedy oficjalnie była pozbawiona własnego państwa, posiadała 
podmiotowość publicznoprawną w stosunkach międzynarodowych63.

63 P. Bogacki, Stolica Apostolska  jako  podmiot  prawa międzynarodowego, Warszawa 
2009, s. 18, 46-63; A. Mezglewski, Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako przedmioty 
prawa międzynarodowego, Studia z Prawa Wyznaniowego 8 (2005), s. 295-303; W. Góralski, A. 
Pieńdyk, Zasada niezależności  i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 
roku, s. 24; J. Krukowski, Osobowość prawna Kościoła katolickiego w relacji do państwa, s. 45; 
W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 
z 28 lipca 1993 r., s. 26-27; M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 2, Warszawa 1987, 
s. 21, 45-115; E. Pałyga, Stolica Apostolska jako uczestnik międzynarodowych stosunków poli-
tycznych, Warszawa 1978, s. 103; J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, s. 95; 
B. Frąckowiak, Pozycja prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej, Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny 3 (1981), s. 22; J. Krukowski, Konkordaty współczesne. Doktryna. Tek-
sty (1964-1991), s. 31; H. Lauterpacht, International Law, t. 2, cz. 1, Cambridge 1975, s. 495; 
M. Dtez de Valasco, Instituciones de Derecho internacional público, t. 1, Madrit 1978, s. 227; 
J. Krukowski, Stosunki między Stolicą Apostolską a państwami Europy Środkowej i Wschodniej. 
Problemy aktualne i perspektywy, Kwartalnik Prawa Publicznego 1 (2001) nr 4, s. 102; V. Bu-
onomo, Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità Internazionale alla luce del diritto e 
della prassi internazionale, Ius Ecclesiae 8 (1996), s. 14; P. Poupard, Watykan, Warszawa 1979, 
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2.2. Osobowość prawna Kościoła katolickiego w Polsce

W okresie międzywojennym Kościół katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej miał 
zagwarantowaną osobowość prawną na mocy Konstytucji marcowej z 1921 roku oraz 
Konkordatu z 1925 roku. Po II wojnie światowej władze komunistyczne wypowiedziały 
Konkordat, w efekcie czego nie było podstaw prawnych do uznania osobowości prawnej 
Kościoła katolickiego. Brak przestrzegania zasady autonomii i niezależności przez wła-
dze państwowe w Polsce spowodował, że Kościół miał trudności w realizacji swojej misji 
wobec społeczeństwa. Dopiero Ustawą z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie umową konkordatową 
doprowadzono do odbudowania relacji między państwem a Kościołem katolickim. Uzna-
nie w ten sposób osobowości prawnej Kościoła w konsekwencji spowodowało zagwaran-
towanie mu jego autonomii i niezależności64. 

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 
1993 roku wyróżnia dwie kategorie osobowości prawnej Kościoła katolickiego. Są to: 
osobowość prawna Kościoła katolickiego oraz osobowość prawna kościelnych jednostek 
organizacyjnych, terytorialnych i personalnych65. Osobowość Kościoła katolickiego 
w Polsce określa art. 4 ust. 1 umowy konkordatowej, w którym stwierdza się, że: „Rzecz-
pospolita Polska uznaje osobowość prawną Kościoła katolickiego”66. Dzięki ratyfikowa-
niu w 1998 roku tej umowy międzynarodowej zagwarantowano autonomię i niezależność 

s. 25; A. C. Jemolo, Carattere dello stato della Città del Vaticano, Rivista di Diritto Internazio-
nale 8 (1929), s. 25-50; J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, s. 141; 
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1994, s. 112; D. Kon-
drakiewicz, Uznanie międzynarodowe jako instrument współistnienia, Lublin 1991, s. 8; J. Kru-
kowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 108; H. Andrzejczak, Teoretyczne i praktyczne aspekty 
pozycji Stolicy Apostolskiej w publicznym prawie międzynarodowym, Roczniki Teologiczno-Ka-
noniczne 5 (1967), s. 119-123; W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe  publiczne w zarysie, 
Warszawa 1996, s. 116; A. Mercati, Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la San-
ta Sede e le autorità civili, t. 1, Città del Vaticano 1954, s. 84; J. Krukowski, Kościół i państwo. 
Podstawy relacji prawnych, s. 144-148; 262; W. Schulz, Lo Stato della Città del Vaticano e la 
Santa Sede. Alcune riflessioni intorno al loro rapporto giuridico, Apollinaris 51 (1978), s. 661-
674; A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, vol. 1, Città del Vaticano 1954, s. 56.

64 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 111; W. Góralski, W. Adamczewski, 
Konkordat  między  Stolicą  Apostolską  i Rzecząpospolitą  Polską  z 28  lipca  1993  r., s. 31-34; 
J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, s. 99-106.

65 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 4: „1. Rzeczpospolita 
Polska uznaje osobowość prawną Kościoła katolickiego. 2. Rzeczpospolita Polska uznaje również 
osobowość prawną wszystkich instytucji kościelnych terytorialnych i personalnych, które uzyskały 
taką osobowość na podstawie przepisów prawa kanonicznego. Władza kościelna dokonuje 
stosownego powiadomienia kompetentnych organów państwowych. 3. Inne instytucje kościelne 
mogą na wniosek władzy kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego”; 
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 111.

66 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 4 ust. 1.
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Kościoła katolickiego w wypełnianiu jego zadań67. Państwo, uznając osobowość prawną 
Kościoła katolickiego w Polsce, wyodrębnia dla niego terytorium, ale wykazuje wolę 
traktowania Kościoła jako podmiotu praw i obowiązków. Zatem państwo polskie po-
twierdza, że Kościół katolicki, który znajduje się w granicach terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, posiada autonomię i niezależność, jaka mu przysługuje. Oznacza to, że Ko-
ściół katolicki może decydować w swoich sprawach w zgodzie z prawem własnym oraz 
w sposób swobodny wykonywać władzę jurysdykcyjną i duchową68.

2.3. Osobowość publicznoprawna katolickich jednostek organizacyjnych

Kościół w państwie polskim posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną. 
W umowie konkordatowej Polska uznaje nie tylko osobowość prawną Kościoła katolic-
kiego, ale także osobowość cywilnoprawną wszystkich innych przynależnych mu insty-
tucji kościelnych69. Na mocy art. 4 Konkordatu prawodawca w Ustawie z dnia 17 maja 
1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, określa katalog kościelnych 
osób prawnych oraz sposoby nabywania osobowości prawnej przez podmioty kościelne. 
Nadto ustawa wyróżnia cztery sposoby jej uzyskania: uznanie ustawowe, nabycie na 
mocy powiadomienia, następnie w drodze rozporządzenia centralnych organów admini-
stracji oraz uznanie na mocy rejestracji sądowej70. 

67 J. Dudziak, Struktury i instytucje kościelne w świetle postanowień Konkordatu z 1993 
r., s. 111-132; W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpo-
spolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 31-34; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i au-
tonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 26-27.

68 Por. W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła 
w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 27.

69 W. Adamczewski, Ile prawa kanonicznego w konkordacie?, w: Prawda o konkordacie, 
red. W. Góralski, Częstochowa 1994, s. 89-109.

70 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 4; J. Krukowski, 
Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, s. 263; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada nieza-
leżności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 27; Ustawa z dnia 
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wart 
uwagi jest fakt, że prawodawca w art. 72 Ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej przyjął, że: ,,Dowodem posiadania osobowości prawnej przez istnie-
jące, w dniu wejścia w życie ustawy, osoby prawne jest wymienienie ich w: 1) ostatnim wyda-
nym drukiem przez diecezję lub archidiecezję przed wejściem w życie ustawy wykazie jednostek 
kościelnych i duchowieństwa (schematyzmie diecezjalnym); 2) ankiecie statystycznej zakonu lub 
prowincji zakonnej, złożonej według stanu z dnia 31 grudnia 1988 r. Urzędowi do Spraw Wy-
znań; 3) decyzjach o niezgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii, wydanych na pod-
stawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk ko-
ścielnych (Dz. U. z 1957 r. poz. 6). 2. W przypadkach gdy osoba prawna nie jest wykazana w do-
kumentach, o których mowa w ust. 1, władza kościelna nadeśle, w terminie sześciu miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, ich wykaz organom administracji państwowej, wymienionym w art. 
13 ust. 2”.

https://https-sip-lex-pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/document/16783346?unitId=art(1)&cm=DOCUMENT
https://https-sip-lex-pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/document/16783346?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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Uznanie w formie ustawowej to jeden ze sposobów nabycia osobowości prawnej 
przez kościelne jednostki organizacyjne. Prawodawca na mocy art. 6 oraz art. 9 ust. 1 pkt 
1-6 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej podaje katalog kościelnych osób prawnych. Dotyczy on podmiotów, 
które w dniu wejścia w życie analizowanego aktu prawnego posiadały kościelną osobo-
wość prawną, dzięki której instytuty zakonne w sposób niezależny i autonomiczny są ukie-
runkowane na realizację swojej działalności oświatowej w zgodzie z misją Kościoła71.

Drugim sposobem uzyskania osobowości cywilnoprawnej przez określoną insty-
tucję kościelną jest powiadomienie kompetentnych organów państwowych przez odpo-
wiednią władzę kościelną o jej utworzeniu. Oznacza to, że ten rodzaj osobowości praw-
nej nabywany jest mocą samego prawa kanonicznego, a następnie w drodze powiadomie-
nia zostaje także uznany na forum państwowym. Chodzi tu o podmioty wymienione 
w art. 7-8 oraz art. 9 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Są to kościelne osoby prawne o cha-
rakterze personalnym i terytorialnym. Ten sposób nabywania osobowości prawnej pod-
miotów kościelnych reguluje także art. 4 ust. 2 Konkordatu. Do tej kategorii osób prawo-
dawca zalicza m.in. instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskie-
go, prowincje i domy zakonne, diecezjalne oraz zakonne seminaria duchowne72.

Powiadomienie, o którym wspomina prawodawca w wymienionych przepisach, 
trzeba sporządzić zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku do opracowanej 
przez Kościelną i Rządową Komisję Konkordatową ,,Instrukcji dotyczącej sposobu po-
wiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez terytorialne 
i personalne instytucje kościelne (art. 4 ust. 2 Konkordatu) oraz powiadamiania o powo-
ływaniu i odwoływaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej”73. Do powia-
domienia należy dołączyć dekret władzy kościelnej powołującej instytucję kościelną. 
Powinien on ,,być podpisany przez właściwego biskupa diecezjalnego i kanclerza bądź 
notariusza kurii diecezjalnej albo wyższego przełożonego zakonnego i sekretarza kurii 

71 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, art. 6, 9 ust. 1 pkt 1-6; J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji 
prawnych, s. 263; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez oso-
by prawne Kościoła Katolickiego, s. 35.

72 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, art. 7 ust. 1-2, art. 8 ust. 1; J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy rela-
cji prawnych, s. 263; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Ko-
ścioła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 30-31; W. Góralski, W. Adamczewski, Konkor-
dat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 39.

73 Kościelna i Rządowa Komisja Konkordatowa, Instrukcja dotycząca  sposobu po-
wiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne 
terytorialne i personalne (art. 4 ust. 2 Konkordatu) oraz powiadamiania o powoływaniu i odwo-
ływaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej, Załącznik do Obwieszczenia Ministra 
Spraw Zagranicznych z dnia 27 listopada 2014 r. (Dz. Urz. MSZ poz. 30).
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zakonnej oraz opatrzony pieczęcią”74. Następnie kompetentna władza kościelna przed-
kłada dokument powiadamiający ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych 
oraz mniejszości narodowych i etnicznych lub wojewodzie75. Na tej podstawie zostaje 
wydane potwierdzenie posiadania osobowości prawnej przez instytucję kościelną zgod-
nie z prawem polskim76. 

Warto zauważyć, że powiadomienie kompetentnych organów władzy państwowej 
ma charakter deklaratoryjny, bowiem uzyskanie osobowości prawnej przez instytucje ko-
ścielne odbywa się na podstawie przepisów prawa kanonicznego, zaś na mocy Konkordatu 
i Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej władze państwowe jedynie uznają tę osobowość prawną77. Wyjaśnia-
jąc, odpowiednia władza kościelna powiadamia ministra właściwego do spraw wyznań re-
ligijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych lub wojewodę o uzyskaniu osobowości 
prawnej przez instytucję kościelną, czyli o fakcie już zaistniałym. Powiadomienie to jest 
konieczne do uczestnictwa kościelnej osoby prawnej w państwowym obrocie prawnym78. 

Kościelne struktury organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną w formie 
rozporządzenia centralnego organu administracji państwowej. Zgodnie z art. 4 ust. 3 
Konkordatu oraz art. 10 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nabycie przez te instytucje kościelne 
osobowości prawnej odbywa się na podstawie rozporządzenia wydanego przez mini-

74 Kościelna i Rządowa Komisja Konkordatowa, Instrukcja dotycząca  sposobu po-
wiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne 
terytorialne i personalne (art. 4 ust. 2 Konkordatu) oraz powiadamiania o powoływaniu i odwo-
ływaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej, Załącznik do Obwieszczenia Ministra 
Spraw Zagranicznych z dnia 27 listopada 2014 r., pkt 4.

75 Obecnie minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych 
i etnicznych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 25 i art. 30 Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dzia-
łach administracji rządowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 888), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 
1999 r.

76 Kościelna i Rządowa Komisja Konkordatowa, Instrukcja dotycząca  sposobu po-
wiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne 
terytorialne i personalne (art. 4 ust. 2 Konkordatu) oraz powiadamiania o powoływaniu i odwo-
ływaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej, Załącznik do Obwieszczenia Ministra 
Spraw Zagranicznych z dnia 27 listopada 2014 r., pkt 4.

77 H. Misztal, Osobowość cywilnoprawna kościołów i innych związków wyznaniowych, 
w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2011, s. 128-172; 
D. Walencik, Opinia  prawna w sprawie  nabywania  osobowości  prawnej  przez  dom  zakonny 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z siedzibą w Żarkach, Przegląd Prawa Wy-
znaniowego 3 (2011), s. 261.

78 D. Walencik, Opinia prawna w sprawie nabywania osobowości prawnej przez dom 
zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z siedzibą w Żarkach, s. 262-267; 
H. Misztal, Osobowość cywilnoprawna kościołów i innych związków wyznaniowych, s. 150-151; 
K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościo-
ła Katolickiego, s. 36-37.
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stra właściwego do spraw wyznań religijnych79. W ten sposób uznawane są organizacje 
kościelne erygowane przez biskupa diecezjalnego lub w ramach statutów zakonnych 
przez wyższego przełożonego zakonnego albo też przez Konferencję Episkopatu Pol-
ski. Odnosi się to do stowarzyszeń publicznych80 oraz innych publicznych osób praw-
nych81. Przykładowo, w drodze rozporządzenia osobowość prawną nabywają podmioty 
prowadzące placówki oświatowo-wychowawcze82. Warto zaznaczyć, że działalność 
wychowawczą prowadzoną przez Kościół katolicki w Polsce najliczniej reprezentują 
placówki instytutów zakonnych, co możliwe jest dzięki posiadanej przez nie autono-
mii. Dlatego też ten tryb nabywania osobowości prawnej ma szczególne znaczenie dla 
instytutów zakonnych planujących założenie szkół, w których programie nauczania 
fundamentalne znaczenie ma wychowanie w duchu chrześcijańskim. Placówki instytu-
tów zakonnych uznane są za katolickie na podstawie norm prawa kanonicznego, a po-
nadto włączone są również w państwowy system oświaty83. Szczegółowe zasady zakła-
dania katolickich placówek edukacyjnych zostaną omówione w kolejnym podrozdziale 
niniejszej dysertacji.

79 W art. 10 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej prawodawca wskazał Ministra – Kierownika Urzędu do Spraw Wy-
znań, natomiast obecnie jest to minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości 
narodowych i etnicznych, na podstawie art. 4, art. 5 pkt 25 i art. 30 Ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 945), która weszła w życie z dniem 
1 kwietnia 1999 r. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 10.

80 KPK/1983, kan. 312: ,,§ 1. Władzą właściwą do erygowania stowarzyszeń publicznych 
jest: 1º dla stowarzyszeń powszechnych oraz międzynarodowych – Stolica Święta; 2º dla stowa-
rzyszeń krajowych, to jest tych, które na mocy samego erygowania są przeznaczone do wykony-
wania działalności w całym kraju – konferencja biskupów na swoim terytorium; 3º dla stowarzy-
szeń diecezjalnych, z wyjątkiem jednak tych, których prawo erygowania na mocy przywileju apo-
stolskiego zostało zarezerwowane dla innych – biskup diecezjalny, każdy na swoim terenie, ale nie 
administrator diecezjalny. § 2. Do ważnego erygowania stowarzyszenia albo jego sekcji w diece-
zji, nawet gdy ma być dokonane na mocy przywileju apostolskiego, wymagane jest pisemne ze-
zwolenie biskupa diecezjalnego; jednakże zezwolenie udzielone przez biskupa diecezjalnego na 
erygowanie domu instytutu zakonnego zawiera w sobie także zezwolenie na erygowanie w tymże 
domu lub w złączonym z nim kościele stowarzyszenia związanego z tym instytutem”.

81 KPK/1983, kan. 116: „§ 1. Publicznymi osobami prawnymi są zespoły osób albo rze-
czy, ustanawiane przez właściwą władzę kościelną, by wykonywały w imieniu Kościoła w ozna-
czonym dla nich zakresie, zgodnie z przepisami prawa, własne zadania zlecone im ze względu na 
dobro publiczne; pozostałe osoby prawne są prywatne. § 2. Osoby prawne publiczne otrzymują tę 
osobowość bądź mocą samego prawa, bądź specjalnym dekretem właściwej władzy, przyznają-
cym ją wyraźnie; osoby prawne prywatne otrzymują tę osobowość tylko specjalnym dekretem 
właściwej władzy, przyznającym ją wyraźnie”.

82 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, art. 34 ust. 1,3; J. Krukowski, Kościół  i państwo. Podstawy relacji praw-
nych, s. 264.

83 Więcej na ten temat w pkt 3 niniejszego rozdziału. Por. K. Więcek, Prawo Kościoła 
katolickiego do zakładania i prowadzenia szkół, Studia z Prawa Wyznaniowego 17 (2014), 
s. 240-241. 
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W sytuacji nabywania tego typu osobowości prawnej pomocniczo stosowana jest 
opracowana i zatwierdzona w dniu 6 listopada przez Kościelną i Rządową Komisję Kon-
kordatową „Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskiwania osobowości prawnej 
przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu)”84. 
Właściwy organ administracji państwowej85 po otrzymaniu stosownych dokumentów 
wskazanych w „Instrukcji…” wydaje rozporządzenie o nabyciu osobowości prawnej, 
o czym informuje właściwego wyższego przełożonego, jeśli instytut zakonny ma siedzi-
bę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub – w innym przypadku – Konferencję Episko-
patu Polski (poprzez jej sekretariat). Następnie rozporządzenie to opublikowane zostaje 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, a uzyskanie osobowości prawnej następu-
je z dniem wejścia w życie dokumentu. Warto również zaznaczyć, że o ważniejszych 
zmianach w funkcjonowaniu tej osoby prawnej należy powiadomić Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski86.

Ostatnim sposobem uzyskania osobowości prawnej przez katolickie jednostki or-
ganizacyjne jest ich rejestracja na drodze sądowej, przy czym z wnioskiem rejestrowym 
występuje kompetentna władza kościelna wskazana w kan. 312 KPK z 1983 roku, po 
uprzednim zatwierdzeniu przez nią statutów stowarzyszenia. Uzyskanie osobowości 
prawnej następuje poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, co jest równoznaczne 
z możliwością rozpoczęcia działalności. Taka forma przewidziana została dla stowarzy-
szeń prywatnych i fundacji kościelnych87. 

84 Kościelna i Rządowa Komisja Konkordatowa, Instrukcja dotycząca zakresu i spo-
sobu uzyskiwania osobowości prawnej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego 
(art. 4 ust. 3 Konkordatu), zatwierdzona dnia 6 listopada 2000 roku, Akta Konferencji Episkopa-
tu Polski 5 (2000), s. 41-46.

85 Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskiwania osobowości prawnej przez instytu-
cje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) wskazuje w niniejszym 
przypadku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który obecnie jest ministrem właści-
wym do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, zgodnie z art. 4 
ust. 1, art. 5 pkt 25 i art. 30 Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz.U. 2017 poz. 888), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

86 Por. K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła Katolickiego, s. 38-39; H. Misztal, Osobowość cywilnoprawna kościołów i in-
nych związków wyznaniowych, s. 150-151. 

87 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, art. 35, 36, 58 ust. 1. Analizując ustawę, należy rozróżnić nabycie osobowości praw-
nej w trybie rozporządzenia oraz uzyskanie osobowości prawnej poprzez rejestrację sądową. 
W pierwszym przypadku chodzi o stowarzyszenia publiczne, natomiast w drugim – o stowarzysze-
nia prywatne. Oznacza to, że organizacje kościelne uzyskują osobowość prawną poprzez potwierdze-
nie i wydanie stosownego rozporządzenia, a organizacje katolickie – na skutek rejestracji sądowej. 
Z pierwszego trybu nabycia osobowości prawnej korzystają właśnie te podmioty, które prowadzą 
działalność wychowawczą, natomiast drogę rejestracji sądowej wybierają zazwyczaj prywatne orga-
nizacje zakładane na podstawie umowy zawartej pomiędzy wiernymi oraz fundacje. Prawodawca 
w prawie kanonicznym rozgranicza stowarzyszenia publiczne i prywatne, bowiem prywatne działają 
zgodnie z kan. 299 KPK z 1983 roku, a funkcjonowanie publicznych stowarzyszeń reguluje kan. 312 
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Wskazane powyżej możliwości nabycia osobowości prawnej stanowią wyraz po-
szanowania integralności terytorialnej państwa przy jednoczesnym zachowaniu autono-
mii i niezależności Kościoła katolickiego w zakresie tworzenia jego własnych struktur. 
Stawiane wymogi są warunkiem koniecznym, ale tylko dla celów dowodowych, nato-
miast przyjęta w art. 1 Konkordatu zasada autonomii i niezależności stała się fundamen-
tem szczegółowych rozwiązań w zakresie tworzenia struktur kościelnych88. Ponadto na-
bywanie przez kościelne jednostki organizacyjne osobowości prawnej pozwala na podej-
mowanie przez nie różnych działalności, w tym również prowadzenie szkół katolickich89.

3. Prawo do prowadzenia działalności wychowawczej przez instytucje kościelne

Jednym z fundamentalnych praw człowieka jest prawo do nauki – zostało ono 
zagwarantowane przez polskie prawo na mocy art. 70 ust. 1 Konstytucja RP90. W Polsce 
obowiązek prowadzenia szkół w przeważającej mierze został powierzony jednostkom 
samorządu terytorialnego. Pomimo że publiczna działalność oświatowa należy do zadań 
własnych gminy91, powiatu92 i województwa93, w realizacji zadań edukacyjnych podmio-
ty te wspierane są przez podmioty prywatne, również przez podmioty kościelne posiada-
jące osobowość prawną, w tym szczególnie instytuty zakonne94.

Jak już wcześniej wspomniano, szkolnictwo katolickie w państwie polskim ma 
swoją wielowiekową tradycję. Prowadzone przez kościelne osoby prawne szkoły nadal 
są cenione ze względu na przekazywane wartości oraz wysoki poziom nauczania95. Po-
dejmowanie i zakładanie własnego szkolnictwa przez Kościół katolicki reguluje art. 14 
ust. 1 Konkordatu polskiego: „Kościół katolicki ma prawo zakładać i prowadzić placów-
ki oświatowe i wychowawcze, w tym przedszkola oraz szkoły wszystkich rodzajów, 

KPK z 1983 roku. Co więcej, te nabyte w drodze rozporządzenia publikowane są w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej, natomiast w trybie sądowym – poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 

88 K. Zieliński, Uzyskiwanie cywilnej osobowości prawnej przez instytucje kościelne w Pol-
sce w świetle ustawy z 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła  i w świetle konkordatu, s. 90; W. 
Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności  i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Pol-
skim z 1993 roku, s. 28-32.

89 Por. K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła Katolickiego, s. 40.

90 Konstytucja RP, art. 70 ust. 1: „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest 
obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”.

91 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 ze 
zm.), art. 7 ust. 1 pkt 8.

92 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 
578 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1.

93 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 
576 ze zm.), art. 14 ust. 1 pkt 1.

94 Por. K. Więcek, Prawo  Kościoła  katolickiego  do  zakładania  i prowadzenia  szkół, 
s. 233-234. 

95 Tamże, s. 234.
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zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i na zasadach określonych przez odpowiednie 
ustawy”96. Jednak fundamentem praw i obowiązków Kościoła katolickiego w nauczaniu 
jest misja obwieszczenia wszystkim ludziom misterium zbawienia, a także troska o inte-
gralny rozwój każdego człowieka97.

Znamienną rolę w rozwoju działalności oświatowej odegrały instytuty życia kon-
sekrowanego, które nadal aktywnie włączają się w prowadzenie placówek wychowaw-
czych. W trosce o wychowanie religijne oraz integralny rozwój człowieka prawo do pro-
wadzenia tej działalności uregulowane zostało m.in. w prawie własnym instytutów, doku-
mentach Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim przez normy prawa polskiego, 
dlatego rozwój wyznaniowego szkolnictwa oświatowego stał się istotnym przedmiotem 
zainteresowania władz państwowych98. 

Prawo do prowadzenia przez instytuty życia konsekrowanego działalności wycho-
wawczej wyróżniającej się tożsamością wyznaniową gwarantuje wolność w prowadze-
niu przez Kościół swojej nauczycielskiej misji, a wynika to z konsekwentnie przestrzega-
nej zasady autonomii i niezależności państwa i Kościoła katolickiego99.

3.1. Działalność wychowawcza według dokumentów Kościoła katolickiego

O początkach działalności wychowawczej prowadzonej przez instytuty życia kon-
sekrowanego była już mowa wyżej. Wraz z upływem czasu organizacje kościelne podtrzy-
mywały tę tradycję, bowiem szkoły tworzone przez zakony cieszyły się szczególnym za-
ufaniem wśród rodziców, opiekunów i samych wychowanków100. Obowiązujące w czasie 
tworzenia i podczas prowadzenia tych placówek zasady dają państwu gwarancję, że insty-

96 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 14 ust. 1.
97 KPK/1983, kan. 794: ,,§ 1. Ze szczególnego tytułu prawo i obowiązek wychowania 

należy do Kościoła, któremu została zlecona przez Boga misja niesienia ludziom pomocy, aby 
mogli osiągnąć pełnię życia chrześcijańskiego. § 2. Obowiązkiem duszpasterzy jest czynić 
wszystko, by każdy wierny mógł otrzymać katolickie wychowanie.”; K. Więcek, Prawo Kościo-
ła katolickiego do zakładania i prowadzenia szkół, s. 234.

98 J. Wroceński, Sytuacja prawna szkolnictwa wyznaniowego w III Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa 
Krukowskiego, s. 961; K. Warchałowski, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkorda-
tach współczesnych, s. 121; R. Piwowarski, Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i wybranych kra-
jach, s. 107.

99 R. Piwowarski, Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i wybranych krajach, s. 116; 
K. Więcek, Prawo Kościoła katolickiego do zakładania i prowadzenia szkół, s. 234.

100 II Polski Synod Plenarny, Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, w: II Pol-
ski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, s. 49-63, nr 1; E. Wieczorek, Szkoła wyznaniowa 
w nauczaniu ks. bp. Michała Klepacza, w: Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Europie w XX 
wieku, red. T. Jałmużny, W. Leżajska, Łódź 2002, s. 171; Sacrosanctum Concilium Oecumeni-
cum Vaticanum II, Declaratio de educatione christiana «Gravissimum educationis», (28.10.1965), 
AAS 58 (1966), s. 728-739, tekst polski: Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrze-
ścijańskim «Gravissimum educationis», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklara-
cje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 20082, s. 488-509, nr 1 (dalej: GE).
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tuty zakonne podejmujące działalność wychowawczą będą funkcjonowały zgodnie z nor-
mami prawa polskiego. Zakładanie i prowadzenie tego typu placówek nie oznacza jednak 
tylko ich istnienia tych placówek w istniejącym systemie szkolnictwa – należy pamiętać, 
że przede wszystkim działają one w zgodzie z zasadą autonomii i niezależności poprzez 
realizację swojego głównego celu, jakim jest wychowanie w duchu chrześcijańskim101.

Nawiązywała do tego encyklika Piusa XI o chrześcijańskim wychowaniu mło-
dzieży Divini  Illius Magistri jako jeden z pierwszych dokumentów, w którym podjęto 
temat działalności oświatowo-wychowawczej przez Kościół102. Jako fundament tego 
uprawnienia papież podaje duchowe macierzyństwo Boga nad Jego ludem oraz misję 
salus animarum. Podkreślił również wysiłek duchowieństwa, zakonników, a także wier-
nych świeckich w zakładaniu i prowadzeniu szkół katolickich, jednocześnie wskazując, 
że, obok Kościoła i państwa, podmiotem odpowiedzialnym za wychowanie młodego po-
kolenia jest rodzina103.

Warto zauważyć, że prawo Kościoła do zakładania i prowadzenia szkół zostało już 
określone w KPK z 1917 roku w kan. 1372-1383. Normy Kodeksu Pio-Benedyktyńskie-
go jednak nie definiowały pojęcia „szkoły katolickiej”104. Dokonał tego dopiero prawo-
dawca w KPK z 1983 roku. Według kan. 803 § 1 KPK z 1983 roku szkoła jest uważana 
za katolicką, kiedy kierowana jest przez odpowiednią władzę kościelną czy też kościelną 
osobę prawną albo została uznana za katolicką na piśmie, w stosowanym dokumencie105. 
Ustawodawca kościelny wskazał również podmioty uprawnione do zakładania wyzna-

101 Por. W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczą-
pospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 81; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i au-
tonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 42.

102 Pius XI, Litterae encyclicae de christiana iuventutis educatione «Divini Illius Magis-
tri». (31.12.1929), AAS 60 (1930), s. 49-86, tekst polski: Pius XI, Encyklika «Divini Illius Ma-
gistri» o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. 
Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, 
Kraków 2009, s. 43-73 (dalej: DIM).

103 DIM, s. 51-54; Pio XI, Lettera enciclica «Non abbiamo bisogno». (29.06.1931), AAS 
23 (1937), s. 285-312; Pius XI, Rundschreiben «Mit brennender Sorge». (14.03.1937), AAS 29 
(1937), s. 145-167, tekst polski: Pius XI, Encyklika «Mit brennender Sorge», w: Dokumenty na-
uki społecznej Kościoła, red. M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski, cz. 1, Lu-
blin 1996, s. 147-168; F. J. Mazurek, Katalog praw człowieka w dokumentach społecznego na-
uczania Kościoła, Kościół i Prawo 13 (1998), s. 83; G. Tognon, Stato e Chiesa nell’educazione. 
Magistero pontificio da Pio XI a Giovanni Paolo II, w: L’educazione cristiana negli insegnamen-
ti degli ultimi Pontefici. Da Pio XI a Giovanni Paolo II, red. N. Galli, Milano 1992, s. 190; Joan-
nes Paulus II, Adhortatio apostolica de familiae christianae muneribus in mundo huius temporis 
«Familiaris consortio». 22.11.1981, AAS 74 (1982), s. 81-191, tekst polski: Jan Paweł II, Adhor-
tacja apostolska «Familiaris consortio» o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współ-
czesnym, Wrocław 2000, nr 36 (dalej: FC); CT, nr 68.

104 Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Po-
znań 2002, s. 215, nr 5 (dalej: DOK); D. Composta, Commento al can. 806, w: Commento al 
Codice di Diritto Canonico, s. 500.

105 KPK/1983, kan. 803 § 1.
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niowych placówek wychowawczych, czyli takie, które posiadają zdolność do podejmo-
wania działalności wychowawczej ze względu na osobowość prawną nabytą mocą same-
go prawa106 lub specjalnym dekretem określonej władzy kościelnej107. Zgodnie z kan. 800 
KPK z 1983 roku Kościół katolicki ma prawo do zakładania szkół oraz kierowania nimi108. 
Prawo do zakładania oraz prowadzenia własnego szkolnictwa prawodawca gwarantuje 
również instytutom zakonnym, precyzując to w kan. 801 KPK z 1983 roku. Ustawodaw-
ca, zawierając w tej normie określenie potrzeby zakładania szkół przez instytuty dla re-
alizacji ich celów i misji, implikuje zasadę autonomii i niezależności w prowadzonej 
działalności wychowawczej. Zakładanie i prowadzenie placówek wyznaniowych nie 
oznacza bowiem tylko powołania tych szkół do istnienia w sensie faktycznym, ale obej-
muje również konieczność umiejscowienia ich w szkolnym systemie prawnym, co jest 
efektem respektowania zasady autonomii i niezależności państwa i Kościoła katolickie-
go109. Warunkiem niezbędnym do podjęcia katolickiej działalności wychowawczej przez 
instytuty zakonne jest uprzednia zgoda biskupa diecezjalnego110. 

Oprócz KPK z 1983 roku do rozwoju myśli Kościoła katolickiego na temat dzia-
łalności wychowawczej przyczyniły się regulacje Kongregacji ds. Wychowania Katolic-
kiego, które pogłębiły i stopniowo rozpowszechniały tę tematykę111. Pierwszą posoboro-
wą dyspozycją z zakresu szkolnictwa katolickiego jest dokument La scuola cattolica. 
Ukazano w nim problemy, z jakimi zmaga się edukacja wyznaniowa i zasugerowano 
konieczność odnowy duchowej szkół. Stanowiło to inspirację do podjęcia kolejnych roz-
ważań w tej dziedzinie112.

106 Nabycie osobowości prawnej poprzez uznanie ustawowe zostało szczegółowo omó-
wione w treści niniejszej dysertacji przy okazji omawiania zagadnienia uzyskiwania osobowości 
prawnej Kościoła katolickiego. Możliwość uzyskania osobowości prawnej ipso iure określa 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, art. 6, 9 ust. 1 pkt 1-6.

107 KPK/1983, kan. 114; R. Sobański, Osoby fizyczne i prawne, w: Komentarz do Kodek-
su Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, R. Sobański, t. 2-1, Poznań 2003 s. 189-191.

108 KPK/1983, kan. 800 § 1: „Kościołowi przysługuje prawo zakładania i prowadzenia 
szkół wszelkiej specjalności, rodzaju i stopnia”.

109 KPK/1983, kan. 801: „Instytuty zakonne, których własną misją jest wychowanie, po-
winny wierne temu posłannictwu oddawać się dziełu katolickiego wychowania, również we wła-
snych szkołach zakładanych za zgodą biskupa diecezjalnego”.

110 Z. Grocholewski, Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie, s. 48; J. Krukow-
ski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania, Ateneum Kapłańskie 
88 (1996) z. 1, s. 46.

111 G. Tognon, Stato e Chiesa nell’educazione. Magistero pontificio da Pio XI a Giovanni 
Paolo II, s. 215.

112 Congregazione per l’Educazione Cattolica, La scuola cattolica. (19.03.1977), w: 
Enchirdion Vaticanum, t. 6, s. 60-119, tekst polski: Kongregacja do spraw Wychowania Ka-
tolickiego, Szkoła katolicka, w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów 
Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 367-
394 (dalej: Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka).
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Pośród wielu norm, w których podejmowany jest temat działalności edukacyjnej 
Kościoła katolickiego, warto zwrócić uwagę również na deklarację o wychowaniu chrze-
ścijańskim Gravissimum educationis Soboru Watykańskiego II. Ojcowie soborowi po-
twierdzili w niej prawo Kościoła katolickiego do autonomicznego i niezależnego podej-
mowania działalności wychowawczej. Zaznaczono także wkład placówek wyznaniowych 
w budowanie dobra wspólnoty kościelnej i tym samym wyrażono ogromną wdzięczność 
kapłanom, zakonnikom, zakonnicom oraz świeckim katolikom, którzy z oddaniem po-
święcają się pracy w dziedzinie wychowania i szkolnictwa113.

Równie istotnym dokumentem określającym prawo Kościoła katolickiego do po-
dejmowania działalności wychowawczej jest adhortacja apostolska Jana Pawła II Cate-
chesi tradendae z 16 października 1979 roku114. Warto podkreślić wyjątkowość tej enun-
cjacji, bowiem jest to dzieło trzech papieży. Intensywne prace nad dokumentem rozpo-
czął Paweł VI, Jan Paweł I analizował sporządzony tekst, a Jan Paweł II podjął się kon-
tynuacji ich działań i dokonał ostatecznej redakcji. Omawiana adhortacja to zebrane 
i opracowane myśli zorganizowanego w 1977 roku Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów obradującego na temat: „Katecheza w naszych czasach, zwłaszcza katecheza 
dzieci i młodzieży”115. W Catechesi  tradendae  podkreśla się znaczenie podejmowania 
działalności wychowawczej przez instytuty zakonne: ,,Wiele rodzin zakonnych męskich 
i żeńskich powstało w tym celu, by się poświęcić chrześcijańskiemu nauczaniu dzieci 
i młodzieży, zwłaszcza najbardziej opuszczonej. W ciągu dziejów zakonnicy i zakonnice 
brali bardzo żywy udział w katechetycznej działalności Kościoła, dokonując w tej dzie-
dzinie dzieł rzeczywiście bardzo dobrych i bardzo owocnych”116.

W 1988 roku Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego wydała dokument Di-
mensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica. Lineamenti per la riflessione e 
la revisione. Zaznaczono w nim, że nie należy pomijać wymiaru religijnego w  działalno-
ści edukacyjnej, ponieważ stanowiłoby to wielkie zubożenie w formacji młodego poko-
lenia. Jednocześnie wskazano wymiar religijny wychowania w szkole katolickiej, a także 
przedstawiono wytyczne do jego realizacji i weryfikacji117.

113 GE; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła Katolickiego, s. 26.

114 Ioannes Paulus II, Adhortatio apostolica de catechesi nostro tempore tradenda «Ca-
techesi tradendae». (16.10.1979), AAS 71 (1979), s. 1277-1340, tekst polski: Jan Paweł II, Ad-
hortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach «Catechesi  tradendae», Warszawa 1980 
(dalej: CT).

115 P. Tomasik, Nowe wyzwania dla katechezy i kształcenia religijnego w szkole, w: War-
szawskie Studia Teologiczne 12 (1999), s. 243-244.

116 CT, nr 65.
117 Congregazione per L’Educazione Cattolica, Dimensione religiosa dell’educazi-

one nella scuola cattolica. Linamenti per la riflessione e la revisione. (07.04.1988), w: Enchir-
dion Vaticanum, t. 11, s. 262-313, tekst polski: Kongregacja do spraw Wychowania Katolic-
kiego, Religijny  wymiar  wychowania  w szkole  katolickiej, w: Służyć wzrastaniu w prawdzie 
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W analizie enuncjacji Kościoła katolickiego w zakresie szkolnictwa katolickiego 
nie można pominąć tych, które bezpośrednio odnoszą się do zakładania i prowadzenia 
działalności przez osoby konsekrowane. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego 
w ,,Liście do rodzin zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego prowadzących szkoły 
katolickie” w 1996 roku wyraziła wdzięczność członkom instytutów zakonnych za posłu-
gę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Zwróciła również uwagę na to, aby nie rezy-
gnować z podejmowania działalności edukacyjnej mimo ewentualnych problemów eko-
nomicznych czy też trudności, które mogą pojawiać się ze stron władz państwowych. 
Ponadto członków instytutów zachęcono do włączania osób świeckich w realizację misji 
wychowawczej, a także do przekazywania im piękna duchowego charyzmatu, zgodnie 
z którym osoby konsekrowane podejmują działalność wychowawczą118.

Dnia 15 sierpnia 1997 roku ogłoszono kolejny dokument z zakresu wyznaniowej 
działalności wychowawczej – „Dyrektorium ogólne o katechizacji”, którego autorem jest 
Kongregacja ds. Duchowieństwa. Podstawowym jego celem było dokładne określenie 
samej katechezy oraz dokonanie głębszej refleksji na temat jej natury. Dlatego też poło-
żono nacisk na potrzebę umiejscowienia katechezy w kontekście całej działalności ewan-
gelizacyjnej Kościoła119. Opisano także znaczenie szkoły katolickiej i jednocześnie wska-
zano, że w oświacie wyznaniowej powinno się zwracać szczególną uwagę na szkolne 
nauczanie religii i katechizację młodego pokolenia120. 

Owocem obrad Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łowiczu 
w dniu 20 czerwca 2001 roku jest Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego 
w Polsce. W dokumencie tym zaznaczono, że Kościół katolicki po 1990 roku rozpoczął 
funkcjonowanie w nowej polskiej rzeczywistości, a efektem tego była przede wszystkim 
obecność katechezy w szkole. Zatem już we wstępnych rozważaniach Dyrektorium Ka-
techetycznego ujęto gwarancję autonomii i niezależności w podejmowaniu działalności 
wychowawczej. Zwrócono także uwagę na rolę szkół katolickich w formacji intelektual-
nej i moralnej młodego pokolenia. Zaakcentowano, że Kościołowi przysługuje prawo 
zakładania szkół i zalecono, aby takie szkoły były tworzone przez zgromadzenia zakon-
ne, parafie, diecezje czy też stowarzyszenia katolików świeckich. Stanowi to wyraz po-
szanowania na równi praw Kościoła i państwa, każdego w jego własnej dziedzinie121. 

i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Ponie-
wierski, Kraków 2009, s. 431-476.

118 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, List do rodzin zakonnych i sto-
warzyszeń życia apostolskiego prowadzących szkoły katolickie, (15.10.1996), w: Służyć wzrasta-
niu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowa-
nia, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 477-482.

119 DOK, nr 7; Z. Marek, Katecheza i liturgia w świetle ,,Dyrektorium ogólnego o kate-
chizacji”, Collectanea Theologica 68 (1998) nr 3, s. 57-63.

120 DOK, nr 259-260.
121 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego 

w Polsce, Kraków 2001, s. 74-75, nr 93-95 (dalej: DKK).
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Kolejnym dokumentem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z zakresu re-
alizacji posłannictwa wyznaniowego w dziedzinie oświaty wydanym w 2002 roku jest Le 
persone  consacrate  nella  scuola.  Riflessioni  ed  orientamenti122. Nawiązano w nim do 
adhortacji apostolskiej Vita consacrata i jednocześnie podkreślono istotny wkład człon-
ków instytutów zakonnych w umacnianie szkolnictwa katolickiego, polegający nie tylko 
na kształceniu intelektualnym, ale przede wszystkim na umożliwianiu otwierania się 
młodego pokolenia na Boga, a także na odpowiedzialnym wychowaniu uczniów, dzięki 
czemu stają zdolni do właściwego współistnienia z innymi ludźmi123. 

Z kolei w opublikowanym dnia 8 września 2007 roku dokumencie Kongregacji 
ds. Wychowania Katolickiego pt. „Wspólne wychowanie w szkole katolickiej. Misja, 
którą dzielą osoby konsekrowane i wierni świeccy” zwrócono uwagę na problematykę 
szerzącego się wśród młodzieży indywidualizmu, a także relatywizmu moralnego i utyli-
taryzmu oraz poruszono inne aktualne problemy edukacyjne124.

Dnia 23 marca 2020 roku Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 
wprowadziła „Dyrektorium o katechizacji”. Dokument ten to odpowiedź na potrzebę dy-
namicznej odnowy społeczeństwa, bowiem proces dojrzewania ludzi w wierze wymagał 
nowego usystematyzowania katechezy125.

Tematyka wyznaniowej działalności wychowawczej podejmowana jest także 
w wielu innych dokumentach kościelnych126. Dla potrzeb tematyki dysertacji dokonano 

122 Congregazione per l’Educazione Cattolica, Le persone consacrate nella scuola. 
Riflessioni ed orientamenti (28.10.2002), tekst polski: Kongregacja do spraw Wychowania 
Katolickiego, Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania, Poznań 2003.

123 VC, nr 96-97; Z. Grocholewski, Osoby  konsekrowane  i ich misja w szkolnictwie, 
s. 48.

124 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Wspólne wychowanie w szkole 
katolickiej. Misja, którą dzielą osoby konsekrowane i wierni świeccy, Wiadomości KAI 48 (2007), 
s. 25.

125 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, 
Kielce 2020 (dalej: DK).

126 Warto wspomnieć, że najwięcej dokumentów na temat działalności oświatowej Kościo-
ła katolickiego zostało sporządzonych za pontyfikatu Jana Pawła II. W niniejszym studium doko-
nano analizy dokumentów bezpośrednio lub pośrednio wskazujących na autonomię i niezależność 
w podejmowaniu działalności wychowawczej, a także tych, które w sposób szczególny odnoszą 
się do działalności edukacyjnej prowadzonej przez instytuty życia konsekrowanego. Uwzględnio-
no i scharakteryzowano również inne dokumenty, stanowiące fundament w procesie zakładania 
i prowadzenia szkół katolickich. Oprócz wskazanych w tekście głównym dokumentów należy wy-
mienić także te określające szkolnictwo wyznaniowe jako podstawę religijnego wychowania pod-
opiecznych. Dodatkowo w większości z nich zaznaczano, jak ważna jest pomoc pedagogiczna 
oraz współpraca nauczyciela i wychowawcy z rodziną. Przedstawiono również wytyczne w aspek-
cie wychowania i katolickiej oświaty, aby uwypuklić znaczenie Kościoła katolickiego w szkolnej 
wspólnocie wychowawczej. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Il  laico  cattolico 
testimone della fede nella scuola. (15.10.1982) w: Enchirdion Vaticanum, t. 8, s. 262-341, tekst 
polski: Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Świecki katolik świadkiem wiary 
w szkole, w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat 
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jednak analizy tylko tych, które mają największy wpływ na zakładanie i prowadzenie 
szkół katolickich. Uwzględniono zwłaszcza dokumenty szczególnie istotne dla proble-
matyki działalności oświatowej prowadzonej przez instytuty życia konsekrowanego. 

Możliwość zakładania i prowadzenia przez Kościół katolicki szkół to wyraz po-
szanowania jego prawa do autonomii i niezależności przez państwo, a także respektowa-
nia praw wolnościowych człowieka poprzez możliwość wychowania dzieci w zgodzie 
z przekonaniami religijnymi rodziców i związane z nim prawo do wyboru szkoły. Doku-
menty Kościoła katolickiego z zakresu edukacji katolickiej to cenne źródło informacji na 
temat roli instytutów zakonnych oraz ich miejsca w społeczeństwie. Działalność wycho-
wawcza to jeden z fundamentalnych sposobów realizacji nauczycielskiego zadania Ko-
ścioła katolickiego i przejawiania troski o integralny rozwój człowieka127.

3.2. Kościelne osoby prawne uprawnione według prawa polskiego  
do podejmowania działalności wychowawczej 

Jak już wcześniej wspomniano, w ustawodawstwie polskim prawo do podejmo-
wania działalności wychowawczej przyznaje się szerokiemu kręgowi podmiotów. Zakła-

szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 395-430; Congregazione 
per l’Educazione Cattolica, La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio. (28.12.1997) w: 
Enchirdion Vaticanum, t. 16, s. 1570-1583, tekst polski: Kongregacja do spraw Wychowania 
Katolickiego, Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia, w: Służyć wzrastaniu w prawdzie 
i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Ponie-
wierski, Kraków 2009, s. 483-494 (dalej: Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, 
Szkoła  katolicka u progu  trzeciego  tysiąclecia); Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników 
sesji plenarnej Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, których przyjął w dniu 21.01.2008. 
(15.10.1982) w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat 
szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 345-346; Kongregacja 
do spraw Wychowania Katolickiego, List okólny do Przewodniczących Konferencji Episkopa-
tów na temat nauczania religii w szkole, (05.05.2009), w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. 
Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, Kra-
ków 2009, s. 495-505; Joannes Paulus II, Adhortatio apostolica postsinodalis «Ecclesia in Ame-
rica». (22.01.1999), AAS 91 (1999), s. 737-815, tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska 
«Ecclesia in America», w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła 
na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 97-99, nr 71; Jo-
annes Paulus II, Adhortatio apostolica post synodum pro Asia «Ecclesia in Asia». (06.11.1999), 
AAS 92 (2000), s. 449-528, tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska «Ecclesia in Asia», 
w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolic-
kiej i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 101-102, nr 37; Joannes Paulus II, 
Adhortatio apostolica postsinodalis «Ecclesia in Europa». (28.06.2003), AAS 95 (2003), s. 649-
719, tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska «Ecclesia in Europa», Poznań 2003, nr 59. 
W dalszych częściach dysertacji zostaną wskazane i przeanalizowane kolejne dokumenty dotyczą-
ce szkolnictwa katolickiego.

127 S. Ferrari, I. C. Ibàn, Diritto e religione in Europa occidentale, Bologna 1997, s. 117; 
Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Świecki katolik świadkiem wiary w szko-
le, nr 13; KPK/1983, kan. 796 § 1.
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danie i prowadzenie szkół należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
podmiotów państwowych oraz innych osób fizycznych i prawnych128. Wskazuje się na to 
przede wszystkim w Konstytucji RP w art. 70 ust. 3, w którym przeczytać można: „Oby-
watele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych 
i wyższych oraz zakładów wychowawczych”129. Kwestie szczegółowe w tym zakresie 
normuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe130 oraz Ustawa z dnia 7 
września 1991 roku o systemie oświaty131. 

Natomiast warunki, jakie należy spełnić, by uzyskać zezwolenie na prowadzenie 
działalności wychowawczej, szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków 
udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną 
szkoły lub placówki publicznej132. 

W związku z nowelizacją prawa oświatowego i reformą szkolnictwa znaczna 
część norm w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty została uchylona 
bądź pominięta w tejże ustawie133. Większość ważniejszych przepisów w tym zakresie 
została przystosowana do aktualnych warunków szkolnictwa i zamieszczona w Ustawie 

128 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 1 pkt 8; Ustawa 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 4 ust. 1 pkt 1; Ustawa z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa, art. 14 ust. 1 pkt 1; K. M. Więcek, Status prawny nauczycie-
li w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 32-33; D. Kurzyna-
-Chmiel, Podstawy  prawne  j  organizacyjne  oświaty.  Prawo  oświatowe  w zarysie, Warszawa 
2009, s. 107: „W ustawie dotyczącej powiatów nie ma rozróżnienia na zadania własne i zlecone. 
Kategorię zadań własnych da się jednak wyinterpretować w systemowym nawiązaniu do art. 166 
ust. 1 Konstytucji RP”; Konstytucja RP, art. 166 ust. 1: „Zadania publiczne służące zaspokajaniu 
potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako 
zadania własne”. 

129 Konstytucja RP, art. 70 ust. 3.
130 Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświa-

towe, uprawnionymi do zakładania szkół, oprócz jednostek samorządu terytorialnego, są osoby 
fizyczne oraz prawne. Ponadto w art. 1 ust 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświa-
towe czytamy: „System oświaty zapewnia w szczególności: możliwość zakładania i prowadzenia 
szkół i placówek przez różne podmioty”. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, 
art. 1 ust 4, art. 8 ust. 2 pkt 1, 2, 3.

131 Prawodawca w art. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
stwierdza, że: „Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: organie pro-
wadzącym szkołę lub placówkę – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu tery-
torialnego, inne osoby prawne i fizyczne”. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
art. 3 pkt 5.

132 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18  sierpnia 2017  r. w sprawie 
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę praw-
ną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. 2017 poz. 1625 ze zm.).

133 Poprzez użyte w przepisach prawa wyrażenie „uchylony” należy rozumieć, że określo-
na norma została uchylona przez inny przepis prawa i już nie obowiązuje. Natomiast sformuło-
wanie „pominięty” oznacza, iż dany artykuł nie ma istotnego znaczenia dla treści aktu i z tego też 
względu został pominięty. Nie oznacza to jednak, że dana norma nie obowiązuje.
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z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe. Jednakże, ze względu na temat niniej-
szego studium, niżej zostaną przedstawione szczegółowo jedynie te aspekty, które mają 
znamienny wpływ na uprawnienia kościelnych osób prawnych do prowadzenia szkół 
w prawie polskim. 

Założenie szkoły publicznej przez prywatne podmioty, a w tym także osoby praw-
ne Kościoła katolickiego, wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty, a na-
stępnie – odpowiedniej decyzji właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, 
której zadaniem własnym jest prowadzenie szkół danego typu134. Szkoły publiczne zakła-
dane przez podmioty prywatne są niepaństwowymi placówkami publicznymi. Względem 
niepaństwowych szkół publicznych stosuje się wszystkie normy zakresu prawa oświato-
wego z wyjątkiem rejonizacji. Funkcjonują one również bez żadnych opłat z zakresu ra-
mowego planu nauczania135. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych niezbędny jest 
jedynie wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, doko-
nany po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków i dopełnieniu formalności136. Ak-
tualnie zasady zakładania szkół publicznych reguluje art. 88 Ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku – prawo oświatowe, z kolei art. 168 tej samej Ustawy określa zasady zakłada-
nia szkół niepublicznych137.

Zarówno w obecnym, jak i poprzednim systemie prawa oświatowego obowiązy-
wał podział szkół na publiczne i niepubliczne. Prawodawca zaznaczył również, że we-
dług aktualnych norm szkoły niepubliczne w dalszym ciągu działają na zasadach szkół 
publicznych. Nie unieważnia to prawa do pobierania opłat za uczęszczanie do szkoły 
niepublicznej. O tym, że szkoła ma charakter publiczny, decyduje przede wszystkim to, 
że jest ona dostępna powszechnie i w zakresie ramowych planów nauczania całkowicie 
bezpłatnie. Szkoły niepubliczne, ponieważ posiadają takie same uprawnienia, jak szkoły 
publiczne, mają obowiązek wydawać świadectwa lub dyplomy państwowe. Co więcej, 
nauczyciele zatrudniani w szkołach niepublicznych, podobnie jak ci podejmujący pracę 
w placówkach publicznych, muszą posiadać określone kwalifikacje zawodowe, opisane 
w art. 9 Karty Nauczyciela. Dodatkowo zarówno szkoły publiczne, jak i te niepubliczne 
zobligowane są do realizacji ramowego planu nauczania oraz programów nauczania 
uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego. Również ocenianie, kla-

134 A. Mezglewski, Działalność  naukowa  i edukacyjna, w: Prawo wyznaniowe, red. 
A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2011, s. 189-192; K. M. Więcek, Status prawny 
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 34.

135 A. Maj, Szkoła  katolicka  w polskim  systemie  szkolnictwa, Pedagogia Christiana 19 
(2007), s. 126.

136 J. Wroceński, Sytuacja  prawna  szkolnictwa  wyznaniowego  w III  Rzeczypospolitej 
Polskiej, Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Jó-
zefa Krukowskiego, s. 973; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych 
przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 34. 

137 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 88; 168.
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syfikacja oraz promowanie uczniów i przeprowadzanie egzaminów odbywa się w tych 
placówkach na takich samych zasadach, jak w szkołach publicznych138. 

Należy również podkreślić, że szkoły w polskim systemie prawnym nie posiadają 
osobowości prawnej, w związku z czym posiadanie tejże osobowości przez podmioty ubie-
gające się o założenie szkoły jest warunkiem koniecznym do jej otwarcia. Oznacza to, że 
jednostki organizacyjne niewyposażone w osobowość prawną, jak również osoby fizyczne, 
które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych139, nie mogą być organami prowa-
dzącymi szkołę. Równoznaczne z brakiem osobowości prawnej jest w przypadku szkół 
nieposiadanie także zdolności prawnej. Natomiast zdolność sądową w postępowaniu cywil-
nym posiadają wyjątkowo, na podstawie przepisów szczególnych, jedynie w postępowaniu 
odrębnym, w sprawach z zakresu prawa pracy, w których występują jako pracodawcy140. 
Zatem podmiot, który chce założyć szkołę, musi posiadać osobowość prawną. Spełnienie 
tego wymogu jest konieczne także w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Kościoła 
katolickiego. Sposoby nabywania osobowości prawnej przez Kościół katolicki i jego jed-
nostki organizacyjne zostały już opisane w poprzedniej części niniejszego rozdziału141. 

W prawie polskim prawodawca nie używa sformułowania „szkoła katolicka”, po-
jęcie to pojawia się jednak w literaturze i oznacza najczęściej szkoły prowadzone przez 
kościelne jednostki organizacyjne, natomiast rzadziej przez osoby fizyczne. Katolickie 
szkolnictwo w prawodawstwie polskim określane jest bowiem w sposób opisowy, po-
przez wskazanie na podmiot prowadzący142. 

138 Warunki nabywania osobowości prawnej zostały wyjaśnione w drugim podrozdziale 
niniejszego rozdziału. Warto jednak przypomnieć, że osobowość prawna to nieograniczona zdol-
ność do bycia podmiotem praw i obowiązków, zatem osoby małoletnie czy też ubezwłasnowol-
nione całkowicie lub częściowo, nie mogą być organami prowadzącymi szkoły. S. Dmowski, 
S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Część ogólna. Osoby, Warszawa 2004, s. 66-71; 
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009, s. 177-199.

139 D. Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne  j organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe 
w zarysie, s. 94; M. Pilich, Ustawa  o systemie  oświaty.  Komentarz, Warszawa 2013, s. 62; 
K. Więcek, Prawo Kościoła katolickiego do zakładania i prowadzenia szkół, s. 239; R. Mała-
chowski, Średnie  szkolnictwo  katolickie  w Polsce  i wybranych  państwach  europejskich  (lata 
1945-2000), s. 177.

140 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 
poz. 296 ze zm.), art. 460 § 1 (dalej: KPC); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.), art. 3 (dalej: KP).

141 Szerzej na ten temat w rozdziale II: pkt 2.2. Osobowość prawna Kościoła katolickiego 
w Polsce.

142 K. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003, s. 439, 446-447; A. Maj, Szko-
ła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 127, 133; K. Więcek, Prawo Kościoła katolickiego 
do zakładania  i prowadzenia szkół, s. 241; J. Krukowski, Kościół  i państwo. Podstawy relacji 
prawnych, s. 318-319; Konkordat między  Stolicą Apostolską  i Rzecząpospolitą Polską, art. 14; 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, art. 20. Zarówno Konkordat, jak i wskazana Ustawa nie wprowadzają wprost pojęcia 
„szkoła katolicka”, używają natomiast sformułowań takich, jak: „Kościół katolicki ma prawo za-
kładać i prowadzić placówki oświatowe i wychowawcze” lub „Kościelne osoby prawne”. 



102

Prawo do zakładania szkół przez kościelne osoby prawne normuje także art. 20 
Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej. Przepisy te jednak w kwestiach szczegółowych odsyłają do odpo-
wiednich ustaw, respektujących zarówno prawo kościelne, jak i prawo polskie. Po otrzy-
maniu odpowiednich zezwoleń i spełnieniu warunków określonych zarówno normami 
prawa kanonicznego, jak i prawa państwowego, podmioty te uprawnione są do prowa-
dzenia działalności oświatowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że 
z tą chwilą mogą w sposób legalny ją prowadzić i być włączone w system oświaty143. 

Oprócz wyżej wskazanych przepisów prawo do zakładania i prowadzenia własne-
go szkolnictwa gwarantuje również art. 14 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rze-
cząpospolitą Polską. Dokument ten potwierdza i ugruntowuje prawo Kościoła katolickie-
go do podejmowania tego typu inicjatyw w zakresie działalności wychowawczej. Umo-
wa konkordatowa wskazuje, że formowanie szkół i administrowanie placówkami oświa-
towymi wymaga zachowania norm prawnych, przepisów zarówno prawa państwowego, 
jak i kanonicznego144. 

Przeanalizowane i zinterpretowane normy prawa kanonicznego i polskiego za-
pewniają tożsamość Kościoła katolickiego w zakresie podejmowania przez podmioty ko-
ścielne działalności wychowawczej. Tak wypracowany system prawnych norm pozwala 
na działanie w zgodzie i harmonii z przyjętą zasadą autonomii i niezależności państwa 
i Kościoła katolickiego, jednocześnie zapewniając przestrzeganie obowiązującego prawa 
przez każdą ze stron145. 

W odróżnieniu od norm regulujących m.in. stosunki państwo-Kościół katolicki, KPK z 1983 roku 
posługuje się już tym określeniem, co daje wyraz np. w kan. 806; KPK/1983, kan. 806.

143 A. Maj, Szkoła  katolicka  w polskim  systemie  szkolnictwa, s. 126; Ustawa z dnia 
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 
20 ust. 1: „Kościelne osoby prawne mają prawo zakładać i prowadzić szkoły oraz inne placówki 
oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze na zasadach organizacyjnych i progra-
mowych określonych przez odpowiednie ustawy. Mają one charakter katolicki i podlegają wła-
dzy kościelnej”.

144 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 14: „1. Kościół kato-
licki ma prawo zakładać i prowadzić placówki oświatowe i wychowawcze, w tym przedszkola oraz 
szkoły wszystkich rodzajów, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i na zasadach określonych 
przez odpowiednie ustawy. 2. W realizowaniu minimum programowego przedmiotów obowiązko-
wych i w wystawianiu druków urzędowych szkoły te podlegają prawu polskiemu. W realizowaniu 
programu nauczania pozostałych przedmiotów szkoły te stosują się do przepisów kościelnych. 
O publicznym charakterze tych szkół i placówek decyduje prawo polskie. 3. Nauczyciele, wycho-
wawcy i inni pracownicy oraz uczniowie i wychowankowie szkół i placówek wymienionych 
w ustępie 1 – jeśli są one szkołami lub placówkami publicznymi albo mają uprawnienia szkół lub 
placówek publicznych – mają prawa i obowiązki takie same jak analogiczne osoby w szkołach 
i placówkach publicznych. 4. Szkoły i placówki wymienione w ustępie 1 będą dotowane przez Pań-
stwo lub organy samorządu terytorialnego w przypadkach i na zasadach określonych przez odpo-
wiednie ustawy”. 

145 J. Krukowski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania, 
s. 46.



103

Po pierwsze, państwo polskie daje gwarancję, że szkoły katolickie będą prowa-
dzone w zgodzie z fundamentalną misją Kościoła katolickiego. Prawo do zakładania 
i prowadzenia przez Kościół katolicki placówek oświatowych wynika bowiem z natury 
Kościoła, a także z potrzeby realizacji jego misji i celów. Stanowi to również gwarancję 
poszanowania przez państwo fundamentalnych praw człowieka, przede wszystkim kon-
stytucyjnego prawa do nauki146. 

Po drugie, Kościół katolicki wykazuje poszanowanie prawa polskiego, ze wzglę-
du na fakt, że podmioty prowadzące szkoły katolickie działają na terytorium państwa 
polskiego. Prawo polskie określa szczegółowe zasady ich powoływania, uznawania 
i przydzielania im odpowiedniego statusu w obrębie polskiego systemu oświaty147. 

Zachowana zostaje w ten sposób autonomia i niezależność państwa i Kościoła 
katolickiego, gdyż stopień uznania placówek prowadzonych przez Kościół w systemie 
oświaty zależy od spełnienia warunków określonych w prawie polskim, zaś prawo pol-
skie nie kwestionuje prawa kanonicznego i pozwala na realizację misji i celów Kościoła.

4. Procedura uznania szkoły za katolicką

Kościół katolicki w trosce o rozwój społeczeństwa zakłada własną działalność 
wychowawczą, jednocześnie działając w zgodzie z misją i charyzmatem katolickich pod-
miotów prowadzących szkołę, do których zalicza się przede wszystkim instytuty zakon-
ne. Biorąc pod uwagę naturalne prawa każdego człowieka, instytut zakonny prowadzący 
taką działalność zapewnia nie tylko wychowanie w duchu chrześcijańskim, z poszanowa-
niem wolności religijnej, ale przede wszystkim gwarantuje odpowiedni poziom naucza-
nia oraz mocne i trwałe postawy moralne odznaczające się pełnym humanizmem. W ten 
sposób przygotowuje się ucznia do bycia świadkiem wiary w świecie oraz pełnienia obo-
wiązków społecznych148.

Szkoły prowadzone przez instytuty zakonne, którym przysługuje miano katolic-
kich, jako instytucje oświatowe posiadają wszystkie niezbędne cechy szkoły publicznej, 
ale odznaczają się jednocześnie kościelną specyfiką programową i organizacyjną. To 
właśnie w tym kontekście jest rozpatrywane katolickie szkolnictwo na terenach Rzeczy-
pospolitej Polskiej149. Szkoła prowadzona przez instytut zakonny podlega podwójnemu 
reżimowi prawnemu, ponieważ konieczne jest respektowanie niezależności i autonomii 

146 Por. W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczą-
pospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 80-81; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności 
i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 45.

147 Por. W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła 
w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 45.

148 W. Żurek, Szkolnictwo  zakonne  w okresie  międzywojennym  na  tle  prądów  epoki, 
s. 360-361; L. Albański, Dorobek pedagogiczny szkolnictwa salezjańskiego w Polsce, s. 223.

149 A. Maj, Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 125.
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instytutów zakonnych oraz państwa polskiego w ich własnych zakresach kompetencji150. 
Gwarancja niezależności i autonomii w podejmowaniu działalności wychowawczej wy-
nika m.in. z Konkordatu polskiego i Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku pań-
stwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej151. Wzajemna autonomia 
i niezależność to przestrzeganie przez instytuty zakonne zakładające szkoły katolickie 
przepisów prawa państwowego, bowiem dzięki temu mogą one działać legalnie i być 
włączone w polski system oświaty. Z kolei wyznaniowy charakter tych szkół określają 
dokumenty Kościoła katolickiego, co gwarantuje w ramach autonomii i niezależności 
państwo polskie. W prawie kanonicznym i państwowym wskazane są też m.in. podmioty 
kompetentne do zakładania placówek edukacyjnych, a także zadania i cele, które powin-
ny być w nich realizowane oraz oczekiwania wobec nauczycieli podejmujących pracę 
w tego typu szkołach. Zapisy takie również są wyrazem autonomii i niezależności ze 
wzajemnym poszanowaniem obu stron, ponieważ o katolickości szkół prowadzonych 
przez instytuty zakonne świadczy zarówno spełnienie wymogów formalnych, określo-
nych przez prawo kanoniczne i państwowe, jak również nauczanie i wychowanie zgodnie 
z wartościami chrześcijańskimi i społecznymi152. 

4.1. Autonomia i niezależność a specyfika szkół katolickich

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, normach soborowych, dokumen-
tach Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Polskiego Synodu Plenarnego, a także 
Wytycznych Konferencji Episkopatu dla szkół katolickich w Polsce szczególną uwagę 
zwraca się na specyfikę szkół katolickich, ich autonomię i niezależność oraz szczególny 
wkład instytutów zakonnych w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Katolicką 
szkołę powinno wyróżniać kierowanie nią w duchu wartości chrześcijańskich i Magiste-
rium Kościoła153, dlatego też organami prowadzącymi taką szkołę mogą być parafie lub 

150 Por. W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła 
w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 42-46.

151 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 14; Ustawa z dnia 
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej; W. Gó-
ralski, Gwarancje złożone państwu polskiemu przez Kościół katolicki w konkordacie z 1993 r., w: 
Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Ka-
towice-Bielsko-Biała 2009, s. 161; A. Maj, Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 
125-128; M. Pitterovà, La scuola cattolica nell’Europa centrale, Città del Vaticano 2007, s. 34.

152 A. Domaszk, Zadania nauczycielskie Kościoła w Polsce a współczesne wyzwania ro-
dzin, w: Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i mię-
dzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmielerowi, red. 
J. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 302.

153 Nie wszystkie szkoły odwołujące się do tych wartości lub posiadające za patrona osobę 
świętą są zaliczane do szkół katolickich w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zgodnie z kan. 803 § 1 
KPK z 1983 roku za katolicką uważa się szkołę tylko wtedy, gdy kierowana jest przez kompetent-
ną władzę kościelną lub kościelną osobę prawną albo została uznana za katolicką przez kościelną 
władzę na piśmie. Jednak również podmioty, które zostały erygowane przez odpowiednią władzę 
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diecezje, a także instytuty życia konsekrowanego. Zaliczyć do nich można również osoby 
fizyczne czy stowarzyszenia, utworzone i uznane za katolickie przez biskupa diecezjalne-
go. Za każdym jednak razem zgoda odpowiedniej władzy kościelnej jest niezbędna, aby 
dany organ prowadzący szkołę mógł zgodnie z prawem kanonicznym posługiwać się 
nazwą ,,szkoła katolicka”. Kościół katolicki ma pełną swobodę w uznaniu placówki wy-
chowawczej za katolicką, co zagwarantowane jest dzięki zasadzie poszanowania autono-
mii i niezależności154.

Jednym z ważniejszych dokumentów odnoszących się do szkolnictwa katolickie-
go były wypracowane przez Konferencję Episkopatu Polski na Zebraniu Plenarnym 
w dniu 2 grudnia 1994 roku w Częstochowie „Wytyczne dotyczące szkół katolickich”. 
Konferencja Episkopatu Polski ukazała w nich specyfikę szkoły katolickiej, odnosząc się 
do nauczania Soboru Watykańskiego II, a także Kodeksu Prawa Kanonicznego. Jedno-
cześnie podkreślono najważniejsze cechy takiej placówki edukacyjnej, wśród których 
wymieniono wykwalifikowaną i odpowiednio dobraną kadrę pedagogiczną, kierowanie 
się w nauczaniu i wychowaniu zasadami wiary i personalizmu, otwartość na każdego 
ucznia bez względu na jego wyznanie czy światopogląd, co sprzyja pełnej formacji spo-
łecznej i chrześcijańskiej uczniów155.

kościelną i zakładają szkołę, nie mogą przyjąć oficjalnie nazwy „katolicka”, mimo iż statut szko-
ły uwzględnia krzewienie wartości chrześcijańskich. Oprócz powyższego zapisu należy zwrócić 
uwagę na § 3 tego kanonu KPK z 1983 roku, w którym prawodawca kościelny wyraźnie stwier-
dza, że żadna szkoła, chociażby w rzeczywistości była katolicka, nie może nosić tej nazwy bez 
zgody kompetentnej władzy kościelnej. Oznacza to, że samo skierowanie kompetentnej władzy 
kościelnej do założenia szkoły nie daje podmiotom prowadzącym szkołę uprawnienia do używa-
nia nazwy „szkoła katolicka”, bowiem dopiero decyzja kompetentnej władzy kościelnej stwarza 
taką możliwość. Jednocześnie należy wskazać, że kompetentną władzą kościelną w przypadku 
diecezji jest odpowiednio jej biskup diecezjalny, natomiast w stosunku do szkół o zasięgu krajo-
wym decyzyja należy do Konferencji Episkopatu Polski. KPK/1983, kan. 312, 803; J. Krukow-
ski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania, s. 46; K. M. Więcek, 
Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, 
s. 51; K. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2002, s. 446-447; H. Misztal, Osobowość cywilno-
prawna kościołów i innych związków wyznaniowych, s. 152; K. M. Więcek, Status prawny na-
uczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 51. 

154 W prawie kanonicznym zostały wskazane te podmioty, które mogą zakładać szkoły 
katolickie. Podstawowym jednak warunkiem jest posiadanie przez nie osobowości prawnej na 
gruncie prawa polskiego. Występuje tutaj widoczny dualizm prawny, ponieważ szkoły katolickie 
podlegają zarówno wymogom prawa kościelnego, jak i państwowego. Szerzej na temat nabywa-
nia osobowości prawnej przez podmioty, które chcą założyć szkoły katolickie w Polsce, wypo-
wiedziano się w pkt 2 rozdziału II niniejszej dysertacji, natomiast temat organów prowadzących 
placówki oświatowe przez instytuty zakonne poruszony został w pkt 2 rozdziału III. J. Krukow-
ski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania, s. 46; Konkordat mię-
dzy Stolicą Apostolską  i Rzecząpospolitą Polską, art. 14 ust. 1; K. Warchałowski, Nauczanie 
religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, s. 166; P. Wawrzyńczak, Założe-
nia formalne i organizacyjne szkoły katolickiej, Seminare, 12 (1996), s. 264.

155 Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dla szkół katolickich w Polsce, 02.12.1994 
Częstochowa http://pedkat.pl/index.php/223-wytyczne-konferencji-episkopatu-polski-dla-szkol-
-katolickich-w-polsce [dostęp: 18.02.2022].
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Z powyższej analizy wynika, że dokument ten nie wyklucza nauczania w takiej 
szkole uczniów niebędących katolikami, o ile tylko zostanie przez nich zaakceptowania 
i odpowiednio przestrzegana oferta programowa156. Kwestię obecności w szkołach kato-
lickich uczniów niekatolickich omówiono szerzej w deklaracji Gravissimum educationis. 
W dokumencie tym, stanowiącym o wychowaniu chrześcijańskim, podjęto problematykę 
coraz większego zróżnicowania społeczeństw pod względem narodowym, etnicznym oraz 
religijnym. Przedstawiono, jak ogromne znaczenie we współczesnym świecie ma specyfi-
ka nauczania w szkole katolickiej, która może stanowić inspirację nie tylko do odpowied-
niego wychowania czy odważnego wyznawania swojej wiary, ale przede wszystkim do 
okazywania szacunku innym ludziom. Uczestnicy Soboru Watykańskiego II zachęcili 
również do zakładania i prowadzenia szkół katolickich przez podmioty kościelne. Korzy-
stanie z tego przywileju przyczynia się nie tylko do zachowania autonomii i niezależności 
w zakresie wolności sumienia i ochrony praw rodziców, ale także do rozwoju kultury157.

Również w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe można za-
uważyć poważne traktowanie nauczania katolickiego przez ustawodawcę. W preambule 
tej ustawy prawodawca zaznacza, że w działalności wychowawczej należy kierować się 
przede wszystkim zasadami zawartymi w Konstytucji RP, natomiast w dalszej części pod-
kreśla, że nauczanie i wychowanie za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, co 
uwidacznia się poprzez respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości. Ukazane w ten 
sposób poszanowanie autonomii i niezależności Kościoła katolickiego zostaje doprecyzo-
wane poprzez stwierdzenie, że wychowanie w zgodzie z tymi wartościami „służy rozwija-
niu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dzie-
dzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości innych kultur Europy 
i świata”158. Dlatego też, jeżeli w polskich szkołach wychowanie ma się odbywać w posza-
nowaniu chrześcijańskich wartości, to wartości te tym bardziej winny być przekazywane 
oraz pielęgnowane w szkołach prowadzonych przez kościelne osoby prawne159.

Również nauczanie religii w szkołach publicznych ma ogromne znaczenie dla 
kształtowania postaw moralnych współczesnych uczniów. Takie przekonanie znajduje 
potwierdzenie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 
roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przed-
szkolach i szkołach160. Ustawodawca oprócz prowadzenia lekcji religii zapewnił możli-

156 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka u progu trze-
ciego tysiąclecia, s. 483-494.

157 GE, nr 8-9. 
158 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, preambuła.
159 Por. K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 

prawne Kościoła Katolickiego, s. 60.
160 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 
1992 nr 36 poz. 155 ze zm.).
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wość umieszczania krzyży w pomieszczeniach szkolnych, a także dał swobodę w zakre-
sie odmawiania modlitwy przed i po zajęciach. Warto zwrócić uwagę, że prawodawca 
zagwarantował niezależność i autonomię w tym zakresie. Nie wskazał, że krzyż może 
być umieszczony tylko w klasie, w której prowadzona jest lekcja religii, co więcej, nie 
sprecyzował również, że czas na modlitwę powinien być przeznaczony tylko w czasie 
katechezy. Wynika stąd, że nie ma prawnych przeciwskazań, by modlitwę wprowadzać 
na wszystkich lekcjach w placówkach prowadzonych przez instytuty zakonne, co powin-
no wynikać z postawy samych pracujących tam nauczycieli oraz ich wychowanków. Nie 
zmienia to jednak faktu, że wszystkie szkoły w realizowaniu podstawy programowej 
kształcenia ogólnego podlegają prawu polskiemu i zobowiązane są do działań zgodnych 
z wytycznymi ministra właściwego do spraw oświaty. W większości szkół wykwalifiko-
wani specjaliści prowadzą również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które rozwijają za-
interesowania uczniów, ich zdolności oraz umiejętności, dlatego wśród tego typu zajęć 
prowadzonych w szkołach katolickich nie powinno zabraknąć tych, które pogłębiają wia-
rę oraz ugruntowują zasady moralne zgodne z nauką chrześcijańską161.

Gwarancję zachowania tożsamości szkolnictwa katolickiego zapewnia także 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej. W art. 20 ust. 1 przeczytać można: „Kościelne osoby prawne mają 
prawo zakładać i prowadzić szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze i opie-
kuńczo-wychowawcze na zasadach organizacyjnych i programowych określonych przez 
odpowiednie ustawy. Mają one charakter katolicki i podlegają władzy kościelnej”162.

Warto jednak zauważyć, że szczególny wkład w katolicką formację dzieci i mło-
dzieży mają instytuty zakonne, które realizują swój charyzmat m.in. poprzez prowadze-
nie działalności wychowawczej163. Oprócz istniejących w Kościele katolickim instytutów 
zakonnych podmiotami uprawnionymi do prowadzenia szkół są również stowarzyszenia 
życia apostolskiego164, które posiadają osobowość prawną w porządku kanonicznym 
i państwowym165.

Papież św. Jan Paweł II na jednym ze spotkań z uczestnikami Sesji Plenarnej Kon-
gregacji ds. Wychowania Katolickiego wyraził ogromną wdzięczność osobom konsekro-
wanym za to, że od pokoleń krzewiły wartości chrześcijańskie poprzez realizację misji 

161 K. Warchałowski, Szkolnictwo oraz działalność oświatowo-wychowawcza kościo-
łów  i innych  związków wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski, Warszawa 
2000, s. 176; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła 
w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 44.

162 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 20 ust. 1.

163 KPK/1983, kan. 114 § 1, 634 § 1. 741 § 1, 801.
164 KPK/1983, kan. 731 § 1.
165 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 8 ust. 1 pkt 6; Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą 
Polską, art. 4 ust. 2.
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ewangelizacyjnej, a przede wszystkim podejmowały działania w dziedzinie wychowania 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych166. Zwrócił uwagę na rolę instytutów życia konsekrowa-
nego w krajach niechrześcijańskich, gdzie edukacja ma ogromne znaczenie. Dodał także, 
że adhortacja apostolska Vita consacrata w szczególny sposób odnosi się do działalności 
wychowawczej prowadzonej przez instytuty życia konsekrowanego. Opierając się na tym 
dokumencie, św. Jan Paweł II zachęcił, aby osoby konsekrowane nadal propagowały na 
gruncie edukacyjnym świadectwo o Królestwie Bożym, a poprzez pracę pedagogiczną 
dążyły do świętości, ukazując jednocześnie świętość jako cel wychowania167. 

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego w dokumencie z dnia 28 października 
2002 roku zatytułowanym Le persone consacrate nella  scuola. Riflessioni ed orienta-
menti również nawiązała do adhortacji Vita consacrata, podkreślając wkład osób konse-
krowanych w umacnianie szkolnictwa poprzez kształcenie intelektualne i wychowanie 
uczniów, a także odpowiednie przygotowanie ich do współistnienia z innymi ludźmi. 
Oprócz tego zwróciła uwagę na ich ewangeliczny sposób życia, określając go jako funda-
mentalny wkład w misję wychowawczą w szkole. Ten dokument, adresowany szczegól-
nie do członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, 
stanowi jednocześnie wyraz wdzięczności wobec osób konsekrowanych, które poświęca-
ją swoje życie wychowaniu młodych pokoleń168.

Kardynał Zenon Grocholewski, odnosząc się do treści dokumentu Kongregacji, 
podkreślił znaczenie działalności oświatowej prowadzonej przez członków instytutów 
życia konsekrowanego u progu trzeciego tysiąclecia, opierając się na przykładzie najbar-
dziej znanych postaci świętych: Jana Bosko, Józefa Kalasantego, Jana Chrzciciela de la 
Salle, Dominiki Mazzarello i Łucji Filippini169. Analizując omawiany tekst, Kardynał 
zwrócił uwagę, że w swoich założeniach określa on niezastąpioną obecność osób konse-
krowanych w podejmowaniu w czasach współczesnych działalności wychowawczej. 
Uzasadniając to przekonanie, podkreślił, że członkowie instytutów faktycznie są poprzez 
„realizację rad ewangelicznych i doświadczenie życia wspólnotowego, świadkami całko-
witego i ostatecznego zaangażowania oraz odpowiedzi miłości na powołanie Chrystusa, 
Mistrza i Pana, który daje im moc, by stawały się darem dla innych. Ich obecność w szko-
le stanowi konkretną i skuteczną pomoc w realizowaniu tego globalnego wychowania 
młodych pokoleń, którego brak i potrzeba tak bardzo są dzisiaj odczuwane”170.

166 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji do spraw 
Wychowania Katolickiego. Umacniajcie powołania do służby Bożej, L’Osservatore Romano 5 
(2002), s. 47.

167 VC, nr 78, 96.
168 Congregazione per l’Educazione Cattolica, Le persone consacrate nella scuola. 

Riflessioni ed orientamenti (28.10.2002), tekst polski: Kongregacja do spraw Wychowania 
Katolickiego, Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania, nr 25.

169 Z. Grocholewski, Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie, s. 45; L. Chiap-
petta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, s. 883.

170 Z. Grocholewski, Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie, s. 48; VC, nr 78, 96.
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Kardynał zwrócił również uwagę na to, że Kongregacja ds. Wychowania Katolic-
kiego poprzez treść dokumentu zachęca członków instytutów życia konsekrowanego do 
pamiętania o szlachetności ich posłannictwa wychowawczego, które ma na celu „ukaza-
nie sensu życia i nadziei nowym pokoleniom poprzez przyswojoną krytycznie wiedzę 
i kulturę, na fundamencie koncepcji osoby ludzkiej i życia, przenikniętej wartościami 
ewangelicznymi”171. 

Również papież Franciszek w przemówieniu z dnia 29 listopada 2013 roku do 
wyższych przełożonych zakonów męskich zachęcał do wspierania młodych poprzez od-
działywania wychowawcze172.

Zarówno słowa Kardynała Zenona Grocholewskiego, papieża Franciszka, jak 
i wskazany powyżej dokument Kongregacji mają istotne znaczenie w podejmowaniu jak-
że wyjątkowej i zarazem specyficznej działalności wychowawczej przez instytuty zakon-
ne. Dzięki korzystaniu ze słusznej autonomii i niezależności możliwe jest bowiem zakła-
danie i prowadzenie przez nie szkół oraz nauczanie młodego pokolenia, które ma zasad-
niczy wpływ na przyszłość, przede wszystkim u progu trzeciego tysiąclecia173. Realizacja 
charyzmatu przejawiająca się poprzez prowadzenie działalności wychowawczej to pe-
wien rodzaj zachowania przez instytuty ich tożsamości. Ta autonomiczna i niezależna od 
państwa polskiego forma posługiwania ludziom zmierza do tego, aby każdy mógł osią-
gnąć salus animarum, dlatego też państwo nie określa ani w żaden sposób nie ogranicza 
realizowanej przez osoby konsekrowane działalności wychowawczej w zakresie ich wła-
snego charyzmatu. Wręcz przeciwnie – umożliwia jej wypełnianie we własnym porządku 
prawnym i zapewnia porządek publiczny oraz bezpieczeństwo przy jednoczesnym i wza-
jemnym poszanowaniu swoich norm prawnych174. Potwierdza to w art. 1 Konkordatu 
polskiego sam prawodawca, gdy powołuje się na zasadę autonomii i niezależności pań-
stwa i Kościoła – każdego w swoim zakresie – a następnie podkreśla istotę tej zasady, 
odwołując się do jej poszanowania we wzajemnych stosunkach, co ma przekładać się na 
rozwój człowieka i dobra wspólnego. Norma ta ma zastosowanie w relacji państwo-Ko-
ściół katolicki, dlatego ustawodawstwo polskie i kanoniczne chroni działalność oświato-

171 Congregazione per l’Educazione Cattolica, Le persone consacrate nella scuola. 
Riflessioni ed orientamenti (28.10.2002), tekst polski: Kongregacja do spraw Wychowania 
Katolickiego, Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania, nr 84.

172 Franciscus, Allocutiones. Ad Sessionem Plenariuam Unionis Internationalis Superi-
orissarum Generalium, (08.05.2013), AAS 105 (2013), s. 460-463.

173 Z. Grocholewski, Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie, s. 45; L. Chiap-
petta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, s. 883; Congregazione 
per l’Educazione Cattolica, Le persone consacrate nella scuola. Riflessioni ed orientamenti 
(28.10.2002), tekst polski: Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Osoby konse-
krowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania, nr 25. 

174 T. Zasępa, Szkoła katolicka w XXI wieku, w: Szkoła katolicka w XXI wieku, red. T. Za-
sępa, Lublin 2003, s. 17; Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła katolic-
ka u progu trzeciego tysiąclecia, s. 483-494; Z. Grocholewski, Osoby konsekrowane i ich misja 
w szkolnictwie, s. 46.
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wą. Określa to przede wszystkim analizowany już art. 14 Konkordatu polskiego. Na 
płaszczyźnie tej działalności spotykają się zadania państwa oraz szczególna misja insty-
tutów życia konsekrowanego. Dopełnienia w tym zakresie dokonuje prawodawca m.in. 
w art. 21 ust. 1 Konkordatu polskiego, który stanowi: „Odpowiednie instytucje kościelne 
mają prawo prowadzenia, każda zgodnie ze swą naturą, działalności o charakterze misyj-
nym, charytatywnym i opiekuńczym. W tym celu mogą one tworzyć struktury organiza-
cyjne i urządzać publiczne zbiórki”175. Wynika z tego, że kompetentna władza kościelna 
ma swobodę w tworzeniu instytucji ukierunkowanych na prowadzenie działalności mi-
syjnej czy charytatywno-opiekuńczej, a instytucje te mogą w sposób autonomiczny i nie-
zależny prowadzić działalność, do której zostały powołane. Działalność misyjna, chary-
tatywna i opiekuńcza Kościoła katolickiego stanowią istotną część posłannictwa instytu-
tów życia konsekrowanego, więc wszelkie ograniczenia w tym zakresie godziłyby w ich 
niezależność i autonomię, ponieważ jako kościelne osoby prawne powinny być traktowa-
ne identycznie z analogicznymi organami państwowymi176.

Konkordat polski z 28 lipca 1993 roku w art. 22 ust. 1 potwierdza bowiem: „Dzia-
łalność służąca celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświato-
wo-wychowawczym podejmowana przez kościelne osoby prawne jest zrównana pod 
względem prawnym z działalnością służącą analogicznym celom i prowadzoną przez insty-
tucje państwowe”177. Instytucje należące do instytutów życia konsekrowanego, prowadzące 
działalność w celach określonych w wyżej przytoczonym artykule, wnoszą wkład do dobra 
publicznego, do którego realizacji z natury zobowiązane jest również państwo. Nie oznacza 
to jednak, że te instytucje kościelne mocą prawa stają się organami krajowymi178.

4.2. Kompetencje biskupa diecezjalnego

W posoborowych dokumentach porusza się problematykę oraz istotę szkolnictwa 
katolickiego, a w szczególności formę jego prowadzenia, specyfikę, a także kwestię po-
dejmowania tej działalności przez instytuty zakonne. Należy zwrócić uwagę na odpowie-
dzialność w tym zakresie spoczywającą na biskupie diecezjalnym, który wśród swoich 
obowiązków oprócz przekazywania i strzeżenia wiary przyjmuje również powinność 
dbania o działalność wychowawczą, zwłaszcza w szkołach katolickich. Kongregacja ds. 
Biskupów określiła to w 1973 roku w instrukcji Ecclesiae image o pasterskiej posłudze 

175 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 21.
176 J. Krukowski, Konkordat  polski.  Znaczenie  i realizacja, s. 168; W. Góralski, 

W. Adamczewski, Konkordat  między  Stolicą  Apostolską  i Rzecząpospolitą  Polską  z 28  lipca 
1993 r., s. 115; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła 
w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 84-86.

177 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 22 ust. 1.
178 Por. W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską 

i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 115; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności 
i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 84-86.
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biskupów. W dokumencie tym podkreślono doniosłość działalności wychowawczej oraz 
zaznaczono, iż biskup diecezjalny winien dbać o formację religijno-moralną, której doko-
nywać powinna wykwalifikowana kadra pedagogiczna składającą się z nauczycieli i wy-
chowawców. Ponadto biskup powinien zatroszczyć się zwłaszcza o zsynchronizowanie 
szkolnego apostolstwa z duszpasterstwem diecezjalnym179. Co więcej, w instrukcji zaak-
centowano, że uwzględnienie przez biskupa lokalnych możliwości oraz potrzeb eduka-
cyjnych na terenie diecezji może uwidaczniać się w jego trosce o zakładanie szkół kato-
lickich różnego typu, m.in. szkół technicznych czy zawodowych180. Potwierdza to później 
prawodawca w KPK z 1983 roku, gdy w kan. 802 precyzuje obowiązki biskupa diecezjal-
nego względem szkolnictwa katolickiego181.

W proces zakładania i prowadzenia szkolnictwa katolickiego zaangażowane są 
nie tylko podmioty bezpośrednio podległe biskupowi diecezjalnemu, ale również instytu-
ty zakonne występujące jako instytucje uprawnione do podejmowania działalności wy-
chowawczej182. Zapoczątkowanie działalności oświatowej powinno wynikać z porozu-
mienia pomiędzy kompetentnym biskupem a przełożonym instytutu, z jednoczesnym 
zachowaniem norm, które prawo kanoniczne przyznaje każdej ze stron183. Instytuty za-
konne, zgodnie z KPK z 1983 roku, potrzebują pisemnej zgody biskupa diecezjalnego nie 
tylko w przypadku przeznaczenia domu na działalność inną niż ta, dla której dom był 
założony, ale również wówczas, gdy planowane jest prowadzenie działalności apostol-
skiej zgodnej z przeznaczeniem domu zakonnego na terenie danej diecezji. Oznacza to, 
że aprobata biskupa wymagana jest w przypadku zakładania szkoły, która ma być prowa-
dzona zgodnie z charyzmatem instytutu184. Rady odpowiedniego biskupa miejsca należy 

179 Congregatio pro Episcopis, Directorium «Ecclesiae imago» de pastorali ministerio 
Episcoporum, (02.02.1973), Typis Polyglottis Vaticanis 1973, tekst polski: Kongregacja do 
spraw Biskupów, Instrukcja «Ecclesiae imago» na temat pasterskiej posługi biskupów, w: Ustrój 
hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 403-516, nr 
66 (dalej: EI); K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła Katolickiego, s. 61-62.

180 EI, nr 66.
181 KPK/1983, kan. 802: ,,§ 1. Jeżeli nie ma szkół, w których wychowanie byłoby przepo-

jone duchem chrześcijańskim, biskup diecezjalny powinien zatroszczyć się o to, aby takie szkoły 
powstały. § 2. Jeżeli jest to wskazane, biskup diecezjalny powinien także zatroszczyć się o zakła-
danie szkół zawodowych i technicznych oraz innych, które są specjalnie potrzebne”.

182 Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apo-
stolorum Successores», (22.02.2004), Città del Vaticano 2004, tekst polski: Kongregacja do 
Spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów, «Apostolorum Successores», w: 
Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 517-
711, nr 101 (dalej: AS); Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, List do rodzin 
zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego prowadzących szkoły katolickie, s. 480; K. M. Wię-
cek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolic-
kiego, s. 62.

183 CD, nr 35 pkt 5 i 6; KPK/1983, kan. 678, 738 § 2; MR, nr 40-44, 51.
184 KPK/1983, kan. 609, 612, 801; AS, nr 101; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli 

w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 63.
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także zasięgnąć w przypadku zniesienia przez najwyższego przełożonego domu zakonne-
go erygowanego zgodnie z przepisami KPK z 1983 roku i konstytucji instytutu185.

Ponadto biskup diecezjalny, zgodnie z kan. 806 § 1 KPK z 1983 roku, ma prawo 
do wizytacji szkół, również wtedy, gdy zostały one założone przez instytuty zakonne. 
Prawodawca uprawnia go również na podstawie wskazanego powyżej kanonu do wyda-
wania norm dotyczących ogólnej struktury szkół katolickich w diecezji186. Co więcej, 
zgodnie z § 2 kan. 806 KPK z 1983 roku, biskup diecezjalny powinien wspierać szkoły 
katolickie, aby kształcenie w nich odbywało się na odpowiednim poziomie187. Oprócz 
norm zawartych w KPK z 1983 roku fakt ten potwierdza m.in. Sobór Watykański II w de-
krecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w którym prze-
czytać można: „Również i zakonne szkoły katolickie podlegają ordynariuszom miejsco-
wym, gdy chodzi o ich ogólną organizację i nadzór, bez naruszania jednak prawa zakon-
ników do ich kierownictwa”188. Współpracę z przełożonymi zakonnymi oraz pomoc bi-
skupa diecezjalnego w odpowiadających na potrzeby środowiska szkołach katolickich 
reguluje także motu proprio papieża Pawła VI Ecclesiae sanctae. Wspieranie placówek 
edukacyjnych w rozwoju oraz czuwanie nad nimi to rodzaj posługi biskupa, dzięki której 
działalność wychowawcza instytutów zmierza do osiągania celów kulturalnych i spo-
łecznych. Warto podkreślić, że powyższe regulacje nie wykluczają autonomii i niezależ-
ności instytutów, bowiem wszelkie decyzje biskupa diecezjalnego podejmowane są po 
uprzedniej konsultacji z właściwymi przełożonymi zakonnymi. To gwarantuje zachowa-
nie słusznej autonomii instytutów zakonnych odnośnie do kierowania szkołami katolicki-
mi, z zachowaniem przepisów wewnętrznych przez nie ustalonych189. 

Prawo do zakładania własnego szkolnictwa prawodawca zapewnia instytutom za-
konnym w kan. 801 KPK z 1983 roku. Zastrzega, że warunkiem fakultatywnym utworze-
nia szkoły katolickiej przez instytut jest uprzednia zgoda biskupa diecezjalnego190. Zobo-
wiązanie biskupa diecezjalnego do wspierania inicjatywy zakładania szkół przez instytu-
ty wskazane przez prawodawcę w kan. 801 KPK z 1983 roku koreluje z zasadą autonomii 
i niezależności, dlatego też potrzeba podejmowania działalności wychowawczej przez 
instytuty w celu realizacji charyzmatu wymaga stałej współpracy biskupa diecezjalnego 
z przełożonymi zakonnymi. Wynika to przede wszystkim z troski biskupa diecezjalnego 
o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim191. Nie chodzi tu tylko o po-

185 KPK/1983, kan. 616 § 1; ES, nr 34.
186 KPK/1983, kan. 683 § 1; 806 § 1.
187 KPK/1983, kan. 806 § 2.
188 CD, nr 35 pkt 4. 
189 ES, nr 39 § 2.
190 Z. Grocholewski, Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie, s. 48; J. Krukow-

ski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania, s. 46.
191 EI, nr 66.
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dejmowanie działań w sytuacji, gdy na terenie diecezji nie ma takich szkół192, ale również 
o wyróżnione w KPK z 1983 roku i Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski z 1994 
roku zadania biskupa diecezjalnego w zakresie mianowania nauczycieli religii w tych 
szkołach, a także udzielanie oraz cofanie im misji kanonicznej193. Odbywa się to na ogól-
nych zasadach, tak jak w każdej innej szkole, w której na życzenie rodziców organizowa-
ne są lekcje religii, jednakże w szkołach na terenie swojej diecezji, a zwłaszcza w szko-
łach katolickich i tych prowadzonych przez instytuty zakonne, biskup powinien szczegól-
nie troszczyć się o najistotniejsze ich funkcje. Podkreślić należy, że właśnie dzięki swej 
specyfice oraz realizowanym wartościom szkoły te są ważnym narzędziem ewangeliza-
cji. W placówkach edukacyjnych niebędących katolickimi pewnym sposobem obecności 
Kościoła jest nauczanie w nich religii – dzięki temu mogą stawać się miejscem formacji 
ludzi dojrzewających w wierze194. Stąd też rezygnacja z zakładania szkół katolickich 
może okazać się zaniedbaniem, tym bardziej, iż rośnie liczba szkół, których ramowe pro-
gramy nauczania nie uwzględniają wychowania religijnego. Coraz częściej pomija się 
również historyczne znaczenie w tej dziedzinie instytutów zakonnych w dziejach Polski 
oraz wkład całego Kościoła katolickiego w rozwój edukacji195. 

Warto wskazać, że od 1994 roku w Polsce działa powołana przez Konferencję 
Episkopatu Polski Rada Szkół Katolickich, która od 1998 roku jest członkiem Europej-
skiego Komitetu Edukacji Katolickiej. Rada ma za zadanie wspierać działalność szkół 
katolickich, a także dbać o zachowanie ich tożsamości, co często wykonuje poprzez szko-
lenia organizowane dla kadry pedagogicznej196.

4.3. Zakładanie działalności oświatowej przez instytuty zakonne

Instytuty zakonne w celu założenia działalności wychowawczej muszą spełnić 
kilka istotnych warunków uregulowanych nie tylko w prawie własnym czy też w kon-
stytucjach instytutu, ale przede wszystkim przepisami prawa państwowego oraz kano-
nicznego197.

Jak już zostało wspomniane, podejmowanie działalności wychowawczej instytu-
tom zakonnym gwarantuje prawodawca w kan. 801 KPK z 1983 roku. Warunkiem do 

192 KPK/1983, kan. 802 § 1.
193 KPK/1983, kan. 805.
194 EI, nr 66.
195 K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby praw-

ne Kościoła Katolickiego, s. 64.
196 B. Łoziński, G. Polak, M. Przeciszewski, Leksykon Kościoła katolickiego w Polsce, 

Warszawa 2003, s. 291; K. M. Więcek, Status  prawny  nauczycieli w szkołach  prowadzonych 
przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 64.

197 Szerzej na temat nabywania osobowości prawnej przez podmioty, które chcą założyć 
szkoły katolickie w Polsce w punkcie drugim niniejszego rozdziału dysertacji. Ustawa z dnia 14 
grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 8 ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 88, 168.
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zainicjowania przez nich działalności wychowawczej jest zgoda biskupa diecezjalnego198. 
Jego aprobata jest konieczna nie tylko wtedy, kiedy przeznaczenie dane instytutowi jest 
inne niż to, dla którego został on erygowany, ale również wtedy, gdy założenie działalno-
ści wychowawczej jest zharmonizowane z jego patrimonium i stanowi formę jego reali-
zacji199. Jednakże szczególny wkład w wychowanie katolickie mają te instytuty życia 
konsekrowanego, które podejmowanie i prowadzenie działalności wychowawczej mają 
wpisane w swój charyzmat200. Warto nadmienić, że równie duże znaczenie ma także zgo-
da na założenie szkoły przez instytut udzielona przez przełożonego wyższego instytutu, 
dlatego zapoczątkowanie działalności oświatowej powinno wynikać z porozumienia po-
między właściwym biskupem a wyższym przełożonym instytutu201. 

Po dopełnieniu odpowiednich procedur m.in. w zakresie nabycia osobowości 
prawnej przez placówkę i uzyskaniu zgody wyższego przełożonego instytutu, a także 
biskupa diecezjalnego, procedura otwierania szkoły katolickiej przebiega na kolejnych 
etapach w sposób podobny do zakładania szkoły państwowej, czyli na zasadach prawa 
państwowego. Oznacza to również, że instytuty zakonne uprawnione są do zakładania 
i prowadzenia zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych.

W celu założenia szkoły publicznej przez podmioty niebędące samorządowymi, 
zgodnie z art. 88 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe, 
wymagane jest zezwolenie odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego, 
którego zadaniem własnym jest prowadzenie szkół tego typu. Do uzyskania tego zezwo-
lenia konieczne jest uprzednie uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty202, a także 
wcześniejsze spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków 
udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną 
szkoły lub placówki publicznej. Jak wynika ze wskazanego rozporządzenia, rejestr wyda-
nych zezwoleń prowadzi jednostka samorządu terytorialnego, zatem do wniosku o ze-
zwolenie na założenie szkoły publicznej do właściwego organu jednostki samorządu te-
rytorialnego należy dołączyć m.in.: aktualny odpis z rejestru lub ewidencji, kopię statutu 
lub innego dokumentu potwierdzającego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, 
a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – wypis z dowodu osobistego po-

198 Z. Grocholewski, Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie, s. 48; J. Krukow-
ski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania, s. 46.

199 KPK/1983, kan. 609, 612, 801; AS, nr 101; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli 
w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 63; J. Wroceński, Sytu-
acja prawna szkolnictwa wyznaniowego w III Rzeczypospolitej Polskiej, Ecclesia et status. Księ-
ga  jubileuszowa  z okazji  40-lecia  pracy naukowej Profesora  Józefa Krukowskiego, s. 961; K. 
Warchałowski, Nauczanie  religii  i szkolnictwo  katolickie  w konkordatach  współczesnych, s. 
121; R. Piwowarski, Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i wybranych krajach, s. 107.

200 KPK/1983, kan. 114 § 1, 634 § 1. 741 § 1, 801.
201 CD, nr 35 pkt 5 i 6; KPK/1983, kan. 678, 738 § 2; MR, nr 40-44, 51.
202 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 8 ust. 4 pkt 1.

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-04-2020&qplikid=4186#P4186A7
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twierdzający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL. Oprócz powyższych do-
kumentów wraz z wnioskiem składa się także akt założycielski szkoły oraz jej statut. 
Warto zaznaczyć, że do ważniejszych czynności, jakie musi wykonać założyciel szkoły, 
zaliczyć należy przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, 
kadrowych, wyposażeniowych i organizacyjnych, dlatego też w celu udokumentowania 
spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania statusu szkoły publicznej do wniosku 
dołącza się opinie odpowiedniego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bez-
pieczeństwa oraz higieny w budynku, w którym ma się mieścić szkoła, a także o najbliż-
szej okolicy. Oprócz tego niezbędny jest wykaz kadry pedagogicznej i specjalistów prze-
widzianych do zatrudnienia w szkole, z informacją o posiadanych przez nich kwalifika-
cjach203. Dołącza się również „zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły 
lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wycho-
wania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i pla-
cówek publicznych”204. Zezwolenie na założenie tego typu szkoły jest wydawane na czas 
nieokreślony. Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania ze-
zwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki pu-
blicznej, zarówno udzielenie zezwolenia, jak też odmowa udzielenia go następują w dro-
dze decyzji administracyjnej205. 

Możliwość zakładania szkół niepublicznych prawodawca określił z kolei w art. 
168 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe, w którym stwierdza, 
że: ,,Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po 
uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek”206. 
Dzięki ewidencji zainteresowani mogą uzyskać informacje o szkole, a także dane o pod-
miocie będącym organem prowadzącym szkołę niepubliczną207. Powołana do istnienia 
placówka jest administrowana przez organy wykonawcze jednostek samorządu teryto-
rialnego zobowiązanych do prowadzenia odpowiedniego typu szkoły. Prawodawca w art. 
168 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe określa, że zgłoszenie 
do ewidencji szkół niepublicznych powinno zawierać m.in.: oznaczenie osoby podejmu-
jącej działalność wychowawczą wraz z miejscem jej zamieszkania lub siedziby, odpo-

203 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18  sierpnia 2017  r. w sprawie 
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę praw-
ną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej, § 3-5.

204 Tamże, § 3 ust. 2 pkt 7.
205 Tamże, § 5 ust. 2, § 6.
206 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 168 ust. 1.
207 M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, s. 758; K. Więcek, Prawo Kościo-

ła katolickiego do zakładania i prowadzenia szkół, s. 247.

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-04-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-04-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-04-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-04-2020&qplikid=4186#P4186A7
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wiednie określenie rodzaju i typu szkoły, datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, wskazanie 
miejsca prowadzenia działalności, a także informacje o warunkach lokalowych oraz bez-
pieczeństwie i higienie nauki oraz pracy. Dokumentem, który koniecznie należy dodać do 
zgłoszenia, jest statut szkoły stanowiący podstawę jej funkcjonowania. W celu uzyskania 
zezwolenia niezbędne jest też przekazanie danych osób, które mają zostać zatrudnione 
w szkole na stanowiskach nauczycieli i dyrektora, wraz z informacją o posiadanych przez 
nie kwalifikacjach208.

Przeanalizowana powyżej procedura zakładania szkół na podstawie prawa pań-
stwowego również instytutom zakonnym gwarantuje możliwość podejmowania działal-
ności wychowawczej. Przejawia się to w zasadzie poszanowania autonomii i niezależno-
ści Kościoła oraz państwa, każdego w zakresie własnych kompetencji. Te dwa porządki 
prawne tradycja chrześcijańska wyróżniła na podstawie nakazu moralnego Jezusa Chry-
stusa: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Bo-
ga”209. Zasada wzajemnej autonomii i niezależności obejmuje nie tylko płaszczyznę mo-
ralną, ale także i prawną. W sensie duchowym to akceptowanie przez władze państwowe 
i społeczeństwo naczelnych zadań instytutów życia konsekrowanego, do których zalicza 
się służbę człowiekowi, tak, by mógł on doświadczyć działania Bożego, a dzięki temu – 
dążyć do uświęcenia. Wypełnianie przez instytuty charyzmatu ma dopomóc zarówno za-
konnikom, jak i podopiecznym nie tylko w wymiarze moralnym, czyli w osiągnięciu 
salus animarum, ale również w rzeczywistości doczesnej, w której mogą budować har-
monię i poczucie bezpieczeństwa poprzez przestrzeganie wzajemnych norm prawnych210.

Podsumowanie

Konkordat polski z 1993 roku oraz polskie prawo gwarantują wolność sumienia 
i wyznania w podejmowanej działalności wychowawczej. Opiera się ona na zapisie o au-
tonomii i niezależności Kościoła katolickiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 
pełnienia ich własnych funkcji, bowiem w państwie demokratycznym fundamentalną 
kwestią jest wolność religijna, z której wynika możliwość zachowania tożsamości szkół 
katolickich. Jedną z form zapewniania wolności religijnej jest prawo do zakładania wła-
snych szkół przez kościelne osoby prawne. Natomiast wolność religijna podmiotów pro-
wadzących szkoły katolickie gwarantowana jest przez prawodawstwo nie tylko polskie, 
ale również międzynarodowe, ponieważ jest to wyznacznik poziomu pluralizmu w pań-

208 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 168 ust. 4.
209 Mt 22, 21.
210 H. Andrzejczak, Teoretyczne i praktyczne aspekty pozycji Stolicy Apostolskiej w pu-

blicznym prawie międzynarodowym, s. 120-122; Cz. Strzeszewski, Ewolucja katolickiej nauki 
społecznej, s. 303; J. Krukowski, Autonomia i niezależność Kościoła i wspólnoty politycznej, s. 
66-68; A. Fuenmayor, El juicio moral de la Iglesia sobre materias temporales, Ius Canonicum 
12 (1972) nr 24, s. 112; R. Sobański, Kościół jako podmiot prawa, Warszawa 1983, s. 205.
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stwie. Podejmowanie i prowadzenie działalności wychowawczej przez instytuty zakonne 
czy osoby konsekrowane znajduje swoje unormowanie w licznych aktach prawnych, 
przede wszystkim w Konstytucji RP, a także w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – pra-
wo oświatowe, Ustawie z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej czy też w Konkordacie. Nie można pominąć faktu, iż 
kwestia szkolnictwa katolickiego, którego podmiotami są instytuty zakonne, gwarantowa-
na jest także przez prawo kanoniczne oraz inne dokumenty kościelne. Określają one nie 
tylko tożsamość tych szkół, ale również wartości, które powinny być w nich przekazywa-
ne. Dzięki wymaganiom stawianym przez te szkoły uczniowie uczestniczą w realizacji 
charyzmatu i misji instytutu w świecie. Wszystkie te aspekty tworzą specyfikę szkół wy-
znaniowych, które stanowią bogactwo oraz ogromny wkład w system edukacji211. 

Autonomiczna i niezależna forma posługiwania człowiekowi przez instytuty ma 
na celu osiągnięcie przez niego zbawienia. Państwo polskie nie może ograniczać realizo-
wanego przez nie patrimonium, zasada autonomii i niezależności w sferze zakładania 
i prowadzenia szkół przez instytuty zakonne jest bowiem warunkiem zachowania ich toż-
samości212.

211 DH, nr 2; LG, nr 31; W. Adamczewski, Prawne aspekty prawa do wolności religijnej, 
Miesięcznik Pasterski Płocki 82 (1997) nr 11, s. 482-487; L. Wąsik, Zasada wolności religijnej 
w Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae Soboru Watykańskiego II, Analecta Craco-
viensia 47 (2015), s. 91; W. Niewęgłowski, Podstawy wolności religijnej, Chrześcijanin w Świe-
cie 38 (1975) nr 6, s. 49; P. Wiśniewski, Wolność sumienia i wyznania w europejskiej konwencji 
praw człowieka i w prawie polskim, Państwo i Prawo 46 (1991) nr 8, s. 15-26.

212 A. Grześkowiak, Konkordat a prawo do religii, s. 67.
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ROZDZIAŁ III 

AUTONOMIA I NIEZALEŻNOŚĆ PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ 
INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

Placówki prowadzone przez instytuty życia konsekrowanego mają szczególne 
znaczenie dla rozwoju edukacji, a zachowanie specyficznej tożsamości instytutów stano-
wi fundament ich działalności oświatowej. 

W Konstytucji RP istota autonomii i niezależności została wyrażona w art. 531. Pra-
wo rodziców oraz dzieci do wyboru szkoły jest uzasadnione i związane ściśle z zasadą au-
tonomii i niezależności zarówno Kościoła katolickiego, jak i państwa polskiego. Dla wła-
ściwej realizacji tej zasady niezbędne jest, by każdy, niezależnie od sytuacji, w jakiej się 
znajduje, miał możliwość swobodnego wyrażania swoich przekonań moralnych oraz reli-
gijnych i manifestowania własnej religii. Prawo do wyboru szkoły, w tym również szkoły 

1 Konstytucja RP, art. 53: „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 1. Wolność 
religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz 
uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez upra-
wianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii 
obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzą-
cych oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. 2. Rodzice mają 
prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze 
swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. Religia kościoła lub in-
nego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania 
w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. 4. Wolność 
uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub 
wolności i praw innych osób. 5. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczest-
niczenia w praktykach religijnych. 6. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy pu-
blicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”.
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katolickiej prowadzonej przez instytuty zakonne, rozumianego jako zewnętrzny przejaw 
wyznawanej wiary, jest jednocześnie naturalnym prawem każdego człowieka do godności 
i wolności religijnej. Wynika to z zasady wzajemnej autonomii i niezależności, która okre-
śla, że fundamentalnym zadaniem państwa jest zagwarantowanie prawa każdego obywate-
la do uzewnętrzniania przekonań religijnych w życiu publicznym oraz prywatnym2. 

Działalność wychowawcza podejmowana przez instytuty zakonne powinna prze-
jawiać się szczególnie w trosce oraz dbałości o rozwój duchowy podopiecznych i pra-
cowników, a kształtowana jest w szczególności na podstawie odpowiedniego zarządzania 
placówką oświatową.

W procesie formowania statusu prawnego działalności wychowawczej prowadzo-
nej przez instytuty zakonne oprócz aktów powszechnie obowiązującego prawa istotną 
rolę odgrywają również specyficzne normy prawne stosowane w danej placówce. Ważna 
jest również troska o zatrudnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej, która identyfiko-
wałaby się z wartościami chrześcijańskimi, charyzmatem założyciela instytutu zakonne-
go i organu prowadzącego placówkę, a w konsekwencji – samego Kościoła katolickiego. 

Wspomniane wyżej zagadnienia podejmowane są w dokumentach Kościoła kato-
lickiego oraz w zapisach prawa wewnętrznego poszczególnych placówek. W wyborze 
placówki pracownik, rodzic czy podopieczny kierują się wymogami danej placówki, 
a przede wszystkim charyzmatem danego instytutu zakonnego3.

1. Prawo do wyboru szkoły zgodnie z przekonaniami religijnymi

Zarówno Nauczycielski Urząd Kościoła, jak i pedagodzy podkreślają, że rodzina 
jest fundamentem rozwoju i wychowania dziecka, fakt ten znajduje także potwierdzenie 
w historii wychowania4. Wynika to z ius naturale, które przejawia się nie tylko w trosce 
o właściwe kształtowanie osobowości swego dziecka, ale i w prawnym pierwszeństwie 
rodziców względem innych osób oraz instytucji wychowawczych w kwestiach związa-
nych z wychowaniem, a także edukacją potomstwa. Jedną z wielu form wykonywania 
władzy rodzicielskiej jest podejmowanie decyzji o kierowaniu dzieci do odpowiednich 
szkół, zgodnie z przekonaniami światopoglądowymi i wyznaniowymi5. W dokumentach 

2 Konstytucja RP, art. 53; Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, 
art. 12 ust. 1; DH, nr 3.

3 R. Małachowski, Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach eu-
ropejskich (lata 1945-2000), s. 230; L. Albański, Dorobek pedagogiczny szkolnictwa salezjań-
skiego w Polsce, s. 221; Z. Pokojski, Jak kierować szkołą w warunkach konkurencji? Ze wzorami 
dokumentów, Warszawa 2007, s. 51; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach pro-
wadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, s. 168-169.

4 Por. S. Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła 
od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa 2006, s. 14.

5 KPK/1983, kan. 226 § 2: „Rodzice, ze względu na to, że dali dzieciom życie, mają bar-
dzo poważny obowiązek i prawo ich wychowania; dlatego też przede wszystkim do 
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Kościoła katolickiego jednomyślnie wskazuje się, że obowiązkiem opiekunów jest za-
pewnienie dziecku odpowiedniego wychowania katolickiego. Gdy nie jest możliwa 
zgodna ze światopoglądem katolickim formacja ucznia w odpowiedniej placówce eduka-
cyjnej, rodzice powinni podjąć starania, aby takie wychowanie dziecko mogło otrzymać 
poza nią. Szkoła ma za zadanie wspierać rodziców w procesie kształtowania charakteru 
i osobowości dziecka6, dlatego też katolicka działalność oświatowa prowadzona przez 
instytuty zakonne powinna być dostępna dla wszystkich, bez względu na światopogląd 
czy religię, aby odpowiadać na potrzeby współczesności. Natomiast rodzice decydujący 
się na posyłanie dzieci do tego typu szkoły powinni wcześniej zaznajomić się z jej celami, 
misją, charyzmatem i je zaakceptować7. Wychowanie dzieci zgodnie z przekonaniami 
rodziców to przykład właściwej realizacji zagwarantowanego w państwach demokratycz-
nych prawa do wolności religijnej8. 

Prawo do wyboru szkoły koreluje z zasadą autonomii i niezależności Kościoła 
katolickiego i państwa, a także postanowieniami dokumentów międzynarodowych doty-

chrześcijańskich rodziców należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauką 
przekazywaną przez Kościół”; FC, nr 36; J. Wroceński, Ochrona funkcji wychowawczej rodzi-
ców w prawie kanonicznym i prawie polskim, w: Lex tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowa-
na Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. P. Ma-
jer, A. Wójcik, Kraków 2010, s. 639; J. Szpet, Prawa  i obowiązki  rodziców w szkole, Poznań 
1996, s. 18; P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Baklarz, Komentarz do Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, Lublin 1986, s. 321; T. Komorowski, Prawo w praktyce oświa-
towej. Poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty, Poznań 2007, s. 17; II Polski Sy-
nod Plenarny, Szkoła  i uniwersytet  w życiu  Kościoła  i narodu, w: II Polski Synod Plenarny 
(1991-1999), s. 49-63.

6 KPK/1983, kan. 798; CT, nr 69; FC, nr 40; GE, nr 3-4; GS, nr 48; J. Wroceński, Prawo 
rodziców do religijnego wychowania dzieci  i młodzieży według prawa polskiego, w: Matrimo-
nium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. 
Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzyw-
kowska, Olsztyn 2008, s. 461-463, 469-470; Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vatica-
num II, Decretum de apostolatu laicorum «Apostolicam actuositatem», (18.11.1965), AAS 58 
(1966), s. 837-864, tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich «Aposto-
licam actuositatem», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-
-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2008, s. 580-629, nr 11 (dalej: AA); P. Sarnecki, Komentarz 
do art. 53, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 3, Warszawa 
2003, s. 7-8; Carta dei Diritti della Famiglia, presentata della Santa Sede a tutte le persone, isti-
tuzioni ed autorità interessate alla missione della famiglia nel mondo di oggi, (22.10.1983), Com-
municationes 15 (1983), s. 140-152, tekst polski: Karta Praw Rodziny, przedłożona przez Stolicę 
Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie 
współczesnym, w: K. Lubowicki, Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie 
i rodzinie, t. 1, Kraków 1999, s. 246-247 (dalej: Karta Praw Rodziny).

7 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka u progu trze-
ciego tysiąclecia, nr 16; Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dla szkół katolickich w Pol-
sce, nr IV.

8 Por. K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła katolickiego, s. 40; A. Czohora, Stosunki Państwo-Kościół. Belgia, Francja, 
Hiszpania, Włochy, Warszawa 1994, s. 23.
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czących praw i wolności człowieka. Sposoby realizacji tego prawa są zabezpieczone 
w ustawach polskiego prawodawstwa9. 

1.1. Rola państwa w zapewnieniu rodzicom realizacji prawa do wyboru szkoły

Możliwość prowadzenia szkół katolickich jest nieodłącznym warunkiem realiza-
cji prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z ich przekonaniami światopoglą-
dowymi i religijnymi. Już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 
1948 roku podkreślono, jak istotne jest prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekona-
niami religijnymi i filozoficznymi rodziców, dodano również, że właśnie oni mają pierw-
szeństwo w wyborze nauczania dla swoich dzieci10. Znajduje to potwierdzenie w art. 2 
Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności spo-
rządzonym w Paryżu dnia 20 marca 1952 roku. W dokumencie tym zastrzeżono, że pań-
stwo powinno gwarantować prawo rodziców do zapewnienia odpowiedniego wychowa-
nia i nauczania dzieci w zgodzie z ich własnymi przekonaniami11. Również w art. 5 ust. 
1b sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 roku Konwencji w sprawie zwalczania 
dyskryminacji w dziedzinie oświaty zaznaczono prawo rodziców do swobodnego posy-
łania swoich dzieci do szkół, niekoniecznie państwowych, które zapewnią im moralne 
i religijne wychowanie12. Jednocześnie dokument ten nakłada na władzę wykonawczą 
obowiązek nadzorowania poziomu nauczania w szkołach. Z uwagi na fakt, że edukacja, 
również w szkołach wyznaniowych, należy do podstawowych praw każdego człowieka, 
możliwość tworzenia oraz prowadzenia szkół katolickich, również tych zakładanych 
przez instytuty życia konsekrowanego, powinna być gwarantowana prawodawstwem po-
szczególnych państw13. Stosowne unormowania zawierają również art. 13 ust. 3 Między-
narodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwartych do pod-

9 Z. Grocholewski, Prawo  rodziców  do  religijnego  i moralnego  wychowania  dzieci 
zgodnie z własnymi przekonaniami, w: Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, 
P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, s. 12; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli 
w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, s. 40.

10 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., w: Prawa człowieka. 
Dokumenty międzynarodowe, red. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993, s. 18-24, 
art. 26. 

11 Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, spo-
rządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz Protokół nr 4 do powyższej konwencji, sporządzo-
ny w Strasburgu dnia 16 września 1963 r., (Dz. U. 1995 nr 36 poz. 175 ze zm.), art. 2; P. Wi-
śniewski, Prawo do wychowania i nauki w Konstytucji RP i dorobku prawnym Unii Europejskiej, 
w: Szkoła, edukacja i wychowanie, red. A. Balicki, T. Guz, Lublin 2010, s. 24-25.

12 Konwencja  w sprawie  zwalczania  dyskryminacji  w dziedzinie  oświaty,  sporządzona 
w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r., (Dz. U. 1964 nr 40 poz. 268), art. 5 ust. 1b. 

13 K. Warchałowski, Szkolnictwo oraz działalność oświatowo-wychowawcza kościołów 
i innych  związków  wyznaniowych, s. 175; B. Trzeciak, Klauzule  odsyłające  w konkordatach 
z Hiszpanią i Polską, Lublin 2007, s. 125.
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pisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku14, art. 18 ust. 4 Międzynarodowego 
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych15 oraz art. 5 ust. 1 i 2 Deklaracji w sprawie 
eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekona-
niach, uchwalonej w Nowym Jorku dnia 25 listopada 1981 roku16. Autonomia w podej-
mowaniu działalności wychowawczej oraz prawo rodziców do wychowania dzieci 
w zgodzie z własnymi przekonaniami religijnymi uznane zostały także przez prawodaw-
cę w art. 14 ust. 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej17. 

Ze względu na tradycje państwowe, aktualne uwarunkowania, a także potrzeby 
społeczeństwa, również w dokumentach Kościoła katolickiego podkreślano prawa wol-
nościowe rodziców do wyboru takiej szkoły dla swojego dziecka, która zagwarantuje 
i umożliwi formację chrześcijańską przy jednoczesnym połączeniu jej z edukacją. Szcze-
gólnie w prawodawstwie kościelnym podkreśla się fundamentalną rolę opiekunów w wy-
chowaniu dziecka18 – przykładem może być napisana przez Jana Pawła II adhortacja 
apostolska Familiaris consortio, w której papież zaakcentował wartość prawa do wycho-
wania dziecka w zgodzie z wyznawaną przez rodziców wiarą, określając, że powinno być 
ono bezwzględnie zabezpieczone przez państwo i Kościół katolicki19. Wyraził przekona-
nie, że ochrona wolności rodziców przejawia się w obowiązku służenia im różnymi for-

14 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych  i Kulturalnych otwarty do 
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., (Dz. U. 1977 nr 38 poz. 169), art. 13 ust. 3.

15 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w No-
wym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., (Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167), art. 18 ust. 4.

16 Deklaracja w sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji 
opartych  na  Religii  lub  Przekonaniach, w: Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. 
Orzecznictwo, red. T. Jasundowicz, Toruń 2001, s. 77-80.

17 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE C 326 z dnia 26 paździer-
nika 2012), art. 14 ust 3: „Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowa-
niem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane, 
zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa”. Istotną 
kwestią jest zakres obowiązywania niniejszych przepisów, określony w art. 51 Karty Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej: „Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, 
organów i jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do 
Państw Członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Szanują one za-
tem prawa, przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie ze swymi odpowiednimi 
uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii powierzonych jej w Traktatach. 2. Ni-
niejsza Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii poza kompetencje Unii, nie ustana-
wia nowych kompetencji ani zadań Unii, ani też nie zmienia kompetencji i zadań określonych 
w Traktatach”.

18 KPK/1983, kan. 797; GE, nr 7; K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli sumienia 
i religii  w Europejskiej  Konwencji  Praw  Człowieka  i Podstawowych  Wolności, Lublin 2004, 
s. 204, 212-213; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła katolickiego, s. 41; K. Warchałowski, Szkolnictwo katolickie i nauczanie reli-
gii w szkołach publicznych w Konkordacie polskim z 1993 roku, w: Konkordat Polski w 10 lat po 
ratyfikacji. Materiały z konferencji, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2008, s. 160.

19 FC, nr 40.
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mami pomocy, aby rodziny mogły prawidłowo wypełnić zadania wychowawcze. Wspar-
cie to powinno być proporcjonalne i wyrażać się w uzupełnianiu procesu wychowania 
dziecka działalnością szkół katolickich, prowadzonych między innymi przez instytuty 
życia konsekrowanego, od których oczekuje się w tym zakresie ,,ażeby zechciały uznać 
– zawsze przy należnym poszanowaniu własnego, pierwotnego charyzmatu – apostol-
stwo zwrócone do rodzin za jedno z pierwszorzędnych zadań, które w dzisiejszej sytuacji 
stało się sprawą bardzo naglącą”20.

Prawo do wyboru szkoły przez rodziców zaakcentowane zostało także w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego. W dokumencie tym wskazano, że obowiązkiem władzy 
państwowej jest okazywanie szacunku rodzinie poprzez ochronę jej podstawowych praw, 
do których zalicza się: ,,prawo do (…) posiadania dzieci i wychowywania ich zgodnie 
z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi; ochronę stałości więzi małżeńskiej 
i instytucji rodziny; prawo do wyznawania własnej wiary, przekazywania jej, wychowywa-
nia w niej dzieci za pomocą koniecznych środków i instytucji; prawo do własności prywat-
nej, prawo podejmowania i otrzymywania pracy, mieszkania, prawo do emigracji; zgodnie 
z prawodawstwem krajów prawo do świadczeń medycznych, do opieki nad osobami star-
szymi, do zasiłków rodzinnych; ochronę bezpieczeństwa i warunków zdrowia, zwłaszcza 
wobec takich zagrożeń, jak narkomania, pornografia, alkoholizm itd.; prawo do zrzeszania 
się z innymi rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa wobec władz świeckich”21. 

Kolejnym dokumentem wskazującym, że to rodzicom powierzona jest szczególna 
troska o religijne wychowanie dzieci, a szkoła dzięki dokonywanym przez opiekunów 
wyborom wspiera i urzeczywistnia możliwość realizowania przez nich tego prawa, jest 
Karta Praw Rodziny. Zwrócono w nim szczególną uwagę na to, że konieczne dla właści-
wego realizowania misji rodziny w czasach współczesnych jest prawo do wychowania 
dzieci w zgodzie z wyznawaną przez rodziców wiarą, będące jednym z fundamentalnych 
praw rodziców i wywodzące się z prawa naturalnego, które wszystkie państwa winny 
bezwzględnie zabezpieczyć i respektować22. Dlatego też zadaniem państwa jest elimina-
cja systemów niesprawiedliwych, uniemożliwiających rodzicom swobodny wybór szko-
ły, a zasada autonomii i niezależności znajduje swoje zastosowanie nie tylko w relacji 
państwo-Kościół katolicki, ale także w procesie wyboru szkoły dla dziecka przez jego 
rodziców. Kościół katolicki bowiem zachęca do podejmowania działań w celu zagwaran-
towania rzeczywistej wolności oświaty z poszanowaniem praw człowieka23. Powinnością 

20 FC, nr 74.
21 Catechismus Catholicae Ecclesiae, Città del Vaticano 1998; tekst polski: Katechizm 

Kościoła Katolickiego, tłumaczenie polskie wydane za zezwoleniem Komisji Kurii Rzymskiej 
dla Katechizmu Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2211 (dalej: KKK); FC, nr 45; Ef 3, 14.

22 Por. K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła katolickiego, s. 42-43; Karta Praw Rodziny, art. 5 pkt b, s. 246.

23 KPK/1983, kan. 793 § 2, 797, 1136; GE, nr 3, 6; KKK, nr 2211, 2229; CT, nr 69; FC, nr 
40, 46; Pius XI, Litterae encyclicae «Quadragesimo anno» de ordine sociali instaurando et ad 
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państwa jest bowiem zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji przez człowie-
ka jego praw i wolności, a zatem także prawa do rozwoju i nauki24, jako dobra w wymia-
rze indywidualnym oraz społecznym. Prawo do nauki to nie tylko przywilej, ale także 
konieczny element rozwoju oraz pełnego uczestnictwa człowieka w życiu społecznym. 
W realizacji tego prawa pomocne okazuje się szczególnie podejmowanie oraz prowadze-
nie działalności wychowawczej przez różne podmioty, których zadaniem jest dostosowy-
wanie treści i metod nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. Różnorodność 
podmiotów zakładających szkoły ma zapewnić autonomię i niezależność w wyborze pla-
cówki edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Szczególne znaczenie mają tutaj 
placówki prowadzone przez związki wyznaniowe, ponieważ pełnią one funkcję pomoc-
niczą w realizacji prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich oczekiwaniami. 
Warto podkreślić, że najliczniejszą grupę wśród szkół wyznaniowych stanowią katolickie 
placówki oświatowe prowadzone głównie przez instytuty życia konsekrowanego25. 

Konieczność poszanowania w działalności wychowawczej instytutów przekonań 
rodziców oraz realizacja przez państwo gwarancji prawa do nauki wynikają z wielu pod-
pisanych przez Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych i państwowych aktów norma-

evangelicae legis normam perficiendo, in annum XL post editas Leonis XIII litteras «Rerum no-
varum», (14.05.1931) AAS 23 (1931), s. 177-228; tekst polski: Pius XI, Encyklika «Quadragesi-
mo  anno»  o odnowieniu  ustroju  społecznego  i dostosowaniu  go  do  normy  prawa  Ewangelii 
w czterdziestą rocznicę wydania encykliki «Rerum novarum», w: Dokumenty nauki społecznej 
Kościoła, red. M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski, cz. 1, Lublin 1996, s. 105-
146, nr 79; Benedykt XVI, Przemówienie do polskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina 
Apostolarum, (26.11.2005), w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Ko-
ścioła na temat szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 337; 
J. Krajczyński, Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim  i wspólnotowym, Studia 
z Prawa Wyznaniowego 8 (2005), s. 179-184; Ioannes Paulus II, Adhortatio apostolica postsy-
nodalis  «Christifideles  laici».  De  vocatione  et  missione  laicorum  in  Ecclesia  et  in  mundo, 
(30.12.1988), AAS 81 (1989), s. 393-521, tekst polski: Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja 
apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Wa-
tykańskim II «Christifideles laici», Wrocław 1989, nr 62 (dalej: CL); Congregatio Pro Doctri-
na Fidei, Instructio de libertate christiana et liberatione «Libertatis conscientia», (22.03.1986), 
AAS 79 (1987), s. 554-599, tekst polski: Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja «Libertatis con-
scientia», w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. II, Rzym–Lublin 1987, s. 371-410, nr 94 
(dalej: LC).

24 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, preambuła; H. Misztal, 
Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, 
P. Stanisz, Lublin 2003, s. 203; J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, s. 134; 
W. Lis, Konstytucyjne gwarancje prawa do nauki, w: Prawo oświatowe. Stan obecny i perspektywy 
rozwoju, Lublin 2010, s. 10-11.

25 R. Smolski, M. Smolski, E. H. Standtmüller, Słownik Encyklopedyczny. Edukacja 
obywatelska, Wrocław 1999, s. 130-131; J. Krukowski, Gwarancje dotyczące wolności w dzie-
dzinie nauczania i wychowania, s. 40-41; A. Mezglewski, Udział kościołów w procesie kształto-
wania i wychowania w ramach systemu oświaty, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. 
Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Lublin 
2006, s. 285.
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tywnych. Oprócz tych już wskazanych, warto również podkreślić Konkordat polski, 
w którym prawodawca w art. 12 ust. 1 uznaje prawo rodziców do religijnego wychowa-
nia dzieci, a w art. 13 – określa prawo do swobodnego wykonywania praktyk religij-
nych26. Autonomia i niezależność w tym zakresie dają gwarancję właściwego realizowa-
nia praw wolnościowych każdego człowieka, do których zalicza się również nauczanie 
religii, pod warunkiem że jest to zgodne z wolą rodziców. Warto zaznaczyć, że z posza-
nowania praw człowieka wynika również niemożność nakazania uczniowi uczestnicze-
nia w zajęciach, które są niezgodne z przekonaniami rodziców. Normy zawarte w prawo-
dawstwie polskim umożliwiają istnienie szkół wyznaniowych, a dzięki temu – realizację 
prawa rodziców do religijnego i swobodnego wychowania swoich dzieci27.

1.2. Prawo rodziców do wyboru placówki a autonomia i niezależność dziecka

Prawo Kościoła katolickiego do zakładania oraz prowadzenia szkół pozostaje 
w relacji z prawem naturalnym rodziców do wychowywania własnych dzieci w zgodzie 
ze swoimi przekonaniami. Warto jednak wskazać, że nie tylko rodzicom, ale także dzie-
ciom przysługuje prawo do wolności sumienia i wyznania28. Określa to wiele aktów 
prawnych, w tym przyjęta dnia 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Na-
rodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka. Organ władzy prawodawczej 
w art. 2 tego dokumentu określa, że Państwa-Strony zobowiązane są do ochrony dzieci 
przed wszelkimi formami dyskryminacji, niezależnie od przekonań religijnych ich rodzi-
ców, prawnych opiekunów czy członków rodziny29. Dodatkowo, zgodnie z art. 14 Kon-
wencji, prawodawca określa, że Państwa-Strony mają za zadanie respektować prawa 
dziecka do swobody myśli, sumienia oraz wyznania, natomiast w art. 18 ust. 1 dookreśla, 
że ,,rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzi-
ce lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzial-

26 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 12 ust. 1, art. 13.
27 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka, nr 25-26; J. 

Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, s. 143; K. Warchałowski, Prawo rodzi-
ców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, Annales Canonici 6 (2010), s. 64; 
J. Krukowski, Podmiotowość rodziców w zakresie religijnego i moralnego wychowania dzieci 
w ramach edukacji szkolnej, Roczniki Nauk Prawnych 4 (1994), s. 146; H. Misztal, Prawa ro-
dziny w zakresie wychowania dzieci, w: Katechizacja dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. 
W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno – Sandomierz 2000, s. 17; J. Krukowski, Kościół i państwo. 
Podstawy relacji prawnych, s. 231; L. Garlicki, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie 
konstytucyjnym – status wspólnot religijnych. Druga część raportu generalnego, Biuletyn Trybu-
nału Konstytucyjnego, numer specjalny (1999), s. 4.

28 KPK/1983, kan. 799; GE, nr 7; DH, nr 5; J. Krukowski, Konkordaty współczesne. 
Doktryna. Teksty (1964-1991), s. 187.

29 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526 ze zm.), art. 2 ust. 2; J. Krukow-
ski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania, s. 45.
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ność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka 
ma być przedmiotem ich największej troski”30. 

Biorąc pod uwagę normy prawa polskiego, należy w zakresie omawianego zagad-
nienia odnieść się szczególnie do norm zawartych w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 48 
rodzicom przysługuje prawo do decydowania o kierunku wychowania religijnego dzieci 
z uwzględnieniem prawa do wolności sumienia i wyznania oraz stopnia dojrzałości dziec-
ka. Użyte przez prawodawcę sformułowanie „stopień dojrzałości dziecka” budzi jednak 
wiele kontrowersji, ponieważ kryteria jego oceny nie zostały precyzyjnie określone. Wiek 
uznany w rozwoju dziecka za moment, w którym zdolne jest do podejmowania decyzji, 
określa się odmiennie w prawie polskim i w prawie kanonicznym. Najczęściej przyjmuje 
się, że dziecko może samodzielnie decydować w dotyczących siebie sprawach z chwilą 
uzyskania pełnoletniości, bowiem uzyskuje wtedy pełną zdolność do czynności praw-
nych31. Jednak organ władzy prawodawczej w art. 10 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 
roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: Kodeks rodzinny i opiekuńczy) stanowi, że 
już osiągnięcie szesnastego roku życia uprawnia kobietę do zawarcia małżeństwa. Warto 
również podkreślić, że, zgodnie z art. 65 ust. 3 Konstytucji RP, zakazana jest możliwość 
stałego zatrudnienia dzieci tylko do momentu osiągnięcia przez nie wieku szesnastu lat, 
dlatego na mocy wskazanego przepisu ustawy zasadniczej stałą umowę o pracę można 
zawrzeć z osobą małoletnią dopiero w momencie ukończenia przez nią szesnastego roku 
życia. Inną granicą wiekową określoną przez polskie prawodawstwo jest trzynasty rok 
życia32. Przykładowo, po osiągnięciu tego wieku osoba ma prawo do uczestnictwa na 
prawach strony w postępowaniu sądowym33. Również prawo karne odnosi się do kwestii 
poprzez uznanie za nieletnią osoby, która nie ukończyła siedemnastego roku życia – 
w szczególnych przypadkach brane jest pod uwagę także zastosowanie środków wycho-
wawczych i poprawczych względem osób, które nie ukończyły dwudziestego pierwszego 
roku życia34. Taka postawa prawodawcy sugeruje, że dojrzałość emocjonalna może być 
osiągana w różnych aspektach w odmiennym wieku. Rozważając standardy obowiązują-
ce w oświacie, należy dookreślić, że, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku 

30 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych dnia 20 listopada 1989 r., art. 14, 18.

31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), 
art. 11 (dalej: KC).

32 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 
59 ze zm.), art. 10 § 1 (dalej: KRiO); Konstytucja RP, art. 65 ust. 3; KC, art. 12, 15; M. Bielecki, 
Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców oraz jego wolność religijna w kontekście 
orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 listopada 2009, w: Szkoła. Edukacja 
i wychowanie, red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin 2010, s. 46-47.

33 KPC, art. 573.
34 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.), 

art. 10 § 2 (dalej: KK); Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nie-
letnich (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228 ze zm.), art. 13 i art. 94.
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prawo oświatowe, nauka jest obowiązkowa do ukończenia osiemnastego roku życia. 
Oznacza to, że uczeń, który osiągnął pełnoletność, ma prawo do wyboru szkoły35.

Warto również wskazać, że nie tylko prawo polskie, ale również powszechne pra-
wo Kościoła katolickiego odnosi się do tych kwestii w swoich normach, uprawniając oso-
bę do podejmowania decyzji w sprawach wyznaniowych po osiągnięciu określonego wie-
ku. Wiekiem stosownym do podjęcia decyzji o przyjęciu chrztu i przynależności do ob-
rządku łacińskiego bądź innego jest czternasty rok życia, co zostało unormowane w kan. 
111 § 2 i kan. 112 § 1 pkt 3 KPK z 1983 roku. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 
małżeństwa kanonicznego, którego zawarcie możliwe jest pod warunkiem ukończenia 
przez kobietę czternastego roku życia, a w przypadku mężczyzny – szesnastego roku ży-
cia36. Co więcej, „ustawom czysto kościelnym podlegają ochrzczeni w Kościele katolic-
kim lub do niego przyjęci, którzy jednak posiadają wystarczające używanie rozumu oraz 
– jeśli ustawa czego innego wyraźnie nie zastrzega – ukończyły siódmy rok życia”37.

Można zauważyć, że zarówno w prawie polskim, jak i w prawie kanonicznym 
prawodawcy nie określają wprost, w jakim wieku dziecko osiąga stopień dojrzałości, 
który pozwala na korzystanie w pełni z wolności sumienia i wyznania. Dlatego też każda 
sytuacja winna być rozpatrywana indywidualnie, ponieważ emocjonalna dojrzałość dzie-
ci jest zróżnicowana38. 

Zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska 
względem dziecka obejmuje w szczególności prawo rodziców do opieki nad nim i jego 
majątkiem, a także obowiązek wychowania go z poszanowaniem jego godności i praw. 
Rodzicom przysługuje władza rodzicielska, zaś dziecko pozostające pod ich opieką po-
winno im okazywać posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podej-
mować decyzje – wysłuchać ich zaleceń oraz opinii39. 

Ciekawy wydaje się fakt, że prawodawca polski określa władzę rodzicielską jako 
trwającą do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, natomiast Katechizm Kościoła Ka-

35 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 35 ust. 1.
36 KPK/1983, kan. 111 § 2, 112 § 1 pkt 3, 1083.
37 KPK/1983, kan. 11.
38 P. Zamelski, Ochrona wolności religijnej dzieci w Unii Europejskiej, w: Urzeczywist-

nienie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, red. S. L. Stadniczeńko, S. Ra-
biej, Opole 2012, s. 295; K. M. Więcek, Status  prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych 
przez osoby prawne Kościoła katolickiego, s. 48-49; Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., art. 14; J. Krukowski, 
Podmiotowość rodziców w zakresie religijnego i moralnego wychowania dzieci w ramach eduka-
cji szkolnej, s. 129-148; K. Kubuj, E. Tokarczyk, Prawa ucznia w prawie oświatowym w świetle 
podstawowych standardów międzynarodowych, Zakończenia i wnioski, w: Prawa ucznia w szkole. 
Raport z badań, opr. E. Czyż, Warszawa 1996, s. 148; N. Kłączyńska, Dyskryminacja religijna 
a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2005, s. 152.

39 KRiO, art. 95 § 1, § 2.
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tolickiego precyzuje, że dziecko, dopóki zamieszkuje wspólnie z rodzicami, powinno 
spełniać prośby rodziców, które służą jego dobru lub dobru rodziny40. 

Każdy człowiek, zatem również i dziecko, jest podmiotem wolności religijnej, 
jednakże rodzicom przysługuje prawo do ukierunkowania rozwoju swojego dziecka. 
Oczywiście nie oznacza to, że władzę tę można sprawować w sposób absolutny. Istotne 
znaczenie ma tutaj dobro samego dziecka, przy jednoczesnym poszanowaniu władzy ro-
dzicielskiej. Powyższe stwierdzenie ma unormowanie w Konwencji o prawach dziecka, 
w której prawodawca pierwszorzędną rolę w wychowaniu przyznaje przede wszystkim 
rodzicom41. Natomiast w art. 48 ust. 2 Konstytucji RP prawodawca zapobiega nadmiernej 
integracji władz państwowych we władzę rodzicielską42. Oznacza to pełną korelację po-
między podmiotami, do których zaliczyć należy nie tylko rodziców, ale również państwo, 
Kościół katolicki oraz samo dziecko. Zarówno normy prawa kościelnego, jak i państwo-
wego mają przecież za zadanie zagwarantować władzę rodzicielską oraz zabezpieczyć 
prawa dziecka na zasadzie wzajemnego poszanowania autonomii i niezależności w ich 
własnych zakresach. Zasada ta ściśle związana jest przede wszystkim z prawami człowie-
ka, czyli zarówno z władzą rodzicielską, sprawowaną z poszanowaniem wolności istoty 
ludzkiej, jak i z godnością dziecka, które z kolei powinno respektować tę władzę i odno-
sić się do rodziców z odpowiednim szacunkiem. Chodzi tu zatem o wzajemną autonomię 
i niezależność, która obowiązuje nie tylko w relacji państwo-Kościół, ale znajduje swoje 
zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych jednostek będących podmiotami wyko-
nywania tych praw. 

Dlatego też spory pomiędzy rodzicami a dziećmi, dotyczące władzy rodzicielskiej 
i wolności dzieci, powinny być rozstrzygane w drodze dialogu oraz wzajemnego konsen-
susu, tym bardziej że odnoszą się one do wyjątkowych relacji, tych w najbliższej rodzi-
nie. Warto zauważyć, że zasada autonomii i niezależności faktycznie urzeczywistnia się 
w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przy jednoczesnym uwzględnieniu poszanowania 
praw dziecka. Częstokroć bowiem przestrzeganie praw małoletniego w poszanowaniu ze 
wspomnianą zasadą to nie tylko zgoda na kształtowanie się postaw i uzyskiwanie pozy-
tywnych wzorców wobec swobodnej oceny ze strony potomstwa, ale również harmoni-
zowanie tych praw z wprowadzaniem pewnych zakazów, a także konieczna kontrola 
dziecka w sytuacjach zagrożenia43.

40 KRiO, art. 92, KKK, nr 2217; Kol 3, 20: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we 
wszystkim, bo to jest miłe w Panu”; Por. Ef 6,1.

41 KPK/1983, kan. 1136; GE, nr 3; Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., art. 12-16. 

42 Konstytucja RP, art. 48 ust. 2.
43 KKK, nr 2217; M. Sitarz, Funkcja  wychowawcza  rodziny  w prawie  publicznym, 

w: Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej 
konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział 
Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, red. J. Krukowski, T. Śliwowski, Łomża 6-7 
września 2004, Łomża 2005, s. 149; K. M. Więcek, Status  prawny  nauczycieli  w szkołach 
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Zdarza się jednak, że nawet ochrona rodziców oraz dziecka nie wyklucza zaistnie-
nia nieporozumień pomiędzy rodzicami dziecka. Czasem konflikt jest na tyle poważny, 
że musi zostać rozwiązany przed sądem. Różnice zdań pomiędzy rodzicami dotyczyć 
mogą nie tylko wychowania sensu sctricto, ale również kwestii wyboru szkoły oraz wy-
chowania religijnego. Dlatego też kiedy nie udaje się dojść do konsensusu, wówczas nie 
można wykluczyć konieczności ingerencji sądu. Natomiast we wszystkich innych sytu-
acjach, kiedy nie chodzi o konflikt pomiędzy rodzicami, a nieporozumienia dotyczą in-
nych podmiotów będących w relacji z dzieckiem, w ramach wskazanej korelacji, zgodnie 
z zasadą autonomii i niezależności, pierwszeństwo przyznaje się, przy jednoczesnym po-
szanowaniu praw dziecka, rodzicom, ponieważ właśnie oni są pierwszymi i najważniej-
szymi osobami odpowiedzialnymi za dobro oraz integralny rozwój dziecka44.

2. Autonomia i niezależność placówek zarządzanych przez instytuty  
życia konsekrowanego

Autonomia i niezależność odnoszą się do życia członków instytutu, a ich celem 
jest zachowanie dyscypliny oraz zachowanie patrimonium instytutu. Szczególnie wyraża 
się to w sposobie kierowania instytutem i jego dziełami apostolskimi, z czego wynika 
model zarządzania oparty na władzy przełożonego, który sprawuje pieczę nad całym in-
stytutem lub jego częścią i którego funkcja kształtowana jest przepisami prawa własnego 
oraz powszechnego45. Rola prawa powszechnego i prawa własnego w życiu i działalności 
instytutu odzwierciedla się między innymi w prowadzeniu działalności wychowawczej.

prowadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, s. 50; A. Dzięga, Funkcja wychowaw-
cza rodziny w prawie kanonicznym, w: Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz małżeństwa 
i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzysze-
nie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, red. J. Kru-
kowski, T. Śliwowski, Łomża 6-7 września 2004, Łomża 2005, s. 129; P. Sobczyk, Wolność re-
ligijna w działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, w: Prawo wyznaniowe w Polsce 
(1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 75.

44 M. Bielecki, Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców oraz jego wol-
ność religijna w kontekście orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 listopada 
2009, s. 44-46; M. Pietrzak, Demokratyczne,  świeckie  państwo  prawne, Warszawa 1999, s. 
281-282; M. Bielecki, Godność dziecka jako przesłanka korzystania z wolności religijnej, w: 
Dziecko. Studium interdyscyplinarne, red. E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec, Lublin 
2008, s. 253; A. Łopatka, Dziecko.  Jego  prawa  człowieka, Warszawa 2000, s. 80-81; K. M. 
Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła ka-
tolickiego, s. 50.

45 KPK/1983, kan. 578, 586 § 1, 587 § 1, 596 § 1, 598 § 1, 601, 609 § 1, 641, 661; Con-
gregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, La vita 
fraterna in comunità. «Congregavit nos in unum Christi amor», Città del Vaticano 1994; tekst 
polski: Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-
skiego, Instrukcja: życie braterskie we wspólnocie. «Congregavit nos  in unum Christi amor», 
L’Osservatore Romano, wydanie polskie 163 (1994), s. 35-62, nr 65 (dalej: CN).
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Prawo własne obejmuje wszystkie zbiory norm prawnych dotyczące instytutu, tj. 
konstytucje, reguły, regulaminy, dyrektoria, tradycje i zwyczaje oraz inne akty normatyw-
ne46. Prawem fundamentalnym instytutu są konstytucje określające sposób praktykowania 
rad ewangelicznych i precyzujące cel oraz sposoby ich realizacji. Prawo własne reguluje 
zakres władzy przełożonych i sposób jej sprawowania, który jest zależny od patrimonium. 
Charakter instytutu i charyzmat założyciela, przejawiające się w prawie własnym każdego 
instytutu, wyrażają specyficzny styl oraz ducha wspólnoty, chociażby w sposobie podejmo-
wania działalności wychowawczej, która również jest realizowana w zgodzie z prawem 
powszechnym. Prowadzenie jej powinno być zatem zgodne z celem, naturą, charakterem, 
duchowością instytutu oraz jego patrimonium47, a statut48 placówki lub jej regulamin usta-
lają dodatkowe prawa i obowiązki, a zazwyczaj także sposób wykonywania i podlegania 
władzy przełożonych instytutu przez organ prowadzący działalność wychowawczą. Każda 
wewnętrzna norma prawna konkretnej działalności oświatowej podejmowanej przez insty-
tuty życia konsekrowanego wskazuje nie tylko członkom tej wspólnoty, ale także pracow-
nikom oraz uczniom placówki sposoby przestrzegania zasad wewnątrz niej panujących, 
częstokroć odsyłając do charyzmatu tego instytutu. Tak więc obowiązki i przywileje cha-
rakterystyczne dla danej placówki opisane w statutach czy regulaminach zawierają nie tyl-
ko zasady oceniania, ale także np. szczegóły sprawowania nabożeństw i przygotowywania 
się do nich czy też praktykowania innych pobożnych ćwiczeń przez pracowników i uczniów 
– wszystkie działania wykonywane w zgodzie z Ewangelią oraz charyzmatem instytutu, 

46 KPK/1983, kan. 684 § 3-4, 685 § 1, 696, J. Beyer, Il  diritto della  vita  consacrata, 
s. 219; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 181-183, 364-365.

47 KPK/1983, kan. 662-672, 719 § 1, 1174 § 1, 598: ,,§ 1. Każdy instytut, mając na uwadze 
własny charakter i cele, powinien określić w swoich konstytucjach sposób realizowania rad 
ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zgodnie z własnym sposobem życia. § 2. 
Wszyscy członkowie instytutu powinni nie tylko wiernie i w pełni praktykować rady ewangelicz-
ne, lecz także układać swoje życie zgodnie z prawem własnym instytutu i w ten sposób zdążać do 
osiągnięcia doskonałości własnego stanu”.

48 M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2017, s. 67; Statutem jest akt 
normatywny, który reguluje zadania i cele istnienia, a także określa wewnętrzną organizację, tryb 
i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Nie istnieje jednolita regulacja 
pojęć statutu – formy i treści poszczególnych rodzajów statutów określają każdorazowo inne nor-
my prawne. Statuty prawa publicznego nadawane są w drodze aktu normatywnego. Jednostki 
samorządu terytorialnego i zawodowego nadają sobie same statuty w drodze odpowiednich 
uchwał i w granicach powszechnie obowiązującego prawa. Z reguły statut niezbędny jest już 
w momencie rejestracji osoby prawnej. W prawie publicznym jest on aktem organu administracji 
publicznej, a jego przedmiotem jest instytucja publiczna (do kategorii instytucji publicznej zali-
czyć można, obok urzędów administracyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów 
centralnych i terenowych organów administracji rządowej – np. ministerstw – również fundusze 
i zakłady administracyjne – np. szkoły, biblioteki, muzea). Wart uwagi jest fakt, iż niegdyś mia-
nem statutów określano ustawy zasadnicze (konstytucje), np. Statut Organiczny dla Królestwa 
Polskiego, Statut Organiczny Województwa Śląskiego oraz wydawane zbiory praw przez wład-
ców (współczesne nazewnictwo to: kodeks lub ustawa), np. Statut Kazimierza Jagiellończyka, 
a także inne ważniejsze akty prawne, np. statuty piotrkowskie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_publiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_prywatne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_normatywny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorząd_zawodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchwała
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_publiczne
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Instytucja_publiczna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorząd_terytorialny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_rządowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakład_administracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statut_Organiczny_dla_Królestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statut_Organiczny_dla_Królestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statut_Organiczny_Województwa_Śląskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statut_Kazimierza_IV_Jagiellończyka
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gdyż każdy z nich ma w tym względzie własną tradycję, którą otacza szacunkiem49. Dzięki 
temu placówka może funkcjonować w zgodzie z obydwoma porządkami prawnymi, tj. 
prawem kanonicznym i prawem świeckim oraz przy ich wzajemnym poszanowaniu, co 
gwarantuje, że prawodawcy podejmują swoje dzieła w swej istocie w sposób autonomiczny 
i niezależny, co szczegółowo zostanie przedstawione w tej części pracy.

2.1. Władza przełożonych

Przełożeni instytutów życia konsekrowanego sprawują swą władzę jako osoby 
fizyczne lub kolegialne, zgodnie z prawem kanonicznym oraz państwowym50. Sposób jej 
sprawowania określa dokładniej prawo własne instytutu. Różnice istniejące pomiędzy 

49 KPK/1983, kan. 617: „Przełożeni powinni wypełniać swoją funkcję i sprawować władzę 
zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego oraz własnego”. Norma ta dopuszcza podejmo-
wanie działalności apostolskiej przez przełożonych instytutów, którzy wykonują swoje dzieła 
w zgodzie z prawem powszechnym i własnym. Przykładem mogą być statuty placówek wycho-
wawczych. Taki statut ze swej istoty działa na podstawie prawa powszechnego, natomiast w przy-
padku działalności oświatowej prowadzonej przez instytuty często opiera swe założenia na prawie 
własnym; Statut Przedszkola Parafialnego im. bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie, § 1 ust. 5-6, 
§ 6 ust. 4, § 20 ust. 2, § 31 ust. 1, pkt 3; § 33, http://www.przedszkoleparafialne.lublin.pl/?statut-
-przedszkola,35 [dostęp: 04.11.2020]; Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusowego Konającego w Pniewach, § 2 ust. 1, § 4 ust. 2-3, 4 pkt 2, § 5 pkt 2-4, § 6, § 20 ust. 1, 
§ 32 ust. 1 pkt 9, § 9 ust. 1, 4, § 33 ust. 1 pkt 3, 6-7, § 38 ust. 1-3, §41 ust. 1 pkt 1, § 45 pkt 2, § 53, 
https://urszulanki.szkola.pl/dokumenty-szkolne.html [dostęp: 06.11.2020]. W niniejszym przypi-
sie celowo posłużono się powyżej wskazanymi statutami. Są to dwa różne akty normatywne, które 
wykazują, iż działalność wychowawcza może być prowadzona przez instytuty na różnych etapach 
edukacyjnych (przedszkole – dzieci w wieku 3-6 lat oraz liceum – młodzież w wieku 14-15 lat). 
Wiek uczestnika nie odgrywa tu pierwszorzędnej roli, a najważniejsze jest dawanie przykładu 
i działanie w zgodzie z zasadami Ewangelii. Edukacja w tego typu placówkach opiera się na war-
tościach chrześcijańskich i nauce Kościoła. W statutach uwidaczniają się autonomia i niezależność 
instytutów w prowadzonej działalności wychowawczej. Warto również wyjaśnić, że Przedszkole 
Parafialne bł. Honorata Koźmińskiego, pomimo że oficjalnie jest przedszkolem parafialnym, 
a jego organem prowadzącym jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Lublinie, reprezentowanym przez proboszcza tej Parafii, to dyrektor tej 
placówki jest każdorazowo powoływany i odwoływany w porozumieniu ze Zgromadzeniem Sióstr 
Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Dla porównania, Liceum Ogólnokształcące Sióstr Ur-
szulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach jest szkołą średnią, której organem prowadzącym 
jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach. Wpro-
wadzony w niej proces kształcenia oraz wychowania oparty jest na charyzmacie oraz celu instytu-
tu i zmierza ku syntezie wiary, nauki i życia. 

50 KPK/1983, kan. 617, 620, 627; J. R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia kon-
sekrowanego, s. 81-82; E. Gambari, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, s. 171-
177; EE, nr 50; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia 
konsekrowanego, s. 286; F. J. Egaña, Superiore religioso, w: Nuovo Dizionario di Diritto Cano-
nico, ed. G. Ghirlanda, V. De Paolis, C. C. Salvator, Milano 1993, s. 1049; J. F. Castaño, Gli 
istituti di vita consacrata (cann. 573-730), s. 151-152; Statut Przedszkola Parafialnego im. bł. 
Honorata Koźmińskiego w Lublinie, § 1 ust. 5-6, § 6 ust. 4; Statut Liceum Ogólnokształcącego 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego w Pniewach, § 2 ust. 1, § 6, § 9 ust. 1, 4.
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instytutami w tym zakresie uwarunkowane są charakterem, duchem, naturą i celem dane-
go instytutu51. Wpływa to również na sposób prowadzenia przez instytuty działalności 
wychowawczej. Zarządzanie w odniesieniu do działalności oświatowej jest charaktery-
styczne, ponieważ celem autonomii i niezależności instytutów życia konsekrowanego 
jest jednocześnie ochrona i zachowanie prawa własnego przez poszczególne instytuty. To 
właśnie one, będąc wspólnotami życia w Kościele katolickim, posiadają sobie tylko wła-
ściwe dzieła. Zaliczyć można do nich sposób zarządzania placówką właściwy danemu 
instytutowi oraz edukację opartą na wartościach chrześcijańskich, które są zgodne z cha-
ryzmatem danego instytutu52. W tym zakresie istnieje analogia do potrójnej funkcji urzę-
du pasterskiego: rządzenia, nauczania i uświęcania53. Przełożeni powinni wykonywać te 

51 Por. J. Torres, Il governo degli istituti. Superiori e consigli. Commentario ai canoni 
617-630, Roma 1995-1996, s. 3; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 184.

52 KPK/1983, kan. 596 § 1, 617-619, 641-667, 684-685, 694-704, 726; PC, nr 16; ES, nr 
30; VS, nr 7; Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apo-
stolica, Direttive sulla formazione negli istituti religiosi. «Potissimum institutioni», AAS 82 
(1990), s. 470-532; tekst polski: Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja. Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakon-
nych «Potissimum institutioni», w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum 
II do Ripartire da Cristo, red. K. Wójtowicz, Kraków 20032, s. 370-420 (dalej: PI); Sacra Con-
gregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Instructio de accommodata renovatione 
institutionis ad vitam religiosa ducendam «Renovationis causam», 06.01.1969, AAS 61 (1969), 
s. 103-120, tekst polski: Święta Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja 
o odnowie formacji zakonnej «Renovationis causam», w: Życie konsekrowane w dokumentach 
Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo, red. K. Wójtowicz, Kraków 2003, s. 67-81 
(dalej: RC); M. Dortel-Claudot, Soppresione di un Istituto di vita consacrata, w: Nuovo Dizio-
nario di Diritto Canonico, ed. G. Ghirlanda, V. De Paolis, C. C. Salvator, Milano 1993, s. 1011; J. 
L. Gutiérrez, Dalla potestà dominativa alla giurisdizione, Ephemeridesi Iuris Canonici 39 
(1983), s. 76-94; B. Senofonte, La potestas negli IVC, Monitor Ecclesiasticus, 1992, s. 308-318; 
D. J. Andrés, La supresión de los Institutos religiosos. Estudio canonica de los datos más rela-
vantes, Commentarium pro Religiosis et Missionariis 67 (1986), s. 3-54; F. J. Egaña, Superiore 
religioso, s. 1048-1051; R. A. Hill, The Local Superior, Review for Religious 44 (1985), s. 297-
300; Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego w Pnie-
wach, § 4 ust. 2, § 6.

53 Kolejność trzech elementów funkcji urzędu pasterskiego (rządzenie, nauczanie i uświę-
canie) nie jest przypadkowa. Wprowadzona została ze względu na to, aby czytelnik w sposób 
przystępniejszy (tj. według kolejności powyższego opisu tekstu) miał możliwość porównania 
zadania rządzenia z funkcją organu prowadzącego, zadania nauczania z edukacją zgodną z war-
tościami chrześcijańskimi, która stanowi punkt odniesienia oraz inspiracji dla całej działalności 
wychowawczej i wreszcie zadania uświęcania, co w praktyce oznacza, że te chrześcijańskie war-
tości ściśle związane są z charyzmatem instytutu prowadzącego przez daną placówkę. MR, nr 13; 
IL, nr 59; EE, nr 44; LG, nr 25, CT, nr 69; Kongregacja do spraw Wychowania Katolickie-
go, Szkoła katolicka; GE, nr 3, 5-7; FC, nr 27; KPK/1983, kan. 619, 796; Karta Praw Rodziny, 
art. 5 pkt c; II Polski Synod Plenarny, Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, s. 46, 50, 
58, 242; D. J. Andrés, Il diritto dei religiosi. Commentario esegetico al Codice, s. 103; B. Szew-
czul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 287; 
A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, s. 172; G. Ghirlan-
da, Iusta autonomia et exempio institutorum religiosorum; fundamenta ex extensio, s. 120-124; 
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zadania w podjętej działalności wychowawczej nie tylko względem całego instytutu czy 
pojedynczych jego członków, ale także wobec pracowników oraz podopiecznych54.

Prawodawca natomiast zwraca szczególną uwagę na potrójną (profetyczną, ka-
płańską i królewską) funkcję urzędu pasterskiego, jaką posiada biskup względem całego 
ludu Bożego, i analogicznie dostrzega to w zwierzchnictwie przełożonego względem 
swoich członków i całego życia zakonnego55.

2.1.1. Zadanie nauczania

Wśród wykonywanych przez przełożonych zadań na pierwszym miejscu wyróż-
nia się funkcję nauczania. Dotyczy ona wszystkich kategorii przełożonych instytutów 
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Interpretowana jest jako peł-
nienie posługi kierownictwa duchowego przez przełożonego względem członków wspól-
noty. Wypełnia on tę funkcję, pomagając podwładnym w realizacji ich powołania zgod-
nie z charyzmatem instytutu. Władza nauczania ma także na celu ewangelizowanie w ta-
kim zakresie, w jakim życzył sobie tego sam założyciel. Przełożony zakonny, wykonując 
funkcję nauczania, realizuje jednocześnie cele założyciela, co koreluje z duchowością 
danego instytutu56.

W odniesieniu do prowadzonej działalności oświatowej zadanie nauczania rów-
nież określić można jako ewangelizowanie, „pomaganie duszom”, a także „karmienie 

C. Pujol, Superiori religiosi munera, Periodica 69 (1980), s. 431-434; Statut Liceum Ogólno-
kształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego w Pniewach, § 4-6, § 9, § 32-33, 
§ 38 ust. 1-3, § 41, § 45, § 53. 

54 Por. Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konające-
go w Pniewach, § 4-6, § 9, § 32-33, § 38 ust. 1-3, § 41, § 45, § 53.  

55 CN, nr 48; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty 
życia konsekrowanego, s. 287; Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, 
Decretum circa regiminis ordinarii rationem et religiosi saecularizati accessum ad officia et be-
neficia ecclesiastica «Experimenta circa regiminis rationem», s. 393-394; E. Gambari, Il supe-
riore e la vita spirituale dei religiosi secondo il nuovo Codice, Commentarium pro Religiosis et 
Missionariis 68 (1988), s. 4; KPK/1983, kan. 618-619; CN, nr 50a; J. Beyer, Il diritto della vita 
consacrata, s. 219.

56 MR, nr 9, 13a: „Co do funkcji nauczania przełożeni zakonni mają kompetencję i auto-
rytet mistrzów duchownych, wedle ewangelicznych założeń własnego Instytutu”, 14c: „Na prze-
łożonych zakonnych spoczywa poważna odpowiedzialność przyjęta jako naczelny obowiązek, 
aby dbać z całą troskliwością o wierność członków wobec charyzmatu Założyciela i by się starać 
o urzeczywistnianie owej odnowy, jaką nakazał Sobór i jakiej domagają się same warunki czasu. 
Dotyczą zatem rzetelnych starań, by członkowie byli do tego celu zdecydowanie ukierunkowani 
i nieustannie do jego urzeczywistniania pobudzani”; IL, nr 59; LG, nr 44-45; VC, nr 49; CD, nr 
2, 35; KPK/1983, kan. 578, 619; C. Pujol, Superiori religiosi munera, s. 429-431; J. Beyer, 
Il diritto della vita consacrata, s. 220; E. Gambari, Il superiore e la vita spirituale dei religiosi 
secondo il nuovo Codice, s. 13-28; J. Aubry, Problemi attuali di vita consacrata, Torino 1991, 
s. 85; F. Bogdan, Prawo  zakonów,  instytutów  świeckich  i stowarzyszeń  życia  apostolskiego, 
s. 106; J. Torres, Il governo degli istituti. Superiori e consigli. Commentario ai canoni 617-630, 
s. 10-12.
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podopiecznych Słowem Bożym”, bowiem stanowi to fundament procesu wychowawcze-
go57. Przełożeni sprawujący posługę nauczania mają kompetencje i autorytet nie tylko 
w odniesieniu do wspólnoty danego instytutu, ale także względem podopiecznych i pra-
cowników placówki oświatowej, której struktura przewiduje działanie w zgodzie z cha-
rakterem tego instytutu. Oznacza to, że prowadzą oni edukację w sposób autonomiczny 
i niezależny, działając jednocześnie w zgodzie z charyzmatem przekazywanym przez za-
łożyciela, a także z poszanowaniem godności ludzkiej, która z kolei koreluje w zgodzie 
z przepisami prawa państwowego i kościelnego58. 

Przykładowo, w wychowaniu i nauczaniu ignacjańskim nacisk kładzie się na roz-
wijanie samodzielności oraz odpowiedzialności. Znalazło to swój wyraz w pisanych już 
przez św. Ignacego Loyolę konstytucjach, których część czwartą poświęcił zasadom 
funkcjonowania dzieł edukacyjnych59. Widać wyraźnie, że już samo prawo własne zako-
nu jezuitów skłania przełożonych do podejmowania odpowiednich działań w zakresie 
edukacji. Poprzez kierowniczą funkcję nauczania najlepiej i najpełniej realizować można 
postulaty konstytucji i postawiony w nich cel, czyli ,,pomaganie duszom”60. Kolejny za-
kon, którego fundamentalnym powołaniem jest edukacja w duchu pobożności, to pijarzy. 
Działalność oświatowa została trwale wpisana w charyzmat tej wspólnoty, co jest zrozu-
miałe w świetle faktu, że instytut ten na tle innych instytutów zakonnych wyróżnia skła-
danie ślubu bezinteresownej troski o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży (oprócz 

57 J. Kostkiewicz, Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych – wprowadzenie w pro-
blematykę, w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. 
J. Kostkiewicz, t. 1, Kraków 2012, s. 16; J. Wroceński, Aspekt prawny posługi przełożonego 
zakonnego i jego odpowiedzialność w prowadzeniu wspólnoty, Sympozjum XXII (2018) nr 2(35), 
s. 235; Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego Pankiewicza, art. 1 § 4, art. 
3 § 1, art. 8 § 1, art. 30 § 1, https://www.pankiewicz.edu.pl/szkoly-bernardynskie-w-lodzi/doku-
menty/statuty/statut-bernardynskiej-szkoly-podstawowej/ [dostęp: 06.02.2021].

58 Por. Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego Pankiewicza, art. 30 
§ 1: „Podmiot prowadzący szkołę – Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci 
Mniejszych (OO. Bernardynów) w Polsce reprezentowana przez osobę sprawującą urząd Prowin-
cjała odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pań-
stwowego i kościelnego – z racji charakteru szkoły katolickiej”.

59 A. P. Bieś, E. Dybowska, L. Grzebień, Pedagogia jezuitów (ignacjańska) [Towarzystwa 
Jezusowego], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. 
Kostkiewicz, t. 1, Kraków 2012, s. 63; R. R. Newton, Reflection on the Educational Principles of 
the Spiritual Exercises, Washington 1977, s. 12; L. Grzebień, Pedagogika ignacjańska na tle in-
nych pedagogik zakonnych – refleksje nad dziejami szkolnictwa polskiego, w: Pedagogika igna-
cjańska. Historia. Teoria. Praktyka, red. A. Królikowska, Kraków 2010, s. 110-114; L. Piechnik, 
Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio Studiorum (1548-1599), Kraków 2003, s. 20-144; Statut Szko-
ły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi, § 1 ust. 6, § 4 ust. 
3, § 5 ust. 3, https://szkolawlodzi.jezuici.pl/index.php/o-szkole/dokumenty [dostęp: 09.02.2021].

60 A. P. Bieś, E. Dybowska, L. Grzebień, Pedagogia jezuitów (ignacjańska) [Towarzy-
stwa Jezusowego], s. 63; R. R. Newton, Reflection on the Educational Principles of the Spiritual 
Exercises, s. 12; L. Grzebień, Pedagogika ignacjańska na tle innych pedagogik zakonnych – re-
fleksje nad dziejami szkolnictwa polskiego, s. 110-114.
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ślubów wynikających z ewangelicznej rady ubóstwa, czystości oraz posłuszeństwa)61. 
Pijarzy pragną pozostać wierni przesłaniu, jakie pozostawił im założyciel zakonu, zaś 
nauczanie stwarza okazję do wszechstronnej formacji człowieka w wymiarze ludzkim 
i chrześcijańskim. Funkcja ta jest na tyle wymagająca, że zwierzchnictwo nad szkołami 
pijarskimi powierzone zostaje każdorazowemu rektorowi Kolegium Zakonu Pijarów62.

2.1.2 Zadanie uświęcania

W przypadku autonomii i niezależności instytutów życia konsekrowanego w od-
niesieniu do prowadzonej przez nie działalności wychowawczej zrozumienie charyzma-
tu, dzieł oraz prowadzonych działań wymaga przede wszystkim bliższego poznania funk-
cji uświęcania, która powinna być wypełniana przez przełożonych. Zadaniem przełożo-
nego jest nie tylko nauczanie, ale również uświęcanie członków instytutu i prowadzonych 
przez wspólnotę dzieł. Powinien troszczyć się o to, aby zarówno charyzmat, jak i konsty-
tucje instytutu zostały zachowane dla dobra wszystkich dusz. Posługa uświęcania reali-
zowana jest poprzez wspieranie podwładnych i podopiecznych w osiągnięciu przez nich 
doskonałości życia oraz zbawienia63, dlatego funkcja ta ściśle wiąże się z zadaniem na-
uczania, polega jednak również na pomocy w dążeniu do świętości poprzez modlitwę 
zgodną z tradycją instytutu, lekturę Słowa Bożego, życie sakramentalne, Eucharystię, 
a także życie w zgodzie z profesją rad ewangelicznych64. Zadaniem przełożonego jest tak 
kierować życiem wspólnoty i samą działalnością edukacyjną, aby członkowie instytutu 
i wychowankowie dążyli do świętości. 

Pedagogia Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego swoją działalność 
wychowawczą opiera na dążeniu do świętości „ludzkiego ducha”65 poprzez edukację oraz 

61 B. Gołek, Pedagogia pijarów [Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej 
Szkół Pobożnych], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, 
red. J. Kostkiewicz, t. 1, Kraków 2012, s. 133.

62 Tamże, s. 154; S. López, Dokumenty św. Józefa Kalasancjusza, tłum. J. Masłoń, Kra-
ków 2007, s. 181; Statut Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, § 1 ust. 10, 
§ 83, https://pijarska.pl/dokumenty-do-pobrania/ [dostęp: 09.02.2021].

63 IL, nr 59; MR, nr 11, 13b; CN, nr 50; KPK/1983, kan. 619; M. I. Chacon Gil, Oficio 
pastoral del superior religioso (can. 619), Roma 1993; J. Aubry, Problemi attuali di vita consa-
crata, s. 84; D. Bartetto, La consacrazione religiosa, Vita Consacrata 10 (1974), s. 321; ET, 
nr 47-48; EE, nr 20; J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 220; J. Wroceński, Aspekt praw-
ny posługi przełożonego zakonnego i jego odpowiedzialność w prowadzeniu wspólnoty, s. 228-
229, 235-236; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia 
konsekrowanego, s. 290; A. Skorupa, Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łaciń-
skim, s. 176; E. Gambari, Il superiore e la vita spirituale dei religiosi secondo il nuovo Codice, s. 
28; C. Pujol, Superiori religiosi munera, s. 433; Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. 
O. Anastazego Pankiewicza, art. 1 § 4, art. 3 § 1, 4, art. 8 § 1, art. 30.

64 B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konse-
krowanego, s. 291; ET, nr 47-48; EE, nr 20; J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 220.

65 T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Poznań – Warszawa 2008, s. 493; K. Ol-
brycht, Pedagogia szarych urszulanek [Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego], w: 
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wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Funkcja uświęcania, zainicjowana przez św. Ur-
szulę Ledóchowską, która wyznaczyła charyzmat i charakter instytutu, kontynuowana 
jest przez kolejnych przełożonych przełożonego66. Jej istota rola wynika już z samego 
celu Zgromadzenia, którym jest szerzenie „panowania Najświętszego Serca Jezusowego 
przez Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży zwłaszcza uboższej, robotniczej i rol-
niczej. Prócz tego wykonywać będzie, o ile posłuszeństwo na to pozwoli, dzieła poboż-
ności, miłosierdzia duchowego i doczesnego względem bliźnich, dzieła przyczyniające 
się do rozkrzewiania i zachowania wiary”67. W działalności wychowawczej sióstr urszu-
lanek wyróżnić można dwa równorzędne zadania: pierwsze to uświęcenie poprzez wy-
chowanie dzieci dla Boga, natomiast drugie – to edukacja68. Szkoła prowadzona przez 
urszulanki realizuje w związku z tym równocześnie cele i zadania dydaktyczne, wycho-
wawcze, a także opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego przy jednoczesnym oparciu edukacji na wartościach chrześcijań-
skich i nauce Kościoła. Analiza tej sytuacji prowadzi do wniosku, że oba porządki praw-
ne działają w sposób niezależny i autonomiczny, co więcej – wzajemnie się uzupełniają. 
Potwierdzeniem tego jest fakt, iż szkoły prowadzone przez siostry urszulanki są placów-
kami publicznymi, czyli działającymi w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, 
jednakże ze względu na religijny charakter placówek, oferują one edukację opartą na 
wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła, czyli prawie własnym instytutu69.

Powyższy przykład wskazuje, że realizacja celu uświęcania wymaga pracy peda-
gogicznej z dziećmi i młodzieżą, a także polega na wspieraniu nauczycieli w ich odpo-
wiedniej formacji duchowej. Niezastąpioną rolę w tym zakresie odgrywają przełożeni 
instytutu, bowiem, z racji pełnionego urzędu, poprzez wsparcie i formowanie podwład-

Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, t. 1, 
Kraków 2012, s. 537-553.

66 A. P. Jaskulanka, Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu. Zapiski 
kronikarskie i wspomnienia 1939-1945, opr. I. Turowicz, Niepokalanów 1993; U. Ledóchow-
ska, Historia Kongregacji Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego, Poznań 1987; 
K. Olbrycht, Pedagogia szarych urszulanek [Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konają-
cego], s. 537-538.

67 U. Ledóchowska, Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konają-
cego, Pniewy 1938, s. 2.

68 Z. J. Zdybicka, Otworzyć serce. Apostolstwo matki Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 
2003, s. 8: „Chciała pomagać człowiekowi w tym, co najistotniejsze – w stawaniu się człowie-
kiem według myśli kochającego Boga, a więc w rozwoju, w wychowaniu, które ostatecznie poj-
mowała jako prowadzenie do świętości. Jej pedagogika świętości była zawsze prosta i pełna mi-
łości, płynącej z Boga i ukierunkowanej na Boga”; U. Ledóchowska, Wybór przemówień 1915-
1939, wyb. A. Kosicka, J. Zdybicka, red. U. Lesiak, J. Olech, F. Sagun, Rzym 1981, s. 69, 88.

69 Por. Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konające-
go w Pniewach, § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 4 ust. 1-4.
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nych i podopiecznych według wskazań św. Urszuli Ledóchowskiej, wykonują jedno 
z najważniejszych zadań społecznych70.

2.1.3. Zadanie rządzenia

Posługę rządzenia wykonują przełożeni w relacji do członków wspólnoty – ten 
rodzaj sprawowania władzy to przede wszystkim kierowanie instytutem. Do przełożonego 
należy m.in. przyjmowanie kandydatów, wizytowanie domów, nadawanie urzędów, po-
skramianie niespokojnych, pocieszanie małodusznych, zabieganie o odpowiednich spo-
wiedników, troska o chorych, a w przypadku prowadzenia działalności wychowawczej – 
reprezentowanie instytutu i występowanie jako organ prowadzący71. W ten sposób przeka-
zuje on dzieło założyciela swoim podwładnym oraz podopiecznym. Jednakże, w związku 
z tym, że istnieją różne instytuty, a co za tym idzie – także odmienne posługi, stąd też 
ukształtowały się różnorodne metody sprawowania władzy, określane przez prawo wła-
sne. Przejawia się to m.in. w trosce o rozwój wyznaczonego przez charyzmat i założyciela 
szczególnego posłannictwa, jakim jest działalność wychowawcza. Realizując to posłan-
nictwo, instytut funkcjonuje w zgodzie z prawem własnym danej wspólnoty i jednocze-
śnie z poszanowaniem przepisów prawa polskiego, ponieważ organ prowadzący opiera 
swoje działania również na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Czuwają nad 
tym, jako reprezentujący organ prowadzący, przełożeni, którzy, służąc, wykonują zadanie 
rządzenia w prowadzeniu działalności wychowawczej zgodnie z duchem instytutu, bo-
wiem kierują placówką w zgodzie z charyzmatem i w ten sposób troszczą się przede 
wszystkim o dobro pracowników i podopiecznych. Podejmując się tego typu dzieł, prowa-
dzący placówkę muszą być ulegli woli Bożej, która została już wyrażona w charyzmacie 
instytutu i adekwatnym do niego powołaniu członków72.

Przykładem działalności wychowawczej, w której organ prowadzący odgrywa 
istotną rolę, jest pedagogia Zgromadzenia Salezjańskiego, które wpisało się w historię 
wychowania, wnosząc do niej nowatorską metodę, zwaną systemem prewencyjnym. 

70 Z. J. Zdybicka, Otworzyć  serce.  Apostolstwo matki  Urszuli  Ledóchowskiej, s. 7-8; 
U. Ledóchowska, Wybór przemówień 1915-1939, s. 71.

71 IL, nr 59: „Przez posługę zwierzchnictwa przełożony porządkuje życie wspólnoty 
zgodnie z jej własnym celem i charyzmatem. Jego funkcją jest budzenie zaufania i pewne prze-
wodnictwo, ożywienie ducha i dodawanie odwagi, by tworzyło się środowisko wspólnoty brater-
skiej, ułatwiające postęp duchowy osoby i pełnienie misji apostolskiej bez uchylania się od odpo-
wiedzialności za decyzje, kiedy jest to konieczne”; B. Szewczul, Troska Kościoła o zachowanie 
patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego, s. 291-292; KPK/1983, kan. 619, 626, 628, 
630, 641; J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, s. 221.

72 PC, nr 1-2, 14; V. De Paolis, La vita cansacrata nella Chiesa, s. 182, 187, 190-191; E. 
Gambari, Il superiore e la vita spirituale dei religiosi secondo il nuovo Codice, s. 11-13, 25; CN, 
nr 49; MR, nr 11, 13c; KPK/1983, kan. 578, 608, 618; C. Pujol, Superiori religiosi munera, s. 
436-438; G. Ghirlanda, Iusta autonomia et exempio institutorum religiosorum; fundamenta ex 
extensio, s. 131; LG, nr 45; CN, nr 47-51.
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Fundamentem tego typu edukacji są zarówno założenia pedagogiczne, jak i pastoralne. 
Przełożony odpowiedzialny jest za tworzenie odpowiedniej atmosfery w placówce (co 
według założeń św. Jana Bosko jest podstawowym czynnikiem wychowawczym), powi-
nien wywierać odpowiednie wrażenie na dzieciach oraz młodzieży, aby poczuły, że jest 
kimś więcej niż tylko rządzącym i zobaczyły w nim osobę zastępującą zarówno ojca, jak 
i matkę. Oznacza to, że w placówkach nie może zabraknąć rodzinnego ciepła, miłości, 
zaufania oraz bliskości. Funkcja rządzenia może być właściwie wypełniana właśnie dzię-
ki takiej postawie przełożonego, który zachowuje się jak dobry ojciec kierujący rodziną 
i pragnie przez swoją posługę wyświadczyć wiele dobra podopiecznym. Można stwier-
dzić, że charakter prewencyjny w duchu rodzinnym jest celem wszystkich dzieł wycho-
wawczych73, system ten bowiem nie oznacza rygorystycznego traktowania podopiecz-
nych i opiera się na dążeniu do zdobycia serc dzieci i młodzieży, ponieważ ten, kto jest 
kochany, jest także chętniej słuchany i chętniej okazywane jest mu posłuszeństwo74.

73 K. Misiaszek, Pedagogia salezjanów [Towarzystwa św. Franciszka Salezego], w: Peda-
gogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, t. 1, 
Kraków 2012, s. 229; A. Paszek, Źródła ducha rodzinnego w systemie wychowawczym św. Jana 
Bosko, Seminare. Poszukiwania naukowe 20 (2004), s. 388-392; Tenże, Wyjście do młodzieży 
warunkiem aktualizacji systemu prewencyjnego, Seminare. Poszukiwania naukowe 16 (2000), 
s. 287; L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, tłum. M. Gabryel, 
Warszawa 2001, s. 35. Szczegóły metody prewencyjnej przedstawiają: K. Misiaszek, Główne 
idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, Seminare. Poszukiwania naukowe 9 (1987-1988), 
s. 37-65; L. Cian, Wychowanie w duchu ks. Bosko, Warszawa 1990; Tenże, System zapobiegaw-
czy św. Jana Bosko, Warszawa 1986; R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, War-
szawa 1996; G. B. Lemoyne, A. Amadei, F. Ceria, Memorie Biografiche di San Giovanni Bosco, 
t. 4, Torino 1898-1948, s. 292.

74 A. Tepp, Avvertimenti per gli educatiori ecclesiastici della gioventú, Roma 1968, s. 21-
22; P. Braido, L’esperienza pedagogica preventiva nel sec. XIX – Don Bosco, w: Esperienze di 
pedagogica cristiana nella storia, ed. P. Braido, vol. 2, sec. XVIII-XIX, Roma 1981, s. 316-317; K. 
Misiaszek, Salezjańska metoda wychowania, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suple-
ment A – Ż, red. T. Pilch, Warszawa 2010, s. 455-456; Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, § 1 ust.: „1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Sale-
zjańskiego w Oświęcimiu, zwany dalej „Zespołem Szkół”, jest szkołą katolicką, kształcącą i wy-
chowującą zgodnie z założeniami wiary i etyki katolickiej oraz systemu wychowawczego św. Jana 
Bosko. 2. Zespół Szkół, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakow-
ska, pw. św. Jacka z siedzibą w Krakowie, ul. Bałuckiego 8, które działa w ramach kościelnej 
osoby prawnej, zwanej dalej Osobą Prowadzącą”, § 2 pkt 5: ,,Osobie Prowadzącej – należy przez 
to rozumieć Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska pw. św. Jacka z siedzibą w Krako-
wie”, https://www.salezjanie.edu.pl/dokumenty/ [dostęp: 10.02.2021]; Statut  Salezjańskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko w Łodzi, art. 1 ust.: ,,3. Organem prowadzącym szko-
łę i jej właścicielem jest Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria św. Stanisława Kostki, mające 
siedzibę w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53, reprezentowane przez Inspektora (przełożony pro-
wincji zakonnej). 4. Organ prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kościelnego ze względu na charakter szkoły”, 
art. 4 ust.: „3. Szkoła realizuje program wychowawczy oparty na systemie prewencyjnym św. Jana 
Bosko, w którym wszyscy pracownicy szkoły uczestniczą w procesie wychowawczym. 4. Cele 
i zadania statutowe szkoły oparte są na religii katolickiej i pozostają w bezpośrednim związku 
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Koncentrowanie się w działalności wychowawczej na zapobieganiu, zabezpiecza-
niu, ochronie, przygotowaniu i przewidywaniu wynika nie tylko z teologii, ale znajduje 
swoje uzasadnienie również w normach prawnych. Idea prewencyjna koreluje z moralno-
ścią, religijnością i prawem. Wymiary te wzajemnie się uzupełniają, pozwalają przyjmo-
wać postawy przewidywania różnych wydarzeń i sytuacji, co pozwala przygotowywać 
wychowanka na mogące z nich wynikać konsekwencje75.

2.2. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny i ich zadania

Nadzór pedagogiczny to zespół czynności sprawowanych przez administrację 
oświatową różnych szczebli, której zadaniem jest analizowanie i ocena przebiegu oraz 
wyników pracy w placówkach, tworzenie odpowiednich warunków dla tej działalności, 
a także pomoc nauczycielom w ich doskonaleniu zawodowym. Jest to również jeden 
z fundamentalnych instrumentów realizacji działalności edukacyjnej, której głównym ce-
lem jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki76. 

Warto podkreślić, że nadzór pedagogiczny, jako jeden z nielicznych nadzorów 
administracyjnych, znajduje swoje bezpośrednie źródło w Konstytucji RP – zgodnie z art. 
70 ust. 3 Konstytucji RP prawodawca wprost przewiduje nadzór pedagogiczny nad pla-
cówkami oświatowymi oraz odsyła w tej materii do ustawy. Wytyczną zawartą w powyż-
szej normie realizuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe77.

Prawodawca nie podaje definicji nadzoru pedagogicznego, jednakże w art. 55 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe określa, na czym on polega oraz 
co w szczególności znajduje się pod jego zarządem. W ustawach i aktach wykonawczych 

z religią oraz jej etosem, który jest obowiązujący w nauczaniu, wychowaniu i stosowanych meto-
dach profilaktyki”, https://wodna.edu.pl/dokumenty-salezjanskiego-liceum [dostęp: 10.02.2021].

75 Por. M. T. Chmielewski, Wychowanie w rodzinie a system prewencyjny ks. Bosko. Pró-
ba wskazania korelacji, Seminare. Poszukiwania naukowe 16 (2000), s. 223-229; K. Misiaszek, 
Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, s. 37; Tenże, Salezjańska metoda wychowa-
nia, s. 456; G. Ghirlanda, Iusta autonomia et exempio institutorum religiosorum; fundamenta ex 
extensio, s. 131; Statut Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko w Łodzi, 
art. 1 ust. 3-4, art. 4 ust. 3-4.

76 M. Dutka-Mucha, I. Suckiel, Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły, red. 
P. Staniszewska-Chudzik, Warszawa 2019, s. 13; T. Olejniczak, J. Pielachowski, Nadzór peda-
gogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi, Poznań 2004, s. 9; S. Witek, 
Zarządzanie  zreformowaną  szkołą, Kraków 2000, s. 53; Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, 
Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 170; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2020 poz. 1658 ze zm.).

77 Konstytucja RP, art. 70 ust. 3: „Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół 
innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, po-
nadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalno-
ści szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nad-
zoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa”; Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
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z zakresu omawianej problematyki uregulowane zostały także uprawnienia oraz obo-
wiązki organów i podmiotów związanych z pełnieniem nadzoru pedagogicznego. Z norm 
tych wynika hierarchiczny układ pełnionego nadzoru78. 

Do podmiotów pełniących zewnętrzny nadzór nad placówką oświatową należy 
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Realizuje on, a także koordynuje 
działalność oświatową, współpracuje z wojewodami, innymi organami oraz jednostkami 
organizacyjnymi właściwymi w sprawach funkcjonowania systemu oświaty79. Organem 
sprawującym zewnętrzny nadzór pedagogiczny jest również kurator oświaty. Posiada on 
kompetencje konieczne do wykonywania zadań w zakresie działalności oświatowej na 
obszarze danego województwa, a w szczególności pełni nadzór nad przedszkolami 
oraz innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami czy też kole-
giami pracowników służb społecznych80. 

78 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 55.
79 Tamże, art. 43: „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania koordynuje i reali-

zuje politykę oświatową państwa i współdziała w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi orga-
nami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach funkcjonowania systemu oświaty”.

80 Tamże, art. 51: ,,1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompe-
tencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze wojewódz-
twa, a w szczególności: 1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi 
przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kole-
giami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa, 
z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2a; 2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych 
w ustawie; 3) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78; 4) wykonuje 
zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do: a) organów jednostek samorządu tery-
torialnego – w sprawach publicznych szkół i placówek, zakładanych i prowadzonych przez oso-
by prawne i osoby fizyczne, oraz niepublicznych szkół i placówek, b) dyrektorów szkół – w spra-
wach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów 
z listy uczniów; 5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jedno-
stek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej 
polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa; 6) opracowuje programy wykorzy-
stania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie woje-
wody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego; 7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne 
formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa; 8) 
współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; 9) współdziała z placówkami doskona-
lenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi 
w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, 
potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli; 10) wspomaga działania w zakresie organizowania 
egzaminów w szkołach; 11) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycie-
li, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wycho-
wania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra wła-
ściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia; 12) opiniuje arkusze orga-
nizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez mini-
strów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły 
i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy; 13) współdziała z organami jednostek samorządu 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A58
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A84
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=195#P195A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=195#P195A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A51
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A51
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
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W procesie badania prawnych podstaw działalności wychowawczej prowadzonej 
przez instytuty życia konsekrowanego należy wskazać również normy zawarte w KPK 
z 1983 roku. Prawodawca w kan. 806 KPK z 1983 roku nawiązuje do norm powszechnie 
obowiązującego prawa i tym samym zobowiązuje biskupa diecezjalnego do nadzoru nad 
każdą szkołą katolicką funkcjonującą na terenie jego diecezji. Prawodawca kościelny 
podkreśla we wskazanym kanonie, iż przepisy te są wiążące także dla szkół kierowanych 
przez instytuty życia konsekrowanego z zachowaniem ich autonomii w zakresie we-
wnętrznego zarządu tych szkół81. W odniesieniu do norm prawa kanonicznego warto za-
uważyć, że, w przypadku placówek prowadzonych przez zakonników, termin ,,nadzór 
pedagogiczny” bywa używany do oznaczenia podmiotu kierownictwa lub kontroli, a nad-
zorowanie placówki należy przeważnie do przełożonego instytutu, co wiąże się ściśle 
z jego funkcją nauczania, uświęcania i rządzenia82.

Obok wyżej wskazanych organów sprawujących nadzór pedagogiczny można 
również wskazać wewnętrzny zarząd placówką, który należy przede wszystkim do dy-
rektora danej placówki oświatowej. Pełni on swoją funkcję w stosunku do uczniów oraz 
zatrudnionych nauczycieli83. 

2.2.1. Zewnętrzny zarząd placówką oświatową prowadzoną przez instytuty

Cechą szczególnie charakterystyczną dla nadzoru pełnionego przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty jest możliwość kontrolo-

terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek; 14) współ-
działa z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących wa-
runków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, 
a także może wspomagać działania tych podmiotów; 15) nadzoruje i wspomaga organizację wy-
poczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa; 
15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pra-
cownikami; 16) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności 
w zakresie obronności. 2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasa-
dach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finanso-
wej 2014-2020, a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświa-
ty, mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody”.

81 KPK/1983, kan. 806 § 1: „Biskupowi diecezjalnemu przysługuje prawo czuwania nad 
szkołami katolickimi położonymi na jego terytorium oraz wizytowania ich, nawet wtedy, gdy 
zostały założone albo są prowadzone przez członków instytutów zakonnych; może on także wy-
dawać przepisy dotyczące ogólnej struktury szkół katolickich; przepisy te obowiązują szkoły 
prowadzone przez członków tychże instytutów, jednak z zachowaniem ich autonomii w zakresie 
wewnętrznego zarządu tych szkół”.

82 Por. Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego Pankiewicza, art. 1 § 
4; Statut Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, § 1 ust. 10; Statut Liceum 
Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego w Pniewach, § 2 ust. 1; 
Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, § 2 pkt 5; Statut 
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko w Łodzi, art. 1 ust. 3.

83 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 68 ust. 1 pkt 2.
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https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
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wania podmiotów podlegających nadzorowi i stosowanie wiążącej ingerencji w ich funk-
cjonowanie. Gwarantuje to prawidłowe działanie placówek, a samo usprawnianie oraz 
udoskonalanie działalności tych jednostek odbywa się na podstawie różnego rodzaju re-
gulacji prawnych. Oznacza to także systematyczne sprawdzanie i ocenianie funkcjono-
wania szkół oraz efektów ich statutowej działalności, wspieranie ich w realizacji zadań, 
jak również podejmowanie ewentualnej interwencji w funkcjonowanie jednostek nadzo-
rowanych i wywieranie na nie wpływu korygującego84. 

W ramach całego systemu oświaty fundamentalnym organem administracji pań-
stwowej jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, który zajmuje centralną 
pozycję wśród instytucji oświatowych. Nie można pominąć również innych naczelnych 
czy terenowych organów administracji, a zwłaszcza administracji samorządu terytorial-
nego, której organy są podmiotami zakładającymi i prowadzącymi szkoły85. Prawodawca 
w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe wykonywanie czynności 
kuratora, jako terenowego organu administracji rządowej, który sprawuje zewnętrzny 
nadzór pedagogiczny, rezerwuje wyłącznie dla osób zatrudnionych na stanowiskach wy-
magających kwalifikacji pedagogicznych86. 

Natomiast do podmiotów podejmujących i prowadzących działalność wycho-
wawczą w zakresie zewnętrznego zarządu placówką zaliczyć można instytuty życia kon-
sekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Ich funkcjonowanie powierzone jest 

84 T. Olejniczak, J. Pielachowski, Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami 
i placówkami oświatowymi, s. 9; M. Dutka-Mucha, I. Suckiel, Nadzór pedagogiczny w prak-
tyce dyrektora szkoły, s. 13.

85 J. Jagielski, Status prawny Dyrektora szkoły. Ekspertyza prawna, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Warszawa 2015, s. 12 https://www.ore.edu.pl/2015/04/status-dyrektora-szkoly/ [do-
stęp: 20.02.2021]; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 8, 11 ust. 7 pkt 2; 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, art. 8 ust. 1 pkt 6. Do naczelnych i terenowych organów administracji zaliczyć można 
m.in. ministrów, wojewodów i kuratorów oświaty. Wśród ministrów należy mieć na uwadze 
przede wszystkim ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który ma fundamentalne 
znaczenie i sprawuje podstawową pieczę nad działalnością oświatową. Jednakże nad szkołami ze 
szczególnymi formami współpracy, np. placówkami szkolnictwa artystycznego i tymi z klasyfi-
kacją zawodów szkolnictwa branżowego nadzór sprawują m.in. minister właściwy do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właści-
wy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw sprawiedliwości i podporządkowane mu 
organy oraz minister właściwy do spraw transportu, budownictwa, gospodarki morskiej. Właści-
wi ministrowie w tego typu szkołach i placówkach wykonują należące do nich zadania w zakre-
sie nadzoru pedagogicznego, a także pełnią funkcję organu prowadzącego względem zakłada-
nych placówek. Natomiast przez podmioty zakładające i prowadzące szkoły należy w niniejszej 
dysertacji rozumieć nie tylko naczelne organy administracji państwowej, ale także jednostki sa-
morządu terytorialnego, a także osoby fizyczne i prawne. Do tych ostatnich zaliczyć można insty-
tuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, jako nietypowe osoby prawne, 
które podejmują się działalności wychowawczej, w przypadku której nadzór pedagogiczny peł-
niony jest zazwyczaj przez przełożonego danej wspólnoty. 

86 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 50 ust. 5 pkt 2-3.

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
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zazwyczaj przełożonemu wyższemu wspólnoty związanej z placówką87, bowiem, zgod-
nie z kan. 806 KPK z 1983 roku, nadzór polega na czuwaniu, wizytowaniu i określaniu 
ogólnej struktury działalności edukacyjnej kierowanej przez instytut88. 

2.2.1.1 Organ nadzorujący

Naczelny organ administracji publicznej, którym jest Minister Edukacji i Nauki, 
funkcjonuje w strukturach Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie działów administra-
cji rządowej oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Ministerstwo to 
utworzone zostało dnia 1 stycznia 2021 roku wskutek Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 
zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego89. Zakres działania Ministra Edukacji i Nauki określa Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Edukacji i Nauki90.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe ściśle określa, iż do zadań 
Ministra Edukacji i Nauki należy koordynowanie i realizowanie polityki oświatowej pań-
stwa, a także współdziałanie w sposób autonomiczny w tym zakresie z wojewodami oraz 
innymi organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach funkcjonowania 
działalności oświatowej, również z instytutami zakonnymi prowadzącymi działalność wy-
chowawczą. Oznacza to, że minister ten w szczególności zajmuje się ustalaniem państwo-
wych zasad oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów, a także określa warunki prze-
prowadzania egzaminów91. Do jego funkcji zalicza się także powoływanie oraz odwoły-
wanie kuratorów oświaty na wniosek wojewody, ma on również prawo do odwołania ku-

87 Por. Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego Pankiewicza, art. 1 
§ 4; Statut Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, § 1 ust. 10; Statut Liceum 
Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego w Pniewach, § 2 ust. 1; 
Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, § 2 pkt 5; Statut 
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko w Łodzi, art. 1 ust. 3.

88 KPK/1983, kan. 806.
89 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Mini-

sterstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2020 poz. 2334).

90 Rozporządzenie  Prezesa  Rady Ministrów  z dnia  20  października  2020  r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U.  z 2020 poz. 1848).

91 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016  r. –  prawo oświatowe, art. 43, 60; Ustawa z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, art. 22an, 44zb, 44zzzw; Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela, art. 9b ust. 7. Powyżej przedstawiono tylko przykłady zadań należące do 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który, w porozumieniu z innymi kompe-
tentnymi osobami lub instytucjami w danej dziedzinie, ustala np. państwowe zasady oceniania, 
klasyfikacji, promowania uczniów czy też określa warunki przeprowadzania egzaminów. 
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ratora z własnej inicjatywy92, ponieważ minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 
to przede wszystkim organ wyższego stopnia względem organów administracji rządowej93.

Zgodnie z art. 51 ust. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe 
kurator oświaty wykonuje na obszarze danej jednostki terytorialnej, a także w imieniu 
wojewody, zadania i kompetencje w zakresie edukacji, w szczególności zaś zajmuje się 
nadzorem pedagogicznym nad placówkami publicznymi i niepublicznymi. Ponadto wy-
daje decyzje administracyjne w określonych sprawach oraz współdziała z radami oświa-
towymi powołanymi na podstawie art. 78 omawianej ustawy94, a także wykonuje zadania 
organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie oświaty względem dyrektorów pla-
cówek oraz organów jednostek samorządu terytorialnego95. Kurator oświaty współdziała 
również z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, bada potrzeby nauczycieli w zakre-
sie ich doskonalenia, bierze udział w organizacji konkursów czy olimpiad tematycznych. 
Każda z pełnionych przez niego funkcji odnajduje swoje odzwierciedlenie w stosunku do 
działalności wychowawczej prowadzonej przez instytuty zakonne. Warto zauważyć, że 
współpraca z kuratorem oświaty często uzależniona jest od charakteru danej placówki – 
na przykład w przypadku szkół ukierunkowanych sportowo będzie to oznaczało szcze-
gólny nadzór nad działalnością związaną z aktywnością fizyczną96. Obowiązki kuratora 
względem placówek prowadzonych przez instytuty życia konsekrowanego, w których 
program wychowawczy nastawiony jest na ukształtowanie u wychowanków religijnych 
postaw opartych na nauce Kościoła katolickiego, polegają na wspieraniu szczególnego 
celu, jakim jest działalność edukacyjna w myśl wartości chrześcijańskich97. Oznacza to 
jednocześnie gwarancję wzajemnego poszanowania autonomii i niezależności obu po-
rządków prawnych przez obydwa podmioty. Z jednej strony prawo kanoniczne oraz pra-
wo powszechne zapewniają tożsamość instytutów życia konsekrowanego w zakresie 
własnego szkolnictwa, a z drugiej – oba porządki prawne gwarantują państwu, iż placów-
ki te będą prowadzone zgodnie z ustalonym programem edukacyjnym, a także w harmo-
nii z charakterem i misją danej wspólnoty98, bowiem każda szkoła podlega nadzorowi 

92 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 50.
93 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

1960 nr 30 poz. 168 ze zm.), art. 18.
94 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 51 ust. 1, art. 78.
95 Tamże, art. 51 ust. 1 pkt 4.
96 Por. Statut Szkoły Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół nr 128 

w Warszawie, § 21, https://zs128.edupage.org/a/statut-szkoly-podstawowej-nr-379 [dostęp: 
01.03.2021].

97 W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo-
litą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 81; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii 
państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 44; Statut Bernardyńskiej Szkoły Pod-
stawowej im. O. Anastazego Pankiewicza, art. 3 § 1.

98 Konkordat między  Stolicą Apostolską  i Rzecząpospolitą  Polską, art. 14: „1. Kościół 
katolicki ma prawo zakładać i prowadzić placówki oświatowe i wychowawcze, w tym 
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pedagogicznemu kuratora oświaty. Dzieje się tak również w przypadku działalności wy-
chowawczej podejmowanej przez instytuty życia konsekrowanego – przykładem może 
być np. placówka prowadzona przez Prowincję Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu 
Braci Mniejszych (reprezentowaną przez Prowincjała) w Oświęcimiu. Podobna sytuacja 
ma miejsce w przypadku Statutu Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego 
Pankiewicza, którego art. 6 § 1 brzmi następująco: „Nadzór pedagogiczny nad szkołą 
sprawuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi”99.

Wskazane kompetencje kuratora oświaty nie wyczerpują jednak listy jego zadań, 
ponieważ przewidują je także inne akty wykonawcze, do których prawodawca odsyła 
w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe, a także przepisy Ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela100.

Autonomia i niezależność państwa i Kościoła odnoszą się również do działań po-
dejmowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, ponieważ minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania gwarantuje wzajemne tolerowanie i przestrzeganie norm 
prawnych przez każdą ze stron101. Przykładem współpracy jest chociażby porozumienie 
w kwestii konieczności spełnienia minimum programowego czy też akceptacja ustaleń 
Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczących warunków przeprowadzania egzaminów. 
Wskazuje na to m.in. Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego 

przedszkola oraz szkoły wszystkich rodzajów, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i na 
zasadach określonych przez odpowiednie ustawy. 2. W realizowaniu minimum programowego 
przedmiotów obowiązkowych i w wystawianiu druków urzędowych szkoły te podlegają prawu 
polskiemu. W realizowaniu programu nauczania pozostałych przedmiotów szkoły te stosują się 
do przepisów kościelnych. O publicznym charakterze tych szkół i placówek decyduje prawo pol-
skie. 3. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy oraz uczniowie i wychowankowie szkół 
i placówek wymienionych w ustępie 1 – jeśli są one szkołami lub placówkami publicznymi albo 
mają uprawnienia szkół lub placówek publicznych – mają prawa i obowiązki takie same jak ana-
logiczne osoby w szkołach i placówkach publicznych. 4. Szkoły i placówki wymienione w ustę-
pie 1 będą dotowane przez Państwo lub organy samorządu terytorialnego w przypadkach i na 
zasadach określonych przez odpowiednie ustawy”; W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat 
między Stolicą Apostolską  i Rzecząpospolitą Polską z 28  lipca 1993 r., s. 81; W. Góralski, A. 
Pieńdyk, Zasada niezależności  i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 
roku, s. 44.

99 Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego Pankiewicza, art. 6 § 1.
100 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
101 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 9b pkt 7: ,,Organami wyż-

szego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których 
mowa w ust. 4 pkt 1 – 3 oraz ust. 6, są odpowiednio: 1) w stosunku do dyrektora szkoły – organ 
prowadzący szkołę, a w przypadku gdy dyrektor szkoły jest jednocześnie osobą prowadzącą 
szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę 
– organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia na-
uczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 
lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe – kurator oświaty; 3) w stosunku do 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny –właściwy minister; 4) w stosunku do kuratora oświa-
ty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania”.
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w Oświęcimiu, § 7 ust. 1 pkt 4: „Zespół Szkół spełnia warunki ustawowe przewidziane 
dla szkół publicznych, to jest: (…) realizuje programy nauczania uwzględniające podsta-
wy programowe, ramowe plany nauczania, jak również ustalone przez właściwego mini-
stra do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów”, natomiast § 1 ust. 1 brzmi następująco: „Ze-
spół Szkół (…) jest szkołą katolicką, kształcącą i wychowującą zgodnie z założeniami 
wiary i etyki katolickiej oraz systemu wychowawczego św. Jana Bosko”102. Zatem, jak 
wynika z przytoczonego tekstu, szkoły prowadzone przez instytuty życia konsekrowane-
go zobowiązane są do zachowania również przepisów prawa polskiego. Tego typu pla-
cówki, ze względu na posiadany status, funkcjonują zgodnie z zasadami prawnymi okre-
ślonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, co oznacza, że nie tylko są nadzorowane 
przez jednostkę organizacyjną wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, ale 
również uznane są za równorzędne ze szkołą prowadzoną przez organy administracji 
państwowej lub samorządowej. W związku z tym nakładane są na nie, również w odnie-
sieniu do realizowanego programu nauczania, obowiązki w zakresie dostosowania się do 
wymogów państwowego prawa oświatowego. Zachowanie autonomii i niezależności in-
stytutów życia konsekrowanego w prowadzonej działalności wychowawczej uwidacznia 
się w momencie, kiedy z jednej strony zachodzi konieczność prowadzenia przez nie dzia-
łalności oświatowej zgodnie z wymogami zawartymi w prawie polskim, a z drugiej – 
obowiązkiem podmiotu prowadzącego szkołę jest zachowanie jej specyfiki, wynikającej 
z nastawienia na wychowanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi, co z kolei koreluje 
z prawem kanonicznym i normami własnymi danego zakonu103. 

2.2.1.2. Organ prowadzący placówkę

Warto również zwrócić uwagę na inne organy placówek oświatowych, a wśród 
nich – na podmioty zakładające i prowadzące szkoły. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe zaliczane są do nich nie tylko naczelne 
organy administracji państwowej, ale także jednostki samorządu terytorialnego oraz oso-
by fizyczne i prawne. W związku z art. 8 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku 
o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego są to także instytuty życia konsekrowanego 
i stowarzyszenia życia apostolskiego. Jako osoby prawne podejmują się one działalności 
edukacyjnej, której prowadzenie związane jest z tym, że nadzór pedagogiczny nad daną 
placówką pełni najczęściej w imieniu wspólnoty zakonnej jej wyższy przełożony104. 

102 Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, § 1 ust. 
1, § 7 ust. 1 pkt 4.

103 W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo-
litą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 81; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii 
państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 44.

104 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 8 ust. 2; Ustawa z dnia 17 
maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 8 ust. 
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Fundamentalnym celem nadzoru pedagogicznego pełnionego przez organ prowa-
dzący działający w imieniu instytutu jest zapewnienie wysokiej jakości pracy placówki 
oświatowej poprzez doskonalenie jej działalności. Ważnym zadaniem jest również stałe 
wspieranie członków rady pedagogicznej w ich doskonaleniu zawodowym, a także odpo-
wiednie wpływanie na organizację procesów edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji 
uczniów. Wielokierunkowe oddziaływania edukacyjne mają pomagać w rozwoju intelek-
tualnym, fizycznym, emocjonalnym, moralnym, społecznym i duchowym podopieczne-
go105. Warto podkreślić, że w działalności instytutów wszechstronnemu rozwojowi ucznia 
ma służyć, poza realizacją programu edukacyjnego, również system wartości chrześci-
jańskich charakterystyczny dla tego typu placówek. Każda szkoła zobowiązana jest do 
przestrzegania programów nauczania, wychowania i profilaktyki, natomiast w placówce 
prowadzonej przez instytuty zakonne dopełnia je koncepcja wychowania w wierze. Po-
wyżej nakreślona ogólna wizja programowa tego typu szkolnictwa stanowi podstawę in-
tegracji funkcji edukacyjnej z ewangelizacyjnym wymiarem szkoły wyznaniowej. Dy-
daktyka teleologiczna, realizowana z nastawieniem na jakość i efektywność, koreluje 
z wymiarem zadań edukacyjnych realizowanych w nauczaniu, kształceniu umiejętności 
oraz wychowaniu106. 

Nadzór pedagogiczny sprawowany w szkołach katolickich jest konsekwencją 
eklezjalnego wymiaru tej działalności. Polega na czuwaniu, wizytowaniu i określaniu 
ogólnej struktury szkolnictwa katolickiego. Prawodawca podkreśla w kan. 806 KPK 
z 1983 roku, iż przepisy te są wiążące także w przypadku szkół kierowanych przez insty-
tuty życia konsekrowanego, z zachowaniem ich autonomii w zakresie wewnętrznego za-
rządu107. Warto zauważyć, że w przypadku statutów placówek prowadzonych przez insty-
tuty życia konsekrowanego termin „nadzór pedagogiczny” bywa używany do oznaczenia 

1 pkt 6; Statut Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, § 1 ust. 10, § 2 ust. 3; 
Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego ,,Dom dla chłopców” im. Św. Stanisława Kostki, § 
2 ust. 1, https://sowdom.pl/ [dostęp: 04.05.2021]; Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Ur-
szulanek Serca Jezusowego Konającego w Pniewach, § 2 ust. 1; Statut Salezjańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko w Łodzi, art. 1 ust. 3; Statut Bernardyńskiej Szkoły Pod-
stawowej im. O. Anastazego Pankiewicza, art. 1 § 4; Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, § 1 pkt 2.

105 T. Olejniczak, J. Pielachowski, Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami 
i placówkami oświatowymi, s. 9; M. Dutka-Mucha, I. Suckiel, Nadzór pedagogiczny w prakty-
ce dyrektora szkoły, s. 13.

106 A. Maj, Pedagogia  oratiorianów  [Kongregacji  Oratorium  Świętego  Filipa  Neri], 
w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, 
K. Misiaszek, t. 2, Kraków 2013, s. 26-29; A. Mengarelli, La metodologia nell’azione pastora-
le di S. Filippo Neri, Roma 1974; J. Pabis, Żywot św. Filipa Nerjusza, Tarnów 1931, s. 177-184; 
W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 
z 28 lipca 1993 r., s. 81; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa 
i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 44.

107 KPK/1983, kan. 806.
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podmiotu kierownictwa lub kontroli, co wiąże się ściśle z funkcją nauczania, uświęcania 
i rządzenia, bowiem nadzorowanie placówki należy przeważnie do wyższego przełożo-
nego instytutu108.

Przykładem może być Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri 
w Radomiu. Punktem wyjścia w zarządzaniu placówką oświatową i jego organizacją jest 
statut nadany przez organ prowadzący działający w imieniu Kongregacji Oratorium św. 
Filipa Neri109. Opierając się również na normach z zakresu prawa kanonicznego, oświa-
towego, a także na współczesnej pedagogice szkolnej, organ ten wypracował system or-
ganizacji administracyjnej oraz procesu edukacji, wpisując go odpowiednio w główną 
misję tego instytutu110. W momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności wycho-
wawczej Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri postulowała, aby edukację skorelować 
z duchowością patrona. Znalazło to swoje odzwierciedlenie już w pierwszym statucie, 
a przede wszystkim w ,,Planie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym” z 1991 
roku. Historia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu 
jest przykładem tego, że charyzmat wynikający z doświadczenia duszpasterskiego i du-
chowości jest istotny w działalności edukacyjnej i wychowawczej – w przypadku oma-
wianego instytutu wyznacza optymalną pedagogię jego placówki rozumianą jako bliską, 
wręcz rodzinną relację, w której nauczyciele stawiają sobie wyższe wymagania niż pod-
opiecznym. Autonomia i niezależność w podejmowaniu działalności wychowawczej 
w przypadku Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri zauważalne są przede wszystkim 
w statucie placówki oraz w jej ,,Planie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym”, 
w przypadku którego wszystkie działy wymienione w tytule rozpoczynają się od postula-
tów przekazywanych nauczycielom. Autonomia i niezależność wyrażają się tutaj w trak-
towaniu podopiecznego bez uprzedzeń i wyróżniającego wartościowania jego osoby, bo-
wiem odpowiednia formacja, samoocena i zaangażowanie, zarówno nauczycieli, jak 

108 Por. Statut Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, § 1 ust. 10, § 2 
ust. 3; Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego  ,,Dom dla chłopców”  im. Św. Stanisława 
Kostki, § 2 ust. 1; Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Kona-
jącego w Pniewach, § 2 ust. 1; Statut Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego  im. Księdza 
Bosko w Łodzi, art. 1 ust. 3; Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego Pan-
kiewicza, art. 1 § 4; Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświę-
cimiu, § 1 pkt 2.

109 Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu, § 1 
ust.: „3. Organem prowadzącym szkołę jest Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu”, 
https://klo.radom.pl/dokumenty/ [dostęp: 07.05.2021].

110 A. Maj, Integracja ewangelizacji i edukacji podstawą tożsamości szkoły katolickiej, w: 
Ewangelizacja a edukacja w trzecim tysiącleciu, red. A. Kryński, Częstochowa 2002, s. 89-109; 
Tenże, Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 128-129; Tenże, Pedagogia oratioria-
nów [Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń za-
konnych. Historia i współczesność, s. 28-29.

https://klo.radom.pl/dokumenty/
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i uczniów na rzecz wzajemnego dobra, to fundament konieczny dla realizacji tych celów, 
które mają swoje źródło w zasadach i charyzmacie organu prowadzącego placówkę111.

2.2.2. Wewnętrzny zarząd placówką oświatową prowadzoną przez instytuty

W działalności oświatowej wewnętrzny zarząd placówką sprawuje dyrektor – do-
tyczy to również placówek, w których organem prowadzącym jest instytut życia konse-
krowanego. Zgodnie z publicznym lub niepublicznym charakterem takiej szkoły podlega 
ona nadzorowi pedagogicznemu w zakresie kształcenia ogólnego. Dyrektor sprawuje 
nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, kieruje działalnością szkoły i reprezen-
tuje ją na zewnątrz. Kolegialnym organem szkoły jest działająca w każdej szkole rada 
pedagogiczna, która zatrudnia minimum trzech nauczycieli i posiada kompetencje zarów-
no stanowiące, jak i opiniodawcze (należą do nich m.in. zatwierdzanie planów pracy 
szkoły, klasyfikacja i promocja uczniów oraz podejmowanie innych uchwał pedagogicz-
nych w szkole)112. 

W placówce może funkcjonować również rada rodziców, działając w imieniu 
wszystkich rodziców lub opiekunów i tworząc ich delegaturę. Stanowi ona podmiot ukła-
du wewnętrznego, z którym dyrektor pozostaje w określonych relacjach i który w pew-
nym stopniu oddziałuje na jego decyzje113. Poza radą rodziców formą współpracy dyrek-
tora szkoły z ogółem uczniów stanowi samorząd uczniowski. Reprezentanci tej grupy 
działają na podstawie art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe. 
Mają oni prawo przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnio-
ski i opinie dotyczące wszystkich spraw istotnych dla placówki, a w szczególności – za-
gadnień, które dotyczą realizacji fundamentalnych praw uczniów114.

111 Por. Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu; A. 
Maj, Katolickie Liceum w Radomiu w okresie przemian oświatowych (1991-2006), Radom 2008, 
s. 32-39, 118-133; Tenże, Pedagogia  oratiorianów  [Kongregacji  Oratorium  Świętego  Filipa 
Neri], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, s. 26-27.

112 E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 348; R. Pelczar, A. Wagner, 
Wybrane  aspekty wykonywania  zadań  oświatowych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego, 
red. E. Juśko, I. Wieczorek, Łódź 2016, s. 26; A. Maj, Szkoła katolicka w polskim systemie szkol-
nictwa, s. 127.

113 D. Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne  i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe 
w zarysie, s. 89-106; J. Gęsicki, Przemiany prawno-organizacyjne w tworzeniu oświaty samorzą-
dowej, w: Samorządowy model oświaty, red. J. Gęsicki, Warszawa 2001, s. 25. 

114 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 85; D. Kurzyna-Chmiel, 
Podstawy prawne  i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, s. 89-106; J. Gęsicki, 
Przemiany prawno-organizacyjne w tworzeniu oświaty samorządowej, s. 25. Autorzy w swoich 
tezach wskazują art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Konieczne 
wydaje się wskazanie, iż po nowelizacji prawa oświatowego norma ta znajduje swoje odzwiercie-
dlenie w art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe. Z uwagi na powyższe 
warto przytoczyć najważniejszy jej fragment: „5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub 
placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko-
ły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów (…)”.
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Natomiast zgodnie z kan. 806 KPK z 1983 roku powyższe nie wyklucza autono-
mii i niezależności w zakresie wewnętrznego zarządzania tymi szkołami przez instytuty 
życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego115, co zostanie wskazane 
w dalszej części dysertacji.

2.2.2.1. Organ kierujący placówką oświatową

Dyrektor szkoły zarządza jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpo-
wiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych, co bezpośrednio wpływa na ja-
kość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. Na swoje stanowisko 
dyrektor powoływany jest przez organ prowadzący. Stanowisko to może piastować rów-
nież osoba niebędąca nauczycielem, ale w tym przypadku powołanie wymaga dodatkowo 
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. kuratora oświaty. Gdy dyrektor 
szkoły nie jest nauczycielem, zarząd nad funkcjami pedagogicznymi placówki sprawuje 
nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w stosunku do pracowników pedagogicz-
nych zatrudnionych w tych szkołach, np. wicedyrektor116. 

Oprócz wskazanych powyżej funkcji należy wymienić także m.in.: zatrudnianie 
nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, zapewnienie uczniom oraz pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania czy opieki. Dyrektor spra-
wuje również funkcje nadzorcze, do których zalicza się kontrolę nad: realizacją podstawy 
programowej i ramowych planów nauczania, wypełnianiem wewnątrzszkolnych zasad 
oceniania, klasyfikacją i promocją uczniów, przeprowadzaniem egzaminów, przestrzega-
niem przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, respektowa-
niem statutu szkoły, a także praw dziecka i ucznia, a w przypadku działalności wycho-
wawczej podejmowanej przez instytuty – także nad rozwojem szkoły jako katolickiej 
instytucji oświatowej i podnoszeniem poziomu pracy w duchu chrześcijańskim117.

Tak szeroki zakres władzy, również w działalności prowadzonej przez instytuty, 
jest dowodem zaufania prawodawcy kościelnego, ponieważ autonomia daje dyrektorowi 

115 KPK/1983, kan. 806; A. Maj, Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 127.
116 Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku szkół prowadzonych przez instytuty życia 

konsekrowanego organem prowadzącym jest każdorazowo sam instytut. Do niego w związku 
z tym należy autonomiczna i niezależna decyzja, komu powierzy stanowisko dyrektora placówki. 
Oto kilka przykładów: Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego Pankiewi-
cza, art. 1 § 3; Statut Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko w Łodzi, art. 
1 ust. 3; Statut Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, § 2 pkt 5; 
Statut Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, § 1 ust. 10; Statut Szkoły Pod-
stawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Ignacego Loyoli w Łodzi, § 1 ust. 5.

117 Por. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Ignacego Loyoli 
w Łodzi, § 4 ust. 1, § 9, § 10-11; Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Je-
zusowego Konającego w Pniewach, § 8-12; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświato-
we, art. 68; B. Barszczewska, Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach. Nadzór pedago-
giczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie, Warszawa 2012, s. 13-19; E. Ura, Prawo administra-
cyjne, s. 348. 
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możliwość troski o dyscyplinę w placówce oraz kontrolowania podopiecznych i pracow-
ników118. Przykładem może być pozycja dyrekcji w działalności wychowawczej prowa-
dzonej przez Zgromadzenie Adoratorek Krwi Chrystusa. Wychowanki bursy im. św. Ma-
rii De Mattias w Bolesławcu przyjmuje dyrektorka, po wcześniejszej rozmowie z rodzi-
cami bądź opiekunami prawnymi, co wynika z przeświadczenia, że wzajemne zaufanie 
należy budować od samego początku współpracy119.

Z kolei pedagogia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa jest nieco odmienna, ponieważ już sama założycielka wyraża w tym aspekcie 
specyficzny pogląd. W jej przekonaniu bycie autorytetem jest stałą cechą: „kto chce podno-
sić władzę nie zasługuje nigdy na uznanie – rzecz dowiedziona”120. W świetle pism bł. Ce-
liny Borzęckiej o byciu wzorem dla innych decydują kompetencje oraz pokora. Idąc za jej 
przykładem i korzystając z jej doświadczeń, dyrektor placówki dzięki zdobytemu szacun-
kowi może wypowiadać się na temat wychowania i kształcenia, należycie wypełniać obo-
wiązki, a także podejmować autonomiczne oraz właściwe decyzje, zaś problemy wycho-
wawcze rozwiązywać przez dostosowanie metod do każdego przypadku indywidualnie121. 

Warto również przybliżyć działalność wychowawczą podejmowaną przez Zgro-
madzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Dyrektor, pełniąc funkcję kie-
rowniczą w szkole, często organizuje dla pracowników pedagogicznych placówki zebra-
nia, na których omawiane są istotne problemy wychowawcze. Buduje także swój autory-
tet poprzez rozmowy ze swoimi podopiecznymi, dzięki czemu może poznać ich potrzeby 
i trudności oraz troszczyć się szczególnie o tych, którzy kończą naukę122. 

118 KPK/1983, kan. 806; A. Maj, Integracja ewangelizacji i edukacji podstawą tożsamości 
szkoły katolickiej, s. 89-109; Tenże, Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 129.

119 G. Janikula, Pedagogia  adoratorek  [Zgromadzenia  Adoratorek  Krwi  Chrystusa], 
w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, 
K. Misiaszek, t. 2, Kraków 2013, s. 171; M. De Mattias, Listy błogosławionej Marii De Mattias, 
tłum. K. K. Zielonka, t.2, Wrocław 1995, s. 30; M. Colagiovanni, Cztery ewangelistki. Siostry 
de Sanctis, tłum Z. Zawadzka, Wrocław 1998, s. 10; G. Janikula, Kobieta Słowa – Błogosławio-
na Maria De Mattias, Przewodnik Katolicki 5 (2003), s. 26-27; A. Maraone, Adoratorki Krwi 
Chrystusa w Kościele i w świecie 1834-1984, tłum. Z. S. Żabińska, Rzym 1984, s. 39; G. Merli-
ni, Życie Marii De Mattias, tłum. C. Maćkała, M. Ciupik, Wrocław-Rzym 1990, s. 22; G. Sper-
duti, La pedagogia Cristiana di Maria De Mattias, Roma 1969, s. 18, 42, 46.

120 E. Henschke, W stronę pełni człowieczeństwa. Celina Borzęcka pedagog i krzewiciel 
oświaty 1833-1913, Poznań 2010, s. 258. 

121 T. Kalkstein, Matka Celina Borzęcka, Rzym 1951, s. 17; M. L. Mistecka, Zmar-
twychwstanki. Charyzmat i dzieje 1891-1991, t. 2, Lublin 2000, s. 81-82; W. Roszkowski, Histo-
ria Polski  1914-2005, Warszawa 2009, s. 411-413; Statut Publicznej  Szkoły Podstawowej  im. 
Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie, § 9-15, http://www.gszksp.pl/_ksp/
index.php/dokumenty-szkolne [dostęp: 10.05.2021].

122 R. Gąsior, Pozwoliła  się prowadzić Duchowi Świętemu, Kraków 2005, s. 118-157; 
P. Turwoń, Karol Wojtyła – Jan Paweł II w historii Zgromadzenia Sióstr Prezentek, red. P. Tur-
woń, Kraków 2005, s. 33-46; Przedmowa Fundatorkiey Domu Panienskiego w której się opisuje 
Fundacia, koniec i sporządzenie iego, w: Ustawy abo sposób życia Domu Panieńskiego, zatwier-
dził: A. Trzebicki, 03.01.1660, AI/V/8, k. 1-3, art. 3, Archiwum Prezentek, Kraków; Statut 
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Można zauważyć, że placówki prowadzone przez instytuty w sposób szczególny 
podkreślają, iż proces wychowania zmierza do tego, aby w uczniach wykształcić prawość 
charakteru, uczciwość, prawdomówność, obowiązkowość, właściwy stosunek do obo-
wiązków oraz postawę wzajemnej życzliwości i wyrozumiałości. Opieranie się na auto-
rytecie, który może być budowany w różny sposób, stanowi realny dowód na to, że słusz-
na autonomia instytutów zakonnych w zakresie zarządzania placówką oświatową jest jak 
najbardziej realizowana. Dyrektor, poprzez prezentowanie pożądanych wzorców i wy-
pełnianie swoich obowiązków, prezentuje postawę miłości, poszanowania dla drugiego 
człowieka oraz pobudza do twórczego działania zarówno nauczycieli, jak i podopiecz-
nych – w duchu chrześcijańskiej wolności, naturalności i szczerości123.

2.2.2.2. Inne organy szkoły

Wraz z dyrektorem placówki oświatowej w układzie wewnętrznym szkoły funk-
cjonują także inne wspomniane wcześniej organy – rada pedagogiczna, rada rodziców 
oraz samorząd uczniowskiego.

Każdy z tych organów działa niezależnie, a wykonując swoje obowiązki, korzysta 
ze swoich praw i uprawnień. Instytuty działają w zgodzie z głównymi założeniami szko-
ły i jednocześnie dbają o przestrzeganie tych zasad z zachowaniem swojej autonomii124. 

Status jurydyczny w szkołach prowadzonych przez instytuty życia konsekrowane-
go opiera się na zasadzie możliwości wychowania chrześcijańskiego, a także na zagwa-
rantowaniu pracownikom oraz uczniom takich samych praw i obowiązków, jakie posia-
dają odpowiadające im kategorie osób w innych szkołach publicznych. Podkreśla to tak-
że sam prawodawca w Konkordacie, bowiem w art. 14 ust. 3 przeczytać można: „Na-
uczyciele, wychowawcy i inni pracownicy oraz uczniowie i wychowankowie szkół i pla-
cówek wymienionych w ustępie 1 – jeśli są one placówkami publicznymi albo mają 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, § 10 ust. 2, 
§ 11 ust. 2-3, § 13 ust. 4, 7, § 17 ust. 2, § 18 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, § 20-23, http://www.prezen-
tek.edu.pl/index.php/o-szkole/informacje-o-szkole/dokumenty [dostęp: 12.05.2021]; Statut Pu-
blicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, § 8 ust. 
2-3, § 16-18, http://www.prezentek.edu.pl/index.php/o-szkole/informacje-o-szkole/dokumenty 
[dostęp: 12.05.2021].

123 KPK/1983, kan. 586, 806; A. Skorupa, Słuszna  autonomia  instytutów  zakonnych 
w Kościele łacińskim, s. 177-181; A. Maj, Integracja ewangelizacji i edukacji podstawą tożsamo-
ści szkoły katolickiej, s. 89-109; Tenże, Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 129.

124 W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada  niezależności  i autonomii  państwa  i Kościoła 
w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 44-45; M. Winiarski, Dialog i współpraca nauczycieli 
i rodziców, Nowa Szkoła 10 (2002), s. 5; E. Ura, Prawo administracyjne, s. 348; R. Pelczar, A. 
Wagner, Wybrane aspekty wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego, s. 26; A. Maj, Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 127; D. Kurzyna-
-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, s. 89-106; J. 
Gęsicki, Przemiany  prawno-organizacyjne w tworzeniu  oświaty  samorządowej, s. 25; Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 85.



153

uprawnienia szkół lub placówek publicznych – mają prawa i obowiązki takie same, jak 
analogicznie osoby w szkołach i placówkach publicznych”125.

Powyższy zapis jest więc wyrazem równouprawnienia obywateli państwa demo-
kratycznego, opartego na zasadzie poszanowania autonomii i niezależności, a w związ-
ku z kan. 806 KPK z 1983 powodującym spełnienie tych samych warunków także w za-
kresie wewnętrznego zarządu działalności oświatowej instytutów z zachowaniem ich 
autonomii126.

2.2.2.2.1. Rada pedagogiczna

Aspekty funkcjonowania rady pedagogicznej unormowane zostały w Ustawie 
z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe, Ustawie z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty, Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, a także 
innych przepisach wykonawczych, w których określone są funkcje, zadania, odpowie-
dzialność, a także uprawnienia tego organu127. Jego autonomię i niezależność podkreśla 
sam prawodawca w art. 73 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświato-
we, nadając uprawnienie do ustalenia regulaminu swojej działalności128. Możliwość 
uchwalania statutu szkoły oraz określenia jego zadań i przeprowadzania zmian w jego 
brzmieniu podkreśla charakter rady pedagogicznej, bowiem żaden inny organ placówki 
oświatowej nie posiada tak szerokich kompetencji129. Argumentem niewątpliwie przema-

125 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, art. 14 ust. 3; J. Kru-
kowski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania, s. 46; Tenże, Kon-
kordat polski. Znaczenie i realizacja, s. 144; W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między 
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 81-83; W. Góralski, A. Pień-
dyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, 
s. 44-45.

126 KPK/1983, kan. 586, 806.
127 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 69-74; Ustawa z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty, art. 44m ust. 6, art. 44o ust. 2-3, 5, 8, art. 44q ust. 2, art. 44zzr ust. 
12, art. 44zzzf ust. 6, 10; Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 7 ust. 2 pkt 2, 
art. 78 ust. 3 pkt 1a, 2a; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Pra-
wo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 ze zm.), art. 238 ust. 6, art. 292; Ustawa z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203 ze zm.), art. 120 ust. 5.

128 M. Dutka-Mucha, K. Gawroński, Rada  pedagogiczna.  Obowiązki,  kompetencje 
i odpowiedzialność, Warszawa 2020, s. 11; W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 
20021, s. 327: „zgromadzenie obradujące, zespół ludzi wybranych przez jakąś grupę lub powoła-
nych przez władzę do podejmowania decyzji lub wydawania opinii w pewnych sprawach”; Usta-
wa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 73 ust. 2: „Rada pedagogiczna ustala regu-
lamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane”.

129 Por. Statut  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  św.  Jana  Pawła  II  Sióstr  Prezentek 
w Rzeszowie, § 20, § 24-27; Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 
Sióstr Prezentek w Rzeszowie, § 16, § 19; Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi, § 9, § 12; Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszula-
nek Serca Jezusowego Konającego w Pniewach, § 8, § 14-16; Statut Przedszkola Parafialnego 
im. bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie, § 6 ust. 1, § 8.
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wiającym za autonomią i niezależnością ciała pedagogicznego jest przyznanie mu możli-
wości realizacji zadań statutowych z zakresu kształcenia, wychowania i opieki. Zgodnie 
z art. 98 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe statut okre-
śla wszystkie zadania, które powinna realizować placówka danego typu i rodzaju, a w tym 
placówka prowadzona przez instytuty zakonne. Biorąc pod uwagę funkcje wypełniane 
przez radę pedagogiczną, „można powiedzieć, że chodzi o organ umożliwiający pracow-
nikom pedagogicznym (...) współuczestnictwo w zarządzaniu jednostką organizacyjną, 
w której są zatrudnieni”130. Rada pedagogiczna bowiem, zgodnie ze swoimi kompeten-
cjami oraz uprawnieniami, analizuje, decyduje, opiniuje, postanawia, rozstrzyga, ustala, 
wnioskuje, zatwierdza i wyraża zgodę131. Oznacza to, że jest ona organem ustawodaw-
czym w placówce, ośrodkiem wydającym dyspozycje i regulującym całokształt swojej 
działalności, a także ciałem pedagogicznym decydującym o różnorodnych kwestiach or-
ganizacyjnych, kadrowych czy finansowych przy jednoczesnym dokonywaniu kontroli 
tej działalności. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, czyli zespołem z określo-
ną strukturą osobową, który podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał, do czego nie-
zbędne jest stosowanie demokratycznych reguł. Uchwały podejmowane są zespołowo, 
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Oznacza to, 
że przy kworum liczy się zdanie większości, ponieważ ustawowa definicja wprost deter-
minuje zespołowe współdziałanie członków rady pedagogicznej oraz powołanie jej do 
wypełniania określonych zadań w placówce oświatowej132. 

Wskazane kompetencje przedstawiają autonomię i niezależność kadry pedago-
gicznej nie tylko w szkołach publicznych, ale także w tych placówkach, których katolicki 
charakter jest podstawą autonomicznej działalności prowadzonej przez instytuty życia 
konsekrowanego. Przykładem może być pedagogia Zgromadzenia Sióstr Augustianek. 
Realizują one cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo 

130 M. Pilich, A. Olszewski, Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz, 
red. M. Pilich, Warszawa 2018, s. 411.

131 Por. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 69-74; Statut Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, § 20, § 24-27; Statut 
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, § 16, 
§ 19; Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi, 
§ 9, § 12; Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego 
w Pniewach, § 8, § 14-16; Statut Przedszkola Parafialnego im. bł. Honorata Koźmińskiego w Lu-
blinie, § 6 ust. 1, § 8; M. Dutka-Mucha, K. Gawroński, Rada pedagogiczna. Obowiązki, kom-
petencje i odpowiedzialność, s. 13; B. Kubiczek, Autonomia szkoły. Jak ją tworzyć? Jak korzy-
stać?, Opole 2002, s. 145. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – prawo oświatowe, rada pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły, jeżeli rada 
taka nie została placówce powołana. Jak wynika z powyżej wskazanych przykładowych statutów, 
w każdym z nich opisane są organy szkoły, ich kompetencje, a także zasady współdziałania.

132 M. Dutka-Mucha, K. Gawroński, Rada pedagogiczna. Obowiązki,  kompetencje 
i odpowiedzialność, s. 13; B. Kubiczek, Autonomia szkoły. Jak ją tworzyć?  Jak korzystać?, 
s. 145.



155

oświatowe, a za fundament wychowania przyjmują chrześcijański system wartości – pod-
kreślają to statuty prowadzonych przez nie licznych placówek oświatowych. Ważnym 
celem określonym w tych statutach jest tworzenie wspólnoty wśród kadry wychowaw-
czej – dzięki tworzeniu rodzinnego klimatu nauczyciele wykazują większe zaangażowa-
nie i podejmują oraz realizują inicjatywy zmierzające do integralnego wychowania pod-
opiecznych. Taka działalność wychowawcza prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr 
Augustianek jest ściśle związana z programem edukacyjnym placówki, a stwarzanie sy-
tuacji edukacyjnych i wychowawczych w duchu autonomii oraz niezależności sprzyja 
rozumieniu i przeżywaniu wartości chrześcijańskich133.

2.2.2.2.1. Rada rodziców

Rada rodziców to organ społeczny zrzeszający rodziców w celu współpracy z pla-
cówką oświatową. Ten wewnątrzinstytucjonalny podmiot reprezentuje ogół rodziców, 
wykonując zadania związane z różnymi obszarami aktywności szkoły, w których ich 
udział jest niezbędny. Zadania rady rodziców są złożone, a zaliczyć do nich można dzia-
łanie w imieniu rodziców134 oraz współdziałanie z kadrą pedagogiczną w zakresie funkcji 
dydaktycznej, korekcyjno-wyrównawczej, profilaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej 
względem dzieci135, a także doradczo-opiniującej, finansowej i kontrolno-nadzorczej.

Ich realizacja przyczynia się do tworzenia w placówce odpowiednich warunków, 
które wpływają korzystnie na wielostronny rozwój dzieci. Istotne jest to, aby członkowie 
rady rodziców wchodzące w zakres ich kompetencji zadania wypełniali w sposób autono-
miczny, a dyrekcja wraz z kadrą pedagogiczną powinny im to umożliwiać, bowiem repre-
zentują ogół rodziców, realizując prawa zbiorowe i działając w interesie wszystkich rodzi-
ców dzieci uczęszczających do danej placówki. Wzajemna autonomia tworzy korelację 

133 K. Z. Abramczuk, Pedagogia Zgromadzenia Sióstr Augustianek, w: Pedagogie kato-
lickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, t. 3, Kraków 2015, 
s. 97-100; Statut Niepublicznego Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Augustianek w Bielawie przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Bielawie, § 9, § 11; 
Statut Publicznego Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Świętego Augustyna w Krakowie, § 
28, § 30-32; Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Augustianek 
im. św. Rity w Krakowie, § 18, § 22, https://liceum.augustianki.pl/dokumenty/ [dostęp: 15.05.2021].

134 K. Żuchelkowska, Zasady funkcjonowania i zadania rady rodziców w przedszkolu, s. 
38-39; M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli  i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 
1985, s. 77-162; A. Konieczna, Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z ro-
dzicami o problemach szkolnych ucznia, Warszawa 2009, s. 48-49; I. Nowosad, W poszukiwaniu 
warunków współpracy  nauczycieli  i rodziców, w: Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu no-
wych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad, M. Szymański, Zielona Góra – Kraków 
2004, s. 173-181; M. Mendel, Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007, s. 68-
72; M. Winiarski, Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców, s. 5; R. Tejszerski, Wpływ rady 
rodziców na życie warszawskich szkół, Gazeta Szkolna 41 (2009), s. 10; M. Pilich, Ustawa o sys-
temie oświaty. Komentarz, Warszawa 2013, s. 545.

135 KPK/1983, kan. 586, 806; K. Żuchelkowska, Zasady funkcjonowania i zadania rady 
rodziców w przedszkolu, Konteksty Pedagogiczne 1/4 (2015), s. 37.
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z poszczególnymi jednostkami będącymi podmiotami wykonywania tych praw136. W dzia-
łalności wychowawczej prowadzonej przez instytuty wyraża się to w odpowiedniej forma-
cji i zaangażowaniu, zarówno ze strony kadry pedagogicznej, jak i rady rodziców na rzecz 
dobra dzieci. Jest to konieczny fundament dla realizacji celów, które mają swoje źródło 
w godności człowieka będącej niezależnym i nienaruszalnym prawem Bożym137. 

Z takiego założenia wychodził założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, 
ks. Robert Spiske. Uważał on, iż religijne wychowanie uczniów to przede wszystkim 
obowiązek rodziców, ponieważ to ich zadaniem jest uwrażliwienie dziecka na jego po-
chodzenia od Boga. Ojcostwo Boga oraz wypływająca z tego faktu godność człowieka 
jest prawem Bożym. Autonomia w tym zakresie jest formą szczegółowego uzupełniania 
prawa należnemu każdemu człowiekowi przez podejmowaną i realizowaną przez zgro-
madzenie działalność wychowawczą. Dziecko jest darem Boga, a rodzice powinni po-
wierzać życie i proces jego wychowania odpowiednim organom, chroniąc je w ten spo-
sób przed zagrożeniami dla życia wiecznego. Działalność edukacyjna instytutu ma za 
zadanie pomóc młodym ludziom w odkryciu planu Bożego wobec ich życia i podążaniu 
za poznanym dobrem. Pokazanie dzieciom przykładów takiego życia jest ważnym ele-
mentem wychowania przez rodziców, gdyż autonomiczne dążenie do osiągnięcia święto-
ści budzi w człowieku zapał i najlepsze duchowe pragnienia138. 

Warto również wskazać, iż, zgodnie z art. 83 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
roku – prawo oświatowe, wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym ze-

136 M. Winiarski, Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców, s. 5; I. Dzierzgowska, A. 
Rękawek, Wszystko o radach rodziców. Niezbędnik dyrektora, Warszawa 2008, s. 100; A. Poraj, 
G. Całek, Rodzice w szkole. Poradnik dla rodziców, Warszawa 2009, s. 8; B. Śliwerski, Pro-
gram wychowawczy szkoły, Warszawa 2001, s. 171; J. Winczek, Rola rady rodziców w szkole, 
Wychowawca 9 (2007), s. 8; W. Starzyński, E. Wieczorek, W. Kołodziejczyk, M. Kunicki-
-Goldfinger, Prawa  rodziców  w szkole, Warszawa 2005, s. 4; A. W. Maszke, Współpraca 
i partnerstwo  rodziców  i nauczyciela, w: Kreatorzy edukacyjnego dialogu, red. A. Karpińska, 
Białystok 2002, s. 77-79; B. Krajewska, Rada rodziców w szkole, Toruń 2012, s. 8.

137 J. Krukowski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania  i wychowania, 
s. 40-41; A. Mezglewski, Udział kościołów w procesie kształtowania i wychowania w ramach sys-
temu oświaty, s. 285; M. Bielecki, Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców oraz 
jego wolność religijna w kontekście orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 listo-
pada 2009, s. 44-46; M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, s. 281-282; M. Bie-
lecki, Godność  dziecka  jako  przesłanka  korzystania  z wolności  religijnej, s. 253; A. Łopatka, 
Dziecko.  Jego prawa człowieka, s. 80-81; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, s. 50.

138 M. Dulik, Miłosierdzie chrześcijańskie w nauczaniu  i działalności Sługi Bożego ks. 
Roberta Spiskiego założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, Wrocławski Przegląd teologicz-
ny 24 (2016) nr 2, s. 119-123; M. Dębowicz, Aktualność ujęcia Tajemnicy Eucharystii w pismach 
księdza Roberta Spiskego, Wrocław 1999, s. 62; G. R, Kawka, Ksiądz Robert Spiske Wrocławski 
Apostoł Miłosierdzia, Wrocław 1998, s. 32-33; J. Swastek, Sługa Boży Ksiądz Prałat Józef Anto-
ni Robert Spiske, Wrocław 2003, s. 175; J. Wittig, Apostoł Miłosierdzia Robert Spiske  i jego 
dzieło, Wrocław 1999, s. 73-74; J. Schwetter, Historia Zgromadzenia św. Jadwigi, Katowice 
1989, s. 30-31.
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braniu rodziców w każdym roku szkolnym. W ust. 4 tej samej normy prawodawca dodat-
kowo wskazuje, iż rada rodziców uchwala swój własny regulamin139, który jednak musi 
być zgodny ze statutem placówki, a organ prowadzący i nadzorujący powinien wspierać 
radę rodziców pod względem prawnym w zakresie opracowywania regulaminu. Regula-
min ten przede wszystkim powinien określać dokładną nazwę gremium, jego cele, funk-
cje, zadania, a także tryb pracy, organizacje oraz sposoby pozyskiwania i wydatkowania 
zgromadzonych funduszy. Rada rodziców swoje decyzje podejmuje w formie uchwał, 
które jednak nie mają mocy prawnej i których realizacja uzależniona jest od dobrej woli 
dyrektora, rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego. W praktyce jednak uchwały te 
są w większości respektowane, gdyż ich treść wyraża troskę o lepsze funkcjonowanie 
placówki oświatowej i zapewnienie podopiecznym korzystniejszych warunków rozwojo-
wo-wychowawczych. Akceptowanie zadań rady rodziców związane jest także z trakto-
waniem jej jako partnera, czyli w sposób wolnościowy, bowiem ich przedsięwzięcia 
ukierunkowane są na wspieranie działań edukacyjnych dyrekcji, rady pedagogicznej oraz 
organu prowadzącego dla dobra dzieci i młodzieży140.

Przykładem takiej działalności może być aktywność bpa Józefa Sebastiana Pelcza-
ra, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, który 
podkreślał w swoich postulatach bezcenną rolę rodziców w prowadzeniu placówek oświa-
towych. Dokonywał tego szczególnie poprzez wskazywanie opiekunom niewymiernej 
wartości edukacji. Przekonywał ich, aby wykazywali zrozumienie dla planów swoich pod-
opiecznych i pozwalali im uczęszczać do różnych typów szkół, ponieważ wolny i nieskrę-
powany wybór w sferze edukacji jest warunkiem zachowania przez dzieci i młodzież swo-
jej tożsamości. Traktował z szacunkiem rodziców, w żaden sposób nie umniejszał ich roli, 
a wręcz przeciwnie – umożliwiał im realizację i swobodną współpracę z placówką, uważał 
bowiem, że pierwszym i najważniejszym miejscem wychowania jest rodzina, którą jedno-
cześnie nazywał „najlepszą wychowawczynią”. Opierając się na tym założeniu, Zgroma-
dzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego traktuje priorytetowo współpra-
cę z rodzicami w prowadzonych przez siebie placówkach. Przykładem może być Przed-
szkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w War-
szawie, w funkcjonowaniu którego rodzic odgrywa bardzo istotną rolę. Dzięki autonomii 
i niezależności zapewnionych w prowadzonej przez instytut działalności możliwe staje się 
osiągnięcia celu zbawczego. Zdaniem bpa Józefa Sebastiana Pelczara współdziałanie to 

139 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 83-84; I. Dzierzgowska, 
A. Rękawek, Wszystko o radach rodziców. Niezbędnik dyrektora, s. 100; A. Poraj, G. Całek, 
Rodzice w szkole. Poradnik dla rodziców, Warszawa 2009, s. 8; B. Śliwerski, Program wycho-
wawczy szkoły, s. 171.

140 K. Żuchelkowska, Zasady funkcjonowania i zadania rady rodziców w przedszkolu, 
s. 38-39; J. Winczek, Rola rady rodziców w szkole, s. 8; W. Starzyński, E. Wieczorek, W. Ko-
łodziejczyk, M. Kunicki-Goldfinger, Prawa rodziców w szkole, s. 43; B. Krajewska, Rada 
rodziców w szkole, s. 85.



158

przerodzić się może także w kształcenie postaw społeczeństwa, co odzwierciedli się w sta-
tusie moralnym i warunkach materialnych ojczyzny. Oznacza to, że działalność instytutu 
będzie miała swoje efekty w przyszłości, może na przykład przyczynić się do ograniczenia 
emigracji młodego pokolenia w celach zarobkowych, przynoszącej poważne zagrożenia 
moralno-duchowe, w szczególności ryzyko demoralizacji141. Wspólne Msze Święte, 
uzgadnianie z rodzicami kierunków i zakresów działań, organizacja pracy przedszkola 
(w tym godzin pracy przedszkola), lub włączanie rodziców do tworzenia warunków za-
pewniających właściwą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych to przejawy kon-
sekwentnego realizowania autonomii w prowadzeniu działalności wychowawczej przez 
instytuty, widocznego w zapisach Statutu Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Słu-
żebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie142.

2.2.2.2.2. Samorząd uczniowski jako wsparcie autonomii instytutów

Samorząd uczniowski to funkcjonujące w danej placówce oświatowej zrzeszenie 
reprezentacji uczniów, którego celem jest rozwiązywanie zadań dotyczących szkolnego 
życia. Prawodawca określa jego prawa i obowiązki w art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku – prawo oświatowe. Samorząd uczniowski zazwyczaj dzieli się na mniejsze 
jednostki organizacyjne, tworząc samorządy klasowe. Opiekę nad nimi sprawują wyzna-
czeni nauczyciele, pełniący funkcję kontrolną nad samorządem. Warto zaznaczyć, że 
współczesna pedagogika docenia rolę samorządności uczniów jako czynnika rozwijają-
cego i wspierającego autonomię, ponieważ, poza radą pedagogiczną i radą rodziców, sa-
morząd uczniowski jest jednym z organów działających niezależnie od administracji 
oświatowej143. Ma on nie tylko prawo, ale również i obowiązek rozwiązywania proble-

141 L. Król, Pedagogia Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, w: Pe-
dagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, t. 3, 
Kraków 2015, s. 479-503; Tenże, Błogosławiony Józef S. Pelczar jako wychowawca, Pedagogia 
Christiana 1/7 (2001), s. 157-174; J. S. Pelczar, List na Wielki Post r. 1906 o obowiązkach kato-
lików w naszych czasach i o potrzebie organizacji katolickiej, Kronika Diecezyi Przemyskiej, t. 6 
(1906a) z. 1, s. 7-8; Tenże, List pasterski na Wielki Post r. 1906 Biskupa przemyskiego o. ł. o krze-
wieniu chrześcijańskiej oświaty, Kronika Diecezyi Przemyskiej, t. 6 (1906b) z. 1, s. 251; Tenże, 
Wezwanie do pracy nad duchownym odrodzeniem Narodu Polskiego, red. J. Filipowski, Kraków 
1916, s. 32-34; J. Krukowski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wycho-
wania, s. 46-47.

142 Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Warszawie, § 5-8, § 12-13, https://przedszkole-warszawa.sercanki.org.pl/przedszkole/
statut/ [dostęp: 15.05.2021]; J. Krukowski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie naucza-
nia i wychowania, s. 46-47.

143 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, s. 159; W. Okoń, Nowy 
słownik pedagogiczny, s. 366; I. Newerly, A. Kamiński, W. Żelazko, Samorząd  uczniowski 
w systemie wychowawczym Korczaka, Warszawa 1962, s. 105-114; W. Okoń, Janusz Korczak – 
pedagog  heroiczny, w: Wizerunki sławnych pedagogów polskich, red. W. Okoń, s. 329-340; 
J. Radziewicz, Samorządność potrzebna czy zło konieczne, w: Nauka demokracji, praca zbioro-
wa pod red. J. Radziewicza, Warszawa 1999, s. 45-46; P. Ziółkowski, Wybrane kompetencje 
społeczne, Bydgoszcz 2014, s. 18-19.
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mów wśród uczniów i podejmowania decyzji, gdyż tylko w ten sposób podopieczni mogą 
mieć wpływ na życie szkoły i możliwość współdecydowania o sprawach jej dotyczących. 
Jest to wyraz dobrowolnego i świadomego przystosowania się ucznia do życia zbiorowe-
go, ponieważ samorząd jest czymś więcej niż pierwszą realizacją idei autonomii czy tre-
ningiem umiejętności interpersonalnych. Problemy, z którymi zmaga się samorząd 
uczniowski, dotyczą życia codziennego w placówce, a ich rozwiązywanie ma na celu 
dobro wszystkich osób w szkole. Jest to zatem także forma wychowania, które dokonuje 
się w formie partnerskiej współpracy. Relacje we wspólnocie uczniów oraz nauczycieli 
są bardzo istotne, ponieważ stają się wzorem w przyszłych kontaktach międzyludzkich. 
Szkoła staje się przestrzenią poznawania podstawowych norm moralnych, będących jed-
nocześnie prawami człowieka, dlatego że każdy posiada sferę autonomii, do której nie 
ma dostępu żadna władza, co więcej, może się domagać od państwa ochrony tych praw144. 
Przykładem takiego systemu wychowawczego jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw-
czy Księży Orionistów w Warszawie. Placówka respektuje autonomię ucznia i jego rodzi-
ny, opierając się na fundamentalnych założeniach współczesnej pedagogiki katolickiej, 
której celem jest pobudzanie do samodoskonalenia pod względem moralnym przy jedno-
czesnym podkreślaniu wartości każdego z podopiecznych, poszanowaniu jego praw 
i godności osobistej, a także odpowiednim przekazie orędzia Bożego miłosierdzia. Do 
realizacji tego celu niezbędne jest wytworzenie odpowiedniej atmosfery, opartej na życz-
liwości i samoakceptacji, oraz nawiązanie emocjonalnej więzi między samorządem 
uczniowskim a nauczycielami. Podstawą do uzyskania takich efektów jest znalezienie 
wspólnego języka, a następnie nawiązanie dialogu. Poprzez dialog nie należy rozumieć 
wyłącznie rozmowy, ale również całość relacji między samorządem uczniowskim a na-
uczycielami. Relacja ta powinna wykluczać całkowicie jakąkolwiek dominację wycho-
wawcy nad podopiecznymi, co jest zgodne z zasadą autonomii i niezależności, które na-
kazują poszanowanie godności każdego człowieka. Dzięki temu uczeń czuje się akcepto-
wany i otoczony szacunkiem, co okazuje się szczególnie ważne w procesie resocjaliza-
cyjnym osób, które zazwyczaj wzrastały w atmosferze braku poszanowania dla siebie 
samych oraz względem innych. Według tej koncepcji autonomiczna relacja ma na celu 

144 M. Kowalski, M. Jasiński, Prawa ucznia w  szkole, Warszawa 2006, s. 86; J. Gęsicki, 
Dziecko i jego prawa, red. E. Czyż, Warszawa 1992, s. 69; J. Pietrasik, Samorząd uczniowski 
jako narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji obywatelskich, a  szczególnie udziału w  po-
dejmowaniu decyzji, Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2/25 (2012), s. 2-3; J. Ra-
dziewicz, Samorządność potrzebna czy zło konieczne, [w:] Nauka demokracji, praca zbiorowa 
pod red. J. Radziewicza, Warszawa 1999, s. 45-46; M. Osuch, Słabe strony statutu szkoły, czyli 
o prawach ucznia, Dyrektor Szkoły 10 (2004), s. 47; B. Śliwerski, Kiedy dzieci będą podmiota-
mi prawa, Edukacja i Dialog 3 (1992), s. 43; J. Korczak, Jak kochać dziecko. Pisma wybrane, 
t. 3, Warszawa 1978, s. 243-244; A. Kamiński, Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza, 
Warszawa 1985, s. 41.
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udzielenie kompetentnej pomocy wychowankowi w dążeniu do samodyscypliny145. Sa-
morządność uczniowska jest efektem praktycznej realizacji postulatu doprowadzania wy-
chowanka do autodyscypliny w sposób wolny i nieskrępowany. Takie wychowanie po-
zwala na postawienie wychowanka w sytuacji wymagającej samodzielności oraz doko-
nywania przez niego niezależnych wyborów z tym jednak zastrzeżeniem, iż jego decyzje 
będą moralnie wartościowe dzięki procesowi wychowawczemu w placówce. Przykładem 
może być Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny w Otwocku-Świdrze, w którym 
samorząd uczniowski określany jest jako samodzielna i zdyscyplinowana grupa społecz-
na. Wyżej opisana metoda wychowawcza ma na celu udoskonalenie indywidualnych 
umiejętności ucznia w zakresie autonomiczności i samodyscypliny. Celem jest wykształ-
cenie u uczniów postaw odpowiedzialności oraz niezależności, które prowadzą pod-
opiecznych do bycia wrażliwymi na dobro, piękno, prawdę i sacrum. Dzięki temu w przy-
szłości wychowankowie będą potrafili dokonywać świadomych i właściwych wyborów 
zgodnie z ewangelicznymi zasadami w sposób wolny i nieskrępowany146.

2.2.3. Rada Szkół Katolickich

Polskie szkoły katolickie zrzeszone są przez Radę Szkół Katolickich, która zosta-
ła utworzona w 1994 roku na 269 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – 
kościelnej jednostki organizacyjnej, niepodlegającej prawu o stowarzyszeniach, posiada-
jącej osobowość prawną kościelną i cywilną, do której należą szkoły katolickie, również 
te prowadzone przez instytuty życia konsekrowanego. Od 1998 roku Rada Szkół Katolic-
kich jest członkiem Europejskiego Komitetu Edukacji Katolickiej z siedzibą w Brukseli. 
W roku utworzenia Rady Szkół Katolickich uchwalono również jej statut, który został 
zmodyfikowany w 2000 roku. Obowiązujący dokument definiuje organizację, a także 
opisuje charakter jej działalności i określa wytyczne dla szkół katolickich. Na jej czele 
stoi przewodniczący, a wspierana jest przez biskupa asystenta, którzy z kolei ustanawiani 
są przez Konferencję Episkopatu Polski. Do zadań Rady Szkół Katolickich należy przede 
wszystkim: koordynowanie współpracy między szkołami katolickimi w zakresie wycho-
wania i nauczania, opracowywanie i doskonalenie programów nauczania niezbędnych 
dla tego typu placówek edukacyjnych, a także wspieranie szkół w zachowaniu ich auto-
nomii. Ponadto Rada służy doradztwem prawnym oraz podejmuje szereg działań, które 
zmierzają do zagwarantowania niezależności podległych jej placówek oraz do ich obec-

145 T. K. Wiśniewski, Pedagogia oriońska [Zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrz-
ności], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kost-
kiewicz, K. Misiaszek, t. 2, Kraków 2013, s. 376-380.

146 Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku – Świdrze, 
§11, § 14 ust. 27, § 20, §26 ust. 8, https://www.swietarodzina.edu.pl/statut-spolecznej-szkoly-pod-
stawowej-nr-96-im-swietej-rodziny [dostęp: 19.05.2021]; A. Pryba, Pedagogia  świętorodzinna 
[Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. 
Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, K. Misiaszek, t. 2, Kraków 2013, s. 361-363.
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ności w społeczeństwie. Natomiast w 2004 roku z inicjatywy Rady powstała placówka 
doskonalenia nauczycieli – Pro  formatione, która zajmuje się systematyczną formacją 
nauczycieli, organizując dla nich kursy doskonalące, konferencje, a także zebrania ple-
narne, podnosząc w ten sposób ich kwalifikacje zawodowe147.

Podsumowanie

Uznanie autonomicznego prawa do podejmowania przez instytuty życia konse-
krowanego działalności wychowawczej stanowi gwarancję możliwości wychowania 
dzieci w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, na co często wskazują statuty szkół 
wyznaniowych. Istnienie tego rodzaju placówek należy oceniać pozytywnie, gdyż stwa-
rzają one rodzicom szansę swobodnego wyboru środowiska wychowawczego, w którym 
przekazywane są wartości zgodne z ich przekonaniami148. Realizacja tego prawa jest 
możliwa dzięki kadrze wychowawczej, dla której nauczanie religijne w placówkach pro-
wadzonych przez instytuty zakonne zapewnia wytyczne zarówno w życiu zawodowym, 
jak i prywatnym. W odniesieniu do nauczycieli tych placówek, odpowiedzialnych bezpo-
średnio za proces edukacji i wychowania młodego pokolenia, przekonania religijne nale-
ży traktować jako wymóg zawodowy, natomiast oczekiwania rodziców względem placó-
wek oświatowych prowadzonych przez instytuty zakonne związane są nie tylko z pozio-
mem przekazywanej wiedzy, ale również z wartościami, w zgodzie z którymi wychowy-
wani są uczniowie149. 

Ponadto podkreślenie w treści statutu placówki aspektu religijnego ma duże zna-
czenie również jeśli chodzi o organy sprawujące w niej nadzór pedagogiczny. Osoby 
pełniące nadzór, czyli bezpośrednio zaangażowane w proces nauczania i wychowania 
według podstaw aksjologicznych wskazanych w statucie, obowiązki te powinny podej-
mować z pełną świadomością. Z tego względu umieszczenie w statucie informacji doty-
czących specyfiki placówki prowadzonej przez instytuty zakonne, wynikających z jej 
charakteru, jest jak najbardziej uzasadnione. Przede wszystkim jest to istotna informacja 
dla rodziców, którzy pragną realizować prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi 
przekonaniami, posyłając je do szkół, w których wychowanie odbywa się z poszanowa-

147 Rada Szkół Katolickich, O nas, https://rsk.edu.pl/o-nas/ [dostęp: 07.07.2021]; 
R. Czupryk, Szkolnictwo katolickie, Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji 
Rzeszowskiej 16 (2009), s. 281-282.

148 L. Garlicki, Wolność sumienia  i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym – status 
wspólnot  religijnych. Druga  część  raportu generalnego, s. 41; P. Sobczyk, Wolność  religijna 
w działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, s. 75; M. Bielecki, Wychowanie dziecka 
zgodnie z przekonaniami rodziców oraz jego wolność religijna w kontekście orzeczenia Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka z 3 listopada 2009, s. 44-46.

149 L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastoralae, s. 885; 
F. Onida, Il  problema  delle  organizzazioni  di  tendeza  nella  Direttiva  2000/78/EC  attuativa 
dell’art 13 del Trattato sull’Unione Europea, Il Diritto Eccelsiastico 1 (2001), s. 95.
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niem wartości chrześcijańskich150, co daje możliwość odpowiedniej formacji, również 
dzięki zaangażowaniu na rzecz dobra dzieci zarówno ze strony nadzoru pedagogicznego 
oraz kadry pedagogicznej, jak i rady rodziców. Stanowi to konieczny fundament realiza-
cji celów, które mają swoje źródło w godności człowieka, która jest niezależnym i niena-
ruszalnym prawem Bożym151. 

Widać więc wyraźnie, że zachowane zostały autonomia i niezależność, bowiem 
nie istnieje żaden przymus wyboru danej placówki, a państwo dokłada wszelkich możli-
wych starań, aby tego typu działalność wychowawcza mogła zachować swoją specyfikę. 
Zachowanie autonomii i niezależności instytutów życia konsekrowanego w prowadzonej 
działalności wychowawczej uwidacznia się w momencie, kiedy z jednej strony zachodzi 
konieczność prowadzenia przez nie działalności oświatowej zgodnie z wymogami zawar-
tymi w prawie polskim, a z drugiej – obowiązkiem podmiotu prowadzącego szkołę jest 
zachowanie jej specyfiki, wynikającej z nastawienia na wychowanie zgodne z wartościa-
mi chrześcijańskimi, co z kolei koreluje z prawem kanonicznym i normami własnymi 
danego zakonu152.

150 KPK/1983, kan. 803 § 2; M. Pitterová, La scuola cattolica nell’Europa centrale, 
s. 122-123; A. Motilla, The  Right  to  Discriminate:  Exceptions  to  the  General  Prohibition, 
w: Religion and discrimination law in the European Union. Proceeding of the 23rd Congress of 
the European Consortium for Church and State Research St Stephen’s House, University of Ox-
ford, 29 September – 2 October 2011, Germany 2012, s. 51; F. J. Mazurek, Godność osoby 
ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 75-80; Tenże, Pojęcie godności człowieka, 
Roczniki Nauk Prawnych 6 (1996), s. 41.

151 J. Krukowski, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania, 
s. 40-41; A. Mezglewski, Udział kościołów w procesie kształtowania i wychowania w ramach 
systemu oświaty, s. 285; M. Bielecki, Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców 
oraz jego wolność religijna w kontekście orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z 3  listopada 2009, s. 44-46; M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, s. 281-
282; M. Bielecki, Godność dziecka  jako przesłanka  korzystania  z wolności  religijnej, s. 253; 
A. Łopatka, Dziecko. Jego prawa człowieka, s. 80-81; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli 
w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, s. 50.

152 W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo-
litą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 81; W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii 
państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, s. 44.
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ROZDZIAŁ IV  

ASPEKTY AUTONOMICZNEJ I NIEZALEŻNEJ 
DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ 

INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Podjęcie problematyki autonomii i niezależności instytutów życia konsekrowane-
go wiąże się z koniecznością pogłębionej analizy stanu faktycznego i prawnego w zakre-
sie prowadzenia przez nie działalności wychowawczej. Traktowanie wszystkich podmio-
tów w sposób autonomiczny, niezależny, czyli wolnościowy i jednakowy nie zawsze bo-
wiem jest odpowiednie i sprawiedliwe. Fundamentalne dla powyższych pojęć jest prze-
konanie o równości, która wynika z uznania przyrodzonej oraz niezbywalnej godności 
każdego człowieka i stanowi fundament praworządności państw demokratycznych1. Za-
sada ta znajduje swoje zastosowanie w poszczególnych aktach prawnych niższego rzędu, 
regulujących różne obszary życia – jednym z nich jest proces zatrudnienia2. W polskim 

1 Konstytucja RP, art. 32: ,,1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu 
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”; M. Chmaj, Godność 
człowieka jako źródło jego wolności i praw, w: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady 
ogólne, red. M. Chmaj, L. Leszczyński, W. Skrzydło, J. Z. Sobczak, A. Wróbel, Kraków 2002, 
s. 86; B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2021, s. 226; J. 
Oniszczuk, Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warsza-
wa 2004, s. 40-43; J. Falski, Konstytucyjna zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego. Przegląd, analiza, ewolucja, w: Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedy-
kowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, red. J. Górowska, War-
szawa 2004, s. 96; P. Tuleja, Zasada równości, w: Prawo konstytucyjne, red. P. Sarnecki, Warsza-
wa 2008, s. 159; D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013, s. 52-53.

2 KP, art. 9 § 1; J. Falski, Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego, s. 52; A. Łabno, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklope-
dyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 512; B. Banaszak, M. 
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prawodawstwie kwestie te zostały uregulowane w art. 183b § 4 Ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kodeks pracy)3, z którego wynika prawo do dyferencjacji 
pracowników przez pracodawców, do których zalicza się również, między innymi, insty-
tuty zakonne prowadzące placówki edukacyjne. Zarówno w przepisach unijnych, jak 
również i w dostosowanym do nich prawie polskim religia uznawana jest za przesłankę 
uzasadniającą zróżnicowanie w zatrudnieniu, pod warunkiem, że jest ona rzeczywistym 
i decydującym wymaganiem zawodowym. Wyjątek od zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu jest potwierdzeniem autonomii oraz niezależności instytutów zakonnych 
prowadzących działalność oświatową. Różnorodność ta jednak musi znajdować swoje 
uzasadnienie w odpowiednich argumentach, pozostających w zgodzie z poszanowaniem 
demokratycznego państwa, z aksjologią konstytucji, a także całego systemu prawa świec-
kiego oraz kanonicznego. 

Dlatego też istotą prawidłowego stosowania zasady autonomii i niezależności in-
stytutów zakonnych prowadzących działalność wychowawczą jest kwestia wskazania 
dokumentów relewantnych w procesie zatrudniania i pracy nauczycieli. Zalicza się do 
nich, obok specyficznych źródeł prawa pracy, stosowanych w danej placówce, także 
umowę o pracę, która indywidualizuje i konkretyzuje stosunek pracy w tego typu placów-
kach. Te akty prawa wewnętrznego mają na celu określenie zasad organizacji i funkcjo-
nowania placówki prowadzonej przez instytut zakonny. Niektóre z nich, jak np. statut, 
oprócz tego, że spełniają funkcję informacyjną oraz reklamową, prezentują również ofer-
tę edukacyjną proponowaną przez placówkę, zgodną z jej charyzmatem, cechami charak-
terystycznymi, wartościami, jakimi się kieruje, które są szczególnie ważne w procesie 
wychowawczym podopiecznego4. 

W placówce prowadzonej przez instytuty zakonne akty wewnętrzne mają zatem 
za zadanie odzwierciedlać jej parimonium poprzez odwoływanie się w swej treści do 
wartości chrześcijańskich, doktryny Kościoła katolickiego, a także do odpowiednich po-

Jabłoński, Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. 
Boć, Warszawa 1998, s. 71.

3 KP, art. art. 183b § 4: ,,Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ogranicza-
nie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na 
religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie 
lub światopogląd, jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne 
związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są 
rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjo-
nalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to 
również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościo-
ła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu 
lub światopoglądzie”.

4 P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji religijnej w przepisach Kodeksu pracy, w: Ius et fides. 
Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, 
Lublin 2006, s. 497-509; P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r., s. 87.
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staw moralnych. Czynnością wskazującą na autonomię i niezależność instytutu zakonne-
go prowadzącego działalność edukacyjną, w wyniku której następuje określenie sytuacji 
prawnej konkretnego nauczyciela, jest również nawiązanie stosunku pracy, najczęściej 
poprzez zawarcie umowy o pracę5. Postanowienia umowy muszą być zgodne z powszech-
nie obowiązującym prawem oraz normami obowiązującymi w danej placówce. W niniej-
szym rozdziale umowa o pracę zostanie przedstawiona jako dokument, którego treść po-
winna zawierać informacje o specyfice wymagań wynikających z wyznaniowego charak-
teru działalności pracodawcy, jakim jest placówka prowadzona przez instytut zakonny.

1. Prawo kształtujące autonomię i niezależność

W polskiej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku ogólna zasada autonomii 
i niezależności wyrażona została w art. 25 ust. 36. Norma ta nie służy bezwzględnemu 
rozdziałowi Kościoła i państwa – jej celem jest zapewnienie tym podmiotom możliwości 
podejmowania działań we własnym zakresie przy jednoczesnym poszanowaniu wzajem-
nych praw i przekonań. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z tą zasadą odbywa się 
przyznawanie bądź odbieranie uprawnień, a także obciążanie obowiązkami lub zwalnia-
nie z nich. W ujęciu egalitarnym autonomia i niezależność w kontekście działalności 
wychowawczej podejmowanej przez instytuty nie zawsze wynikają z zasady równości 
i sprawiedliwości, konieczne bowiem jest wskazanie, według jakiego kryterium należy 
oceniać podobieństwo tych podmiotów oraz zapewniać ich autonomiczne traktowanie7. 

W procesie kształtowania statusu prawnego autonomii i niezależności w prowa-
dzeniu działalności oświatowej przez instytuty zakonne istotną rolę odgrywają, oprócz 
aktów prawa powszechnie obowiązującego, specyficzne źródła prawa pracy odnoszące 
się do działania danej placówki. Poza umową o pracę, która indywidualizuje i konkrety-
zuje stosunek pracy, należy wyodrębnić akty prawa wewnętrznego, które mają na celu 
określenie zasad organizacji oraz funkcjonowania placówki w konkretnej rzeczywistości. 
Niektóre z nich, jak np. statuty, spełniają także funkcję informacyjną i reklamową, ponie-
waż prezentują zakres oferty edukacyjnej placówki oświatowej prowadzonej przez dany 
instytut, pokazują jej cechy charakterystyczne, odzwierciedlają przyjęte wartości, pod-
kreślane w szczególny sposób w procesie wychowawczym. Akty wewnętrzne, zwłaszcza 
statut, powinny uwzględniać wyznaniową tożsamość placówki poprzez odwoływanie się 

5 Por. A. Maj, Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 134-135; Tenże, Inte-
gracja ewangelizacji i edukacji podstawą tożsamości szkoły katolickiej, s. 89-109; Jan Paweł II, 
Zaczyn chrześcijański w działalności wychowawczej, Watykan, 29 XII 1978 r., w: Wychowanie 
w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), red. S. Urbański, Warszawa 2000, s. 81-82.

6 Konstytucja RP, art. 25 ust. 3.
7 J. Oniszczuk, Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjne-

go, s. 40-43; B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, s. 226; W. Sadur-
ski, Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988, s. 94.
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do statutu do wartości chrześcijańskich, a także doktryny Kościoła i zgodnych z nią po-
staw moralnych. Również umowa o pracę powinna w swej treści wskazywać na specyfi-
kę wymagań, które wynikają z wyznaniowego charakteru edukacyjnej i wychowawczej 
działalności instytutów8. Uznanie tych szczególnych aktów, określanych również jako 
autonomiczne czy specyficzne, za źródła prawa, jest możliwe, o ile ich charakter wynika 
z art. 87 Konstytucji RP9. Przykładem może być wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 10 czerwca 2003 roku, w którym stwierdzono, że art. 9 § 1 Kodeksu pracy w  czę-
ści odnoszącej się do statutów jest zgodny z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał uznał 
statuty za źródło autonomicznego prawa pracy w obszarze określającym prawa oraz obo-
wiązki stron wynikających ze stosunku pracy10.

Z tego względu na szczególną uwagę zasługuje statut szkoły, ponieważ ten specy-
ficzny akt prawa wewnętrznego okazuje się w większości przypadków najodpowiedniejszy 
do określania autonomii i niezależności statusu prawego pracodawcy, nauczycieli, wycho-
wawców oraz podopiecznych w placówkach prowadzonych przez instytuty zakonne11. 

1.1. Statut placówki oraz jego wpływ na autonomię i niezależność

Statut to zbiór przepisów, które określają zadania, cele, strukturę i sposoby działa-
nia placówki. Obok regulacji organizacyjno-ustrojowych znajdują się w nim zapisy doty-
czące praw i obowiązków pracowników. Dodatkowo statut placówki prowadzonej przez 
instytuty opiera się na poszanowaniu słusznej autonomii w zakresie praw oraz metod 
nauczania, które służą całościowej formacji ucznia, pobudzają do szukania prawdy oraz 
wartości i stwarzają ku temu podstawy, stopniują, a także dostosowują techniki wycho-
wawcze do różnych sytuacji. Celem jest, by proces edukacyjny i wychowawczy przebie-
gał w duchu odpowiedzialności eklezjalnej, co upowszechnia postawy szacunku, toleran-
cji i sprawiedliwości. Praca intelektualna wzbogacona o wymiar religijny umacnia chrze-
ścijańską formację osobowości ucznia, dlatego w statucie powinno znajdować się wyraź-

8 J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego, Kraków 2000, s. 285; B. Gronowska, Wolności,  prawa  i obowiązki  człowieka 
i obywatela, w: Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2002, s. 114; A. Maj, Szkoła ka-
tolicka w polskim systemie szkolnictwa, s. 134; B. Cudowski, Statut jako pozaustawowe źródło 
prawa pracy, w: Źródła Prawa Pracy, red. L. Florek, Warszawa 2000, s. 167; F. Małysz, Regula-
min pracy, Służba Pracownicza 9 (2010), s. 1; L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 
2008, s. 24-25; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne Kościoła Katolickiego, s. 144-145.

9 Konstytucja RP, art. 87: ,,1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypo-
spolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporzą-
dzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obsza-
rze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego”.

10 Wyrok TK z dnia 10 czerwca 2003 r., sygn. akt: SK 37/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 53.
11 J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 15; D. Kurzyna-Chmiel, 

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, s. 89-106; W. Muszal-
ski, Komentarz do art. 9, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2013, s. 19.
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ne odniesienie do nauczania Kościoła katolickiego i wartości chrześcijańskich, które 
stanowią o tożsamości tych placówek. Postanowienia te są autonomiczne oraz zgodne 
z normami prawa polskiego i nie naruszają zasady równości ani w dostępie do edukacji 
(w przypadku uczniów), ani w zatrudnianiu – jeżeli chodzi o nauczycieli12.

Zachowaniu autonomii i niezależności instytutów zakonnych prowadzących dzia-
łalność wychowawczą sprzyjają również przepisy prawa pracy. Zgodnie z art. 183b § 4 
Kodeksu pracy instytucja wyznaniowa jako pracodawca ma prawo ograniczenia dostępu 
do zatrudnienia ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd, pod warunkiem, że 
stanowią one fundamentalne wymaganie zawodowe. Ponadto w omawianej normie pod-
kreślono, że zatrudnieni w takiej instytucji powinni działać w dobrej wierze oraz być lo-
jalni wobec etyki kościoła13. Potwierdza to zasadność umieszczania w wewnętrznych 
aktach normatywnych placówek prowadzonych przez instytuty zakonne zapisów określa-
jących zobowiązania moralne wynikające z poglądów religijnych. Na mocy tych przepi-
sów instytuty, które prowadzą działalność oświatową, mają prawo odmówić zatrudnienia 
nauczycieli, którzy kierują się systemem wartości niezgodnym z ich charyzmatem, 
a w szczególności z wiarą i nauczaniem Kościoła katolickiego14.

Statut, określając między innymi program wychowawczy placówek prowadzonych 
przez instytuty zakonne, odnosi się do istotnych dla nich wartości religijnych. W statutach 
placówek edukacyjnych prowadzonych przez instytuty zakonne niejednokrotnie występu-
ją odwołania do programów wychowawczych będących dziedzictwem duchowym pozo-
stawionym przez świętych i błogosławionych wychowawców czy też założycieli. Należą 
do nich m.in. św. Wincenty à Paulo15, bł. Maria Karłowska16 oraz bł. Edmund Bojanow-

12 M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, s. 67; W. Muszalski, Komentarz do art. 
9, s. 19; A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe, Warszawa 2011, s. 10; A. Jedliński, L. Ka-
czyński, Statut jako źródło prawa pracy, Państwo i Prawo 4 (1999), s. 40; A. Jeżowski, Statut 
szkoły, Wrocław 2002, s. 10; M. Pilich, Ustawa  o systemie  oświaty. Komentarz, s. 684, 871; 
A. Siwonia, Specyfika zatrudnienia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez organy prowa-
dzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego, w: Niepubliczne jednostki oświatowe. Orga-
nizacja, finanse i kadry, red. M. Majchrzak, M. Graboń-Krajewska, Warszawa 2012, s. 238.

13 KP, art. 183b § 4.
14 A. Jeżowski, Statut  szkoły, s. 31-32; E. Bednarz, Realizacja wolności wychowania 

religijnego w szkołach niepublicznych na przykładzie polskich placówek Association of Christian 
Schools International, w: Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, 
red. T. Zieliński, Warszawa 2012, s. 142-145. 

15 J. Calvet, Święty Wincenty à Paulo, tłum. B. Hłasko, Warszawa 1954, s. 31-43; W. Ka-
łamarz, Muzyka u misjonarzy. Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo 
w kulturę muzyczną Polski, Kraków 2009, s. 36, 126-166; W. Wenz, Prawno-teologiczne elemen-
ty charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyńskiej do powstania pierwszych „Reguł Wspólnych” 
(1617-1655), Wrocław 1999, s. 103-123.

16 K. Bąk, W poszukiwaniu miłości. Siostry Pasterki od Opatrzności Boskiej w pracy pe-
dagogicznej z dziewczętami z rodzin patologicznych, Kraków 2001, s. 13-17; J. Gurskaya, Dzia-
łalność opiekuńczo-wychowawcza Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Lublin 2004, s. 15, 75-
77; A. Kwaśniewska, Arteterapia  w procesie  resocjalizacji  nieletnich  w Domu 
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ski17. Przykładem dziedzictwa duchowego może być również pedagogia św. Augustyna, 
na której bazie działalność oświatową prowadzi Zgromadzenie Sióstr Augustianek18.

Wśród wymienionych w statutach tych placówek fundamentalnych zadań na 
szczególną uwagę zasługuje wspomaganie oraz ukierunkowywanie rozwoju podopiecz-
nych w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Do najważniejszych zadań należą budo-
wanie systemu wartości, kształtowanie sumienia oraz rozwijanie poczucia przynależno-
ści społecznej do rodziny, grupy rówieśników czy wspólnoty narodowej. Najistotniej-
szym celem określanym w statutach omawianych placówek jest tworzenie wspólnoty 
wychowawczej, dzięki której możliwe staje się angażowanie środowiska nauczycieli oraz 
rodziców do podejmowania i realizowania inicjatyw w zakresie integralnego wychowa-
nia uczniów, promowania ich uzdolnień oraz tworzenia w placówce rodzinnego klimatu. 
Realizacja tych zadań wiąże się nie tylko ze współpracą z rodzicami, nauczycielami i in-
nymi pracownikami placówek, ale również z poradnią psychologiczno-pedagogiczną czy 
też podmiotami działającymi na rzecz rodziny oraz dzieci. Wychowanie religijne jest 
ściśle związane z programem nauczania. Realizuje się ono poprzez stwarzanie sytuacji 
sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości światopoglądowych oraz chrześcijań-
skich. Zalicza się do nich w szczególności: codzienną, wspólną modlitwę, uczestnictwo 
w liturgii, katechezę, kształtowanie postaw chrześcijańskich, nauczanie treści o roku li-
turgicznym, przygotowywanie misteriów paschalnych, przygotowywanie kącików, deko-
racji, a także gazetek o tematyce religijnej19. Istotne jest, aby w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej były przekazywane wartości wprowadzone przez założycieli. Zawarte 
w statucie placówki edukacyjnej postanowienia powinny być zgodne z realiami jej funk-
cjonowania, mają bowiem niewątpliwie wpływ na kształtowanie statusu prawnego rodzi-
ców, uczniów i nauczycieli. Statut jest specyficznym aktem normatywnym dostosowują-

Opiekuńczo-Wychowawczym Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu, Bydgoszcz 2008, s. 12-13; W. 
Jakóbczyk, Przetrwać nad Wartą (1815-1914). Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 
1986, s. 56; S. Kieniewicz, Historia Polski (1795-1918), Warszawa 1980, s. 20-25; K. Szmyd, 
Zagadnienie polskości i wychowanie państwowe (1895-1953), w: Działalność kobiet polskich na 
polu oświaty i nauki, red. W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2003, s. 203-213.

17 E. Bojanowski, Dziennik, red. L. Smołka, Wrocław – Katowice 2009, s. 122-280; 
Z. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego w Polsce, Warszawa 1978, s. 311-
312; J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, t. 2, Kraków 2009, s. 173.

18 Statut  Niepublicznego  Przedszkola  Specjalnego  prowadzonego  przez  Zgromadzenie 
Sióstr Augustianek w Bielawie przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Bielawie, § 9, § 11; 
Statut Publicznego Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Świętego Augustyna w Krakowie, § 
28, § 30-32; Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Augustianek 
im. św. Rity w Krakowie, § 18, § 22.

19 M. Kietlińska, Wspomnienia, Kraków 1986, s. 81-82; K. Z. Abramczuk, Pedagogia 
Zgromadzenia  Sióstr  Augustianek, s. 97-100; Statut  Niepublicznego  Przedszkola  Specjalnego 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek w Bielawie przy Specjalnym Ośrodku Wy-
chowawczym w Bielawie, § 9, § 11; Statut Publicznego Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr 
Świętego Augustyna w Krakowie, § 28, § 30-32; Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 
Zgromadzenia Sióstr Augustianek im. św. Rity w Krakowie, § 18, § 22.
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cym prawa i obowiązki pracowników i podopiecznych do celów, działań oraz warunków 
funkcjonowania danej placówki oświatowej, dlatego też instytutom zakonnym prowa-
dzącym działalność wychowawczą przysługuje tak szeroka autonomia i swoboda w two-
rzeniu prawa wewnętrznego20. 

1.2. Inne źródła prawa pracy w placówce

Specyfika placówek prowadzonych przez instytuty zakonne uwidacznia się nie 
tylko w ich statutach, artykułowana jest również w innych wewnątrzszkolnych aktach, 
zwłaszcza w regulaminie czy układach zbiorowych pracy oraz innych normach opartych 
na art. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela21 w związku z art. 9 § 
1 Kodeksu pracy22. Określenie charakteru działalności wychowawczej w statucie znajdu-
je swoje odzwierciedlenie w odpowiednim kształtowaniu pozycji prawnej nauczyciela. 
Realizacja prawa do zachowania tożsamości przez instytut zakonny w jego działalności 
edukacyjnej nie jest przejawem dyskryminacji ani wobec podopiecznych oraz ich rodzi-
ców, ani względem nauczycieli. Stanowi za to przejaw autonomii, bowiem państwo po-
winno dołożyć wszelkich możliwych starań, aby placówki prowadzone przez instytuty 
zakonne mogły zachować swoją specyfikę, również poprzez dobór odpowiedniej kadry 
pedagogicznej, która ma się ,,odznaczać zdrową nauką i prawością życia”23.

Szczególny wpływ na status prawny nauczycieli ma regulamin, który określa po-
rządek i organizację czasu pracy, a także prawa oraz obowiązki zarówno pracodawcy, jak 
i pracowników, uwzględniając jednocześnie specyficzne warunki danego zakładu pracy. 
Zapisy regulaminu pracy dotyczyć powinny zatem kwestii przebywania lub nieobecności 
pracowników w zakładzie pracy, czasu pracy, sposobu wypłaty wynagrodzenia, a także 
ochrony ich życia i zdrowia. Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy regulamin powinien rów-
nież zawierać informacje o karach z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowni-
ków. Należy podkreślić, że postanowienia regulaminu nie mogą być mniej korzystne niż 

20 R. Małachowski, Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach eu-
ropejskich (lata 1945-2000), s. 193; A. Jeżowski, Statut szkoły, s. 26; B. Cudowski, Statut jako 
pozaustawowe źródło prawa pracy, s. 172.

21 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 9: ,,Stanowisko nauczycie-
la może zajmować osoba, która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowa-
niem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowi-
sku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu”.

22 KP, art. 9 § 1: ,,Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez 
to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające pra-
wa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy 
i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających pra-
wa i obowiązki stron stosunku pracy”.

23 KPK/1983, kan. 803 § 2: ,,Nauczanie i wychowanie w szkole katolickiej powinno się 
opierać na zasadach doktryny katolickiej; nauczyciele mają się odznaczać prawowierną doktryną 
i prawością życia”; M. Pitterová, La scuola cattolica nell’Europa centre, s. 122-123.

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-07-2021&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-07-2021&qplikid=2#P2A6
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przepisy Kodeksu pracy lub innych ustaw czy aktów wykonawczych. Warunki wynagra-
dzania, a także, ewentualnie, zasady przyznawania innych świadczeń związanych z za-
trudnieniem pracodawca ustala w ramach regulaminu wynagrodzenia24. Jeżeli w danej 
placówce działa zakładowa organizacja związkowa, obowiązkiem pracodawcy, również 
instytutu zakonnego, jest uzgodnienie z nią treści zarówno regulaminu wynagradzania25, 
jak i regulaminu pracy26.

Placówki prowadzone przez instytuty zakonne nie mają obowiązku kształtowania 
treści statutów, regulaminów czy nawet układów zbiorowych pracy w sposób specjalny, 
odmienny od treści aktów w szkołach prowadzonych przez inne, niewyznaniowe pod-
mioty. Specyfika tych szkół przejawia się w charyzmacie danego instytutu, w związku 
z czym wiele aktów prawa wewnętrznego dotyczących warunków pracy i wynagrodzenia 
nauczycieli w tego typu placówkach różni się od dokumentów dotyczących sytuacji 
prawnej nauczycieli w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorial-
nego. Różnice te są konsekwencją autonomicznego traktowania przez prawodawcę pla-
cówek prowadzonych przez osoby fizyczne, a także osoby prawne inne niż jednostki sa-
morządu terytorialnego – czyli między innymi instytutów zakonnych prowadzących 
działalność wychowawczą27.

1.3. Umowa o pracę a prawo do zatrudnienia

Podstawą zatrudnienia nauczycieli w placówkach prowadzonych przez instytuty 
zakonne jest co do zasady umowa o pracę lub mianowanie. Kodeks pracy nie reguluje 
szczegółowo kwestii zatrudnienia w placówkach edukacyjnych, art. 76 odsyła do odręb-
nych przepisów – Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela28. Oznacza 
to, że w odniesieniu do pracowników placówek prowadzonych przez instytuty zakonne 
do treści umowy o pracę można włączyć zagadnienia określone w art. 183b § 4 Kodeksu 
pracy. Pracownika z pracodawcą w wyznaniowej instytucji edukacyjnej łączy wyjątkowa 

24 M. Nałęcz, Komentarz do art. 104, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, 
Warszawa 2013, s. 299-300, 308-309; E. Maniewska, Komentarz do art. 1041, w: Kodeks pracy. 
Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Komentarz, 
red. K. Jaśkowski, E. Maniewska, t. 9, Warszawa 2014, s. 486-488.

25 KP, art. 772 §4: ,,Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego praco-
dawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagra-
dzania”.

26 KP, art. 104.
27 M. Handzlik, Czas  pracy  i urlopy  w jednostkach  oświaty  niepublicznej, w: Niepu-

bliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry, red. M. Majchrzak, M. Graboń-Kraj-
wska, Warszawa 2012, s. 285-302; P. Ciborski, E. Szopińska, Prawo pracy w szkole niepublicz-
nej. Karta Nauczyciela czy Kodeks pracy?, Gdańsk 2006, s. 32.

28 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 10 ust. 1: ,,Stosunek pracy 
z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej 
jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z za-
strzeżeniem ust. 8”.

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-07-2021&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-07-2021&qplikid=2#P2A6
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forma zatrudnienia, ponieważ rzeczywiste i fundamentalne wymagania zawodowe zależ-
ne są od religii i światopoglądu będących podstawą funkcjonowania danej placówki. Pra-
cownik musi wykazywać się lojalnością wobec Kościoła katolickiego29. 

Kształtowanie się takiego stosunku pracy nauczyciela w placówce prowadzonej 
przez instytuty zakonne nie narusza jego autonomii i niezależności, ponieważ samo na-
wiązanie stosunku pracy pociąga za sobą obowiązek przestrzegania Kodeksu pracy 
i Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, a zachowanie tożsamości 
religijnej placówki stanowi istotny element funkcjonowania placówki. Nauczyciel zapro-
szony jest do włączenia się w jej misję edukacyjną, a bezpośrednie zaangażowanie w wy-
chowanie podopiecznych powoduje, że wykonywanie obowiązków staje się również 
świadectwem wiary i wartości. Utrzymywanie tożsamości placówek wyznaniowych 
w dużej mierze zależy od pracujących w nich nauczycieli, a podejmowane przez organ 
prowadzący inicjatywy wynikające z troski o charakter placówki będą niewystarczające, 
jeśli nie włączą się w nie aktywnie zatrudnieni nauczyciele. 

Indywidualizująca i konkretyzująca funkcja umowy okazuje się w przypadku pla-
cówek wyznaniowych bardzo istotna, gdyż odpowiedni dobór kadry pedagogicznej przez 
zatrudniającego dyrektora wpływa na poprawę jakości zarządzania. Z kolei autonomicz-
ny i świadomy wybór placówki prowadzonej przez instytuty jako przyszłego miejsca 
zatrudnienia powinien sprzyjać przyjęciu wymogów związanych z danym charyzmatem 
instytutu30.

2. Wymagania zawodowe stawiane nauczycielom

Prawodawca w art. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 
wskazuje podstawowe wymagania kwalifikacyjne stawiane nauczycielom. Zalicza do 
nich: wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, przestrzeganie za-
sad moralnych, a także spełnianie odpowiednich warunków zdrowotnych niezbędnych do 
wykonywania zawodu31. Wymagania zawodowe nauczycieli w szkołach publicznych 

29 L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010, s. 16; Tenże, Kształtowa-
nie stosunku pracy przez ustawę i umowę, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2 (2010), s. 2; C. 
Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna 1996, s. 313.

30 R. Małachowski, Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach eu-
ropejskich (lata 1945-2000), s. 230; L. Albański, Dorobek pedagogiczny szkolnictwa salezjań-
skiego w Polsce, s. 221; Z. Pokojski, Jak kierować szkołą w warunkach konkurencji? Ze wzorami 
dokumentów, s. 51; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez 
osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 168-169.

31 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 9: ,,Stanowisko nauczycie-
la może zajmować osoba, która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowa-
niem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowi-
sku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu”.

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-07-2021&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-07-2021&qplikid=2#P2A6
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i niepublicznych są jednakowe, a więc niezależnie od tego, czy organem prowadzącym 
placówkę oświatową jest jednostka samorządu terytorialnego, czy też inna osoba prawna 
lub fizyczna. Zostało to uregulowane w art. 14 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – 
prawo oświatowe32.

Przytoczony zapis wskazuje zatem również instytutom zakonnym prowadzącym 
działalność oświatową warunki, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko nauczyciela. 
W żaden sposób nie ogranicza to autonomii i niezależności instytutu zakonnego, który 
prowadzi działalność oświatową. Wskazuje to m.in. zapis ,,przestrzega podstawowych 
zasad moralnych” zamieszczony w art. 9 pkt 1 ppkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku – Karta Nauczyciela, który przyznaje instytutom autonomię w wyborze nauczyciela. 
Natomiast w kan. 803 §  2 KPK z 1983 roku zapisano, iż w tego typu placówkach ,,(…) 
Wykładowcy mają się odznaczać zdrową nauką i prawością życia”. Ponadto art. 9 Ko-
deksu pracy wskazuje na źródła autonomii prawa pracy. Przytoczone normy prawne sta-
nowią przykład właściwego uzgodnienia prawa do zatrudniania nauczyciela przy jedno-
czesnym poszanowaniu autonomii i niezależności instytutu oraz państwa33.

2.1. Dyferencjacja pracowników jako przesłanka autonomii i niezależności 
instytutów zakonnych w ich zatrudnianiu

Zarówno ustawodawstwo, jak i doktryna prawna wskazują na możliwość dyferen-
cjacji norm prawnych z zakresu praw oraz obowiązków pracodawcy i pracownika. Ozna-
cza to, że wśród przepisów dotyczących równego traktowania pracowników znajdują się 
zapisy określające dopuszczalność ich zróżnicowania34.  

Przede wszystkim chodzi tu o różnicowanie ze względu na wymagania zawodo-
we, które prawodawca uregulował w art. 183b  § 2 Kodeksu pracy. Warunki, jakie powi-
nien spełniać pracownik, są kluczowe również w przypadku działalności oświatowej po-
dejmowanej przez instytuty życia konsekrowanego, na co wskazuje § 4 analizowanego 
przepisu. Norma ta określa, iż instytucje wyznaniowe i światopoglądowe podejmują 
w sposób autonomiczny decyzję o zatrudnieniu danego pracownika, w związku z czym 
nie stanowi przejawu dyskryminacji ograniczenie dostępu do zatrudnienia osobie, która 
nie spełnia specyficznych wymagań określonych przez dany instytut zakonny prowadzą-
cy placówkę oświatową. Światopogląd oraz wyznanie są w tym przypadku rzeczywistym 
i decydującym kryterium zawodowym, proporcjonalnym do charakteru i charyzmatu 
działalności wychowawczej prowadzonej przez instytuty35. 

32 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, art. 14.
33 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 9 pkt 1 ppkt 2; KPK/1983, 

kan. 803 § 2.
34 W. Patulski, Właściwości prawa pracy, w: Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna 

prawa pracy, red. K. W. Baran, t. 1, Warszawa 2010, s. 230-234.
35 KP, art. 183b § 4.
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Zatem autonomia i niezależność instytutów życia konsekrowanego w działalności 
wychowawczej uwidaczniają się w sytuacji, w której zachodzi swobodna możliwość za-
trudnienia pracownika. Oznaczają w praktyce wolność przyjęcia takiego pracobiorcy, 
który spełnia nie tylko warunki formalne określone normami prawa polskiego, ale rów-
nież specyficzne kryteria wyznaczone przez instytut, a przede wszystkim – żyje zgodnie 
z założeniami wiary i spełnia36. 

Proces autonomicznego zatrudniania pracowników przez instytucje wyznaniowe 
reguluje również prawodawstwo unijne. Art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 
listopada 2000 roku w określa, iż nie stanowi dyskryminacji swobodne zatrudnienie pra-
cownika, kiedy „religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uza-
sadniony wymóg zawodowy”37. Dlatego też zróżnicowanie nauczycieli w procesie za-
trudniania w placówkach oświatowych prowadzonych przez instytuty zakonne nie stano-
wi przejawu dyskryminacji. 

2.2. Religia jako szczególny wymóg zawodowy

W placówce oświatowej prowadzonej przez instytucje wyznaniowe przekonania 
religijne to podstawowy wymóg zatrudnienia i jednocześnie dopuszczalna przyczyna 
różnicowania pracowników. Prawodawca wskazuje na to w art. 183b § 2 oraz art. 183b 

36 A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 65; J. Wratny, Ko-
deks pracy. Komentarz, s. 24; P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub świato-
pogląd w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2000 r., Studia z Prawa Wyzna-
niowego 7 (2005), s. 33; M. J. Zieliński, Zasada równego  traktowania a zakaz dyskryminacji 
w prawie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 8 (2013), s. 27; W. Góralski, W. Adamczew-
ski, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., s. 81; W. 
Góralski, A. Pieńdyk, Zasada  niezależności  i autonomii  państwa  i Kościoła  w Konkordacie 
Polskim z 1993 roku, s. 44.

37 Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiająca ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z dnia 2 grud-
nia 2000 r.), art. 4 ust. 2: ,,Państwa Członkowskie mogą utrzymać w mocy swoje ustawodawstwo 
krajowe, które obowiązuje w dniu przyjęcia niniejszej dyrektywy, lub przewidzieć w przyszłym 
ustawodawstwie, uwzględniającym praktykę krajową istniejącą w dniu przyjęcia niniejszej dy-
rektywy, przepisy na mocy których, w przypadku działalności zawodowej kościołów albo innych 
organizacji publicznych bądź prywatnych, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, 
odmienne traktowanie ze względu na religię lub przekonania osoby nie stanowi dyskryminacji 
w przypadku gdy ze względu na charakter tego rodzaju działalności lub kontekst, w którym jest 
prowadzona, religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wy-
móg zawodowy, uwzględniający etykę organizacji. Tego rodzaju odmienne traktowanie powinno 
być realizowane z poszanowaniem zasad i postanowień konstytucyjnych Państw Członkowskich 
oraz zasad ogólnych prawa wspólnotowego, i nie powinno być usprawiedliwieniem dla dyskry-
minacji, u podstaw której leżą inne przyczyny. Pod warunkiem że jej przepisy są przestrzegane, 
niniejsza dyrektywa nie narusza więc prawa kościołów i innych organizacji publicznych lub pry-
watnych, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, działających zgodnie z krajowymi 
przepisami konstytucyjnymi i ustawodawczymi, do wymagania od osób pracujących dla nich 
działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki organizacji”.
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§ 4 Kodeksu pracy38. Przyczyny określone we wskazanych przepisach muszą jednak być 
rzeczywistym oraz decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, 
przy czym treść art. 183b § 2 Kodeksu pracy dotyczy wszystkich pracowników, nato-
miast art. 183b § 4 Kodeksu pracy – jedynie instytucji o charakterze wyznaniowym lub 
światopoglądowym, co oznacza, że jego zapisy odnoszą się bezpośrednio do pracowni-
ków zatrudnianych w placówkach prowadzonych przez instytuty życia konsekrowanego. 
Sytuację pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych prawodaw-
ca reguluje w art. 5 pkt 7 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania39. Przepisy te stanowią, iż 
niezatrudnienie nauczyciela przedmiotu innego niż religia ze względów religijnych nie 
stanowi o jego nierówności i jest dopuszczalne tylko w placówkach wyznaniowych, pod 
warunkiem że wykażą, iż religia faktycznie stanowi rzeczywisty i determinujący wymóg 
zawodowy pracownika. Przykładem może być § 20 pkt 2 Statutu Przedszkola Parafialne-
go im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie, w którym zapisano: ,,Wszyscy pracowni-
cy przedszkola powinni dawać dzieciom dobry przykład, zgodnie z zasadami Ewange-
lii”40. Oznacza to, że Dyrektor placówki prowadzonej przez instytuty zakonne ma prawo 
do autonomicznego wyboru pracownika, gdyż nie stanowi to przejawu dyskryminacji.

Autonomia i niezależność w zakresie doboru pracowników w placówkach oświa-
towych prowadzonych przez instytuty życia konsekrowanego wiąże się z możliwością 
odmowy zatrudnienia lub nawet rozwiązania umowy o pracę ze względu na wyznawaną 
religię. Stanowi to dla instytutu sposób realizacji prawa do zachowania patrimonium, 
które ściśle łączy się z jego charyzmatem, a także koreluje z zagwarantowanym w Kon-
stytucji RP prawem do poszanowania autonomii oraz wzajemnej niezależności państwa 
i Kościoła katolickiego41. W statucie Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Ser-
ca Jezusowego Konającego w Pniewach w § 38 pkt 2 wskazano, iż ,,Wszyscy pracownicy 
powinni utożsamiać się z misją i wizją szkoły przez sposób zadań oraz przykład postępo-
wania. W szczególności przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom 

38 KP, art. art. 183b § 2, § 4.
39 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 

w zakresie równego traktowania (Dz. U. 2010 nr 254 poz. 1700 ze zm.), art. 5: ,,Ustawy nie sto-
suje się do: (…) 7) ograniczania przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, 
których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do działalności zawo-
dowej oraz jej wykonywania ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd, jeżeli rodzaj lub 
warunki wykonywania takiej działalności powodują, że religia, wyznanie lub światopogląd są 
rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym danej osobie fizycznej, pro-
porcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy 
to również wymagania od zatrudnionych osób fizycznych działania w dobrej wierze i lojalności 
wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się 
na religii, wyznaniu lub światopoglądzie”.

40 Statut Przedszkola Parafialnego im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie, § 20 pkt 2.
41 W. Góralski, Zasady wzajemnych relacji państwo – Kościół katolicki, s. 67; J. Kru-

kowski, Autonomia i niezależność Kościoła i wspólnoty politycznej, s. 74. 
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wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej”42. Zwrócono na to również uwa-
gę w § 22 ust. 1 oraz ust. 7 Statutu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego ,,Dom dla 
chłopców” im. Św. Stanisława Kostki prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Wyna-
grodzicielek Najświętszego Oblicza. W dokumencie tym określono, iż pracownicy ośrod-
ka powinni odznaczać się odpowiednimi walorami etycznymi, moralnymi, a także posia-
dać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zaznaczono, że zasady i wartości chrześcijań-
skie to ,,fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wy-
chowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki i mają być ukazywane przykładem 
życia przez wszystkich pracowników”43. Instytuty zakonne rezygnujące ze stawiania ta-
kich wymagań potencjalnym pracownikom utraciłyby swoją tożsamość. Należy zatem 
pozytywnie ocenić dyrektywę unijną nr 2000/78/WE, wydaną w dniu 27 listopada 2000 
roku i ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnie-
nia oraz pracy. Znalazły się w niej przepisy zapewniające pracodawcom, m.in. takim, jak 
instytuty zakonne prowadzące placówki oświatowe, prawo do dyferencjacji pracowni-
ków ze względu na religię i zobowiązujące pracowników do lojalności wobec pracodaw-
ców oraz przestrzegania zasad etyki44.

Gwarancje zawarte w powyżej określonych regulacjach prawnych nie naruszają 
zasady autonomii i niezależności państwa oraz instytutów zakonnych w ich własnych 
zakresach, a jednocześnie nie mogą być traktowane jako udzielenie instytutom przywile-
ju. Należy jednak podkreślić związek pomiędzy zachowaniem patrimonium szkół prowa-
dzonych przez instytuty zakonne a prawem dyrektora takiej placówki do wyboru nauczy-
ciela zgodnie z przekonaniami religijnymi, stanowiącym przejaw autonomii i niezależno-
ści danego instytutu zakonnego prowadzącego działalność wychowawczą45.

42 Statut Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego w   
Pniewach, § 38 pkt 2.

43 Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego ,,Dom dla chłopców” im. Św. Stanisława 
Kostki, § 2.

44 Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiająca ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

45 A. Śledzińska-Simon, Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Eu-
ropejskiej, Studia Biura Analiz Sejmowych 2/26 (2011), s. 69; M. Winiarczyk-Kossakowska, 
Wolność sumienia i religii, Studia Prawnicze 1 (2001), s. 28; J. Ciborowski, Kontratyp od zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu w podmiotach o charakterze wyznaniowym, Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne 4 (2010), s. 27; M. T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2021, s. 
168; T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2012, s. 84; M. A. Mielczarek, Realizacja wolności 
religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa 2013, s. 126-127; P. Zamelski, Ochrona wol-
ności religijnej dzieci w Unii Europejskiej, s. 316-317; K. Ślebzak, Antydyskryminacyjne prawo 
Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w orzecznictwie TSUE – zakres i podstawowe poję-
cia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 9 (2013), s. 7; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 13; M. 
Plisiecki, Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim, Warszawa 2013, s. 57; B. Cudowski, 
Statut jako pozaustawowe źródło prawa pracy, s. 167; H. Misztal, Wprowadzenie do prawa wy-
znaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2011, 
s. 4; A. Łabno, Zasada równości i zakaz dyskryminacji, w: Wolności i prawa jednostki oraz ich 
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2.2.1. Przekonania religijne jako kryterium zatrudnienia

W świetle zagadnienia autonomii instytutów zakonnych prowadzących działal-
ność oświatową należy rozważyć problematykę przekonań religijnych w przypadkach, 
w których stanowią one podstawę zatrudnienia. Działalność wychowawcza prowadzona 
przez instytuty zakonne od wieków przyczynia się do rozwoju oświaty, a zachowanie 
własnego patrimonium stanowi podstawę ich funkcjonowania, dlatego troska o właściwy 
dobór pracowników jest w pełni uzasadniona. Istotne jest, aby kandydaci posiadali odpo-
wiednie cechy oraz kwalifikacje, wyznawali chrześcijańskie wartości, doktrynę oraz 
przestrzegali zasad moralności wynikających z nauczania Kościoła katolickiego. Jako 
potencjalny pracodawca, edukacyjna placówka wyznaniowa gromadzi wiedzę o kandy-
datach na nauczycieli – powinny wśród nich pojawić się również dane na temat stosunku 
do religii, która stanowi fundamentalną wartość w działalności placówek oświatowych 
prowadzonych przez instytuty zakonne. Pozyskiwanie tych informacji powinno odbywać 
się zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i ze szczególnym uwzględnieniem 
poszanowania godności pracownika oraz jego dóbr osobistych46. Zgodnie z art. 47 Kon-
stytucji RP47 każdy człowiek ma prawo do życia prywatnego i jego prawnej ochrony. Nie 
wyklucza to jednak możliwości ujawniania danych, które dotyczą kandydata na dane 
stanowisko pracownicze, w szczególności gdy ma to kluczowe znaczenie dla nawiązywa-
nia stosunku pracy48. Wśród danych osobowych na wyjątkową uwagę zasługują tzw. dane 
wrażliwe, ponieważ ze względu na ich osobisty charakter podlegają wzmożonej ochronie 
prawnej. Zalicza się do nich m.in. informacje dotyczące przekonań religijnych. Zakaz 
nakładania przez organy władzy publicznej obowiązku ujawniania światopoglądu, prze-
konań religijnych lub wyznania prawodawca uregulował w art. 53 ust. 7 Konstytucji 
RP49. Ponadto dane te chronione są również na podstawie przepisów Rozporządzenia 

gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006, s. 42; A. Jeżowski, Statut szkoły, s. 
10; A. Siwonia, Specyfika zatrudnienia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez organy pro-
wadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego, s. 238; E. Bednarz, Realizacja wolności 
wychowania religijnego w szkołach niepublicznych na przykładzie polskich placówek Association 
of Christian Schools  International, s. 142-150; L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. 
Commento giuridico-pastoralae, s. 885; F. Onida, Il problema delle organizzazioni di tendenza 
nella direttica 2000/78/EC attuativa dell’art 13 del Trattato sull’ Unione Europea, s. 95.

46 KP, art. 111: ,,Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste 
pracownika”; V. Marano, Unione europea ed esperienza religiosa. Problemi e tendenze alla luce 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, II Diritto Ecclesiastico 1 (2001), s. 894-
895; M. Latos-Miłkowska, Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013, s. 142-143; M. Ba-
rzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy, Warszawa 2011, s. 31; M. A. Mielczarek, Realizacja wol-
ności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, s. 126-127.

47 Konstytucja RP, art. 47: ,,Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, ro-
dzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.

48 T. Liszcz, Prawo pracy, s. 84.
49 Konstytucja RP, art. 53 ust. 7: ,,Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy 

publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”.
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Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, 
w których pozyskiwanie tego typu informacji jest dopuszczalne – przede wszystkim wte-
dy, kiedy chodzi o kwestie związane z zatrudnieniem50. 

Zagadnienie to podejmowane jest również w dokumentach Kościoła katolickiego, 
w których określono normy związane z zatrudnieniem – jedną z nich jest konieczność 
posiadania misji kanonicznej przez nauczyciela religii. W Dyrektorium Katechetycznym 
Kościoła katolickiego w Polsce określono, że relacja między nauczaniem a instytucją 
szkoły katolickiej jest korelacją podporządkowania i autonomii51. Oznacza to, że za do-
bór kadry nauczycielskiej w szkole prowadzonej przez instytuty zakonne odpowiada sam 
instytut i aby móc właściwie wypełnić swoje obowiązki w tym zakresie, musi posiadać 
całkowitą autonomię i niezależność52.

Kwestię tę regulują także przepisy unijne, co zostało wskazane w poprzednim 
podpunkcie tego rozdziału. Zachowanie własnej tożsamości wymaga prawa doboru pra-
cownika z uwzględnieniem jego przekonań religijnych, które stanowi przywilej instytu-
tów zakonnych gwarantujący im autonomię i niezależność w prowadzonej działalności 
oświatowej53.

50 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 
ze zm.); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE) 2016/679  z dnia 27  kwietnia 
2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 
UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) (dalej: RODO); M. Wujczyk, Prawo pracownika do ochrony 
prywatności, Warszawa 2012, s. 190.

51 Konieczność posiadania missio canonica przez nauczycieli religii jest podyktowana 
tym, że Kościół katolicki musi mieć możliwość wpływu na obsadę tego stanowiska, ponieważ 
katecheta to nie tylko nauczyciel, ale przede wszystkim osoba krzewiąca prawdy wiary, które 
stanowią jej fundament. Misja kanoniczna jest zatem gwarantem wierności nauczyciela religii 
doktrynie Kościoła katolickiego i jego władzy, która to kieruje kandydata na to stanowisko do 
pełnienia tej misji. II Polski Synod Plenarny, Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, s. 
49-63, nr 1; KPK/1983, kan. 804 § 2, 805; A. Mezglewski, Misja kanoniczna do nauczania reli-
gii – przepisy prawa polskiego i kanonicznego, w: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teolo-
giczne, red. W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno – Sandomierz 2000, s. 117-126; M. Winiarski, 
Zatrudnianie nauczycieli religii w publicznym systemie oświaty, Resovia Sacra. Studia Teologicz-
no-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 18-20 (2013), s. 249-250; Wyrok  SN  z dnia  9 stycznia 
2012 r., sygn. III PK 39/11, Legalis; Wyrok SN z  dnia 26 października 1984 r., sygn. I  PRN 
142/84, LexPolonica nr 311713, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych 1985 , nr 7, poz. 99 (dalej: OSNCP).

52 DKK, s. 74-75, nr 93-95; W. Góralski, U progu drugiego polskiego synodu plenarne-
go, Ateneum Kapłańskie 81 (1998) z. 2-3, s. 277-279.

53 A. Śledzińska-Simon, Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Eu-
ropejskiej, s. 69; M. Winiarczyk-Kossakowska, Wolność  sumienia  i religii, s. 28; 
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2.2.2. Autonomia instytutu jako pracodawcy oświatowego  
a odmowa zatrudnienia ze względu na religię

Dobór kadry nauczycielskiej powinien odbywać się w zgodzie z poszanowaniem 
norm prawnych, czyli z zachowaniem zasady autonomii instytutu zakonnego jako praco-
dawcy, a także zasady równości względem przyjmowanego pracownika. Przyczyną moż-
liwego zróżnicowania w zatrudnieniu może stać się, obok religii oraz wyznania, także 
światopogląd kandydata54.

W art. 183b § 4 Kodeksu pracy można znaleźć uzasadnienie dopuszczalnego ogra-
niczania w doborze kadry pedagogicznej w placówce prowadzonej przez instytuty zakon-
ne. Zróżnicowanie w zatrudnieniu wynika z prawa instytutów zakonnych do zachowania 
patrimonium i łączy się ściśle z przekonaniami religijnymi oraz stosunkiem do uznawa-
nej przez nie etyki. Jako pracodawca kierownictwo wyznaniowej placówki edukacyjnej 
powinno wymagać od wszystkich zatrudnionych pracowników posiadania odpowiednich 
kwalifikacji – nie tylko merytorycznych, ale także i moralnych. Odmowa przyjęcia do 
pracy osoby, która nie podziela przekonań religijnych będących fundamentalną wartością 
danej szkoły, wynika z odpowiedzialności instytutu zakonnego, jako organu prowadzące-
go, za odpowiednią jakość oferowanej edukacji55.

J. Ciborowski, Kontratyp od zasady równego traktowania w zatrudnieniu w podmiotach o cha-
rakterze wyznaniowym, s. 27; M. T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, s. 168; T. Liszcz, Prawo 
pracy, s. 84; M. A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, s. 
126-127; P. Zamelski, Ochrona wolności  religijnej dzieci w Unii Europejskiej, s. 316-317; K. 
Ślebzak, Antydyskryminacyjne prawo Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w orzecznic-
twie TSUE – zakres i podstawowe pojęcia, s. 7; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 13; M. Pli-
siecki, Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim, s. 57; B. Cudowski, Statut jako pozausta-
wowe źródło prawa pracy, s. 167; H. Misztal, Wprowadzenie do prawa wyznaniowego, s. 4; A. 
Łabno, Zasada równości i zakaz dyskryminacji, s. 42; A. Jeżowski, Statut szkoły, s. 10; A. Siwo-
nia, Specyfika zatrudnienia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez organy prowadzące inne 
niż jednostki samorządu terytorialnego, s. 238; E. Bednarz, Realizacja wolności wychowania 
religijnego w szkołach niepublicznych na przykładzie polskich placówek Association of Christian 
Schools  International, s. 142-150; L. Chiappetta, Il  Codice  di  Diritto  Canonico.  Commento 
giuridico-pastoralae, s. 885; F. Onida, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella diretti-
ca 2000/78/EC attuativa dell’art 13 del Trattato sull’ Unione Europea, s. 95.

54 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania; P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub świa-
topogląd w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2000 r., s. 33; M. Winiarczy-
k-Kossakowska, Wolność sumienia i religii, s. 28; J. Ciborowski, Kontratyp od zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu w podmiotach o charakterze wyznaniowym, L. Mitrus, Wpływ regu-
lacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006, s. 202.

55 H. Szewczyk, Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na 
religię oraz przekonania (światopogląd) w prawie wspólnotowym oraz prawie polskim, w: Aktu-
alne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), red. B. M. Ćwiertniak, Sosno-
wiec 2012, s. 62; J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, s. 44; T. Liszcz, Ochrona prywatności 
pracownika w relacjach z pracodawcą, Monitor Prawa Pracy 1 (2007), s. 12. 
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Warto zwrócić uwagę również na rolę rodziców, którzy, dokonując niezależnego 
wyboru placówki prowadzonej przez instytuty zakonne, powinni mieć pewność, że ich 
dzieci będą wychowywane zgodnie z przyjętymi w statucie przez instytut zakonny war-
tościami chrześcijańskimi, które są odzwierciedleniem tożsamości danego instytutu56. 
Pracujący w szkole nauczyciele mają niezaprzeczalny wpływ na wychowanie młodego 
pokolenia, dlatego autonomia organu prowadzącego będąca warunkiem zatrudnienia 
osób o zgodnych z wartościami instytutu przekonaniami religijnymi nie powinna budzić 
żadnych wątpliwości. Instytuty zakonne, korzystając ze swojej autonomii i niezależności, 
spełniają przesłanki wskazane przez prawodawcę w art. 183b § 4 Kodeksu pracy i mają 
pełne prawo do odmowy zatrudnienia. W przeciwnym razie groziłaby im utrata patrimo-
nium, a przez to autonomii i niezależności, co skutkowałoby brakiem wiarygodności nie 
tylko w społeczeństwie, ale także wobec rodziców oczekujących wsparcia w wychowa-
niu młodego pokolenia zgodnie z określonymi wartościami57.

Ciekawym przykładem jest wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie Fernández Martínez przeciwko Hisz-
panii. W rozstrzygnięciu skargi nr 56030/07 uznano prawo danego związku wyznaniowe-
go do autonomicznego decydowania o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela religii za 
przeważające nad prawem do swobodnego kształtowania życia rodzinnego i prywatnego. 
Skarżący, będący kapłanem Kościoła katolickiego, uczył w szkole państwowej zarówno 
religii, jak i etyki. Zatrudniony był na podstawie umowy o pracę na czas określony (okres 
jednego roku szkolnego), a warunkiem jej przedłużania było uzyskiwanie tzw. misji ka-
nonicznej, czyli skierowania przez właściwego biskupa do nauczania religii w danej pla-
cówce oświatowej. José Antonio Fernández Martínez w 1983 roku, po 23 latach kapłań-
stwa, zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zwolnienie z celibatu. Nie czekał 
jednak na odpowiedź i uzasadnienie biskupa Rzymu i w 1985 roku wstąpił w cywilny 
związek małżeński. Następnie, już jako mąż i ojciec pięciorga dzieci, aktywnie działał 
w Ruchu na rzecz Fakultatywnego Celibatu. W 1996 roku w hiszpańskiej prasie opubli-
kowano przybliżający działalność tej organizacji artykuł ze zdjęciem Martíneza z żoną 
i dziećmi. Tekst propagował niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego treści doty-
czące celibatu kapłanów, aborcji, rozwodów, seksualności czy też zapobiegania ciąży. 
W 1997 roku José Antonio Fernández Martínez został zwolniony z celibatu, z zastrzeże-
niem, że jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest zakaz nauczania religii katolic-
kiej. Stolica Apostolska pozostawiła podjęcie ostatecznej decyzji w tym przypadku bi-
skupowi Cartageny, który – wyjątkowo – mógł wyrazić na to zgodę, jednak tylko pod 
warunkiem, że nie stanie się to powodem zgorszenia wśród wiernych. Biskup miejsca nie 

56 Statut Przedszkola Parafialnego im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie, § 20 pkt 2; 
Statut  Liceum  Ogólnokształcącego  Sióstr  Urszulanek  Serca  Jezusowego  Konającego  w Pnie-
wach, § 38 pkt 2; Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego  ,,Dom dla chłopców”  im. Św. 
Stanisława Kostki, § 2.

57 A. Maj, Integralne wychowanie w szkole katolickiej, Lublin 2010, s. 221.
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skorzystał z tego przywileju i we wrześniu 1997 roku poinformował tamtejsze Minister-
stwo Edukacji o nieudzielaniu skarżącemu dalszej misji kanonicznej, co spowodowało 
niemożność zatrudnienia go na stanowisku nauczyciela religii katolickiej. Skarżący od-
wołał się od decyzji, określając działania diecezji i placówki jako dyskryminujące ze 
względu na jego stan cywilny oraz członkostwo w Ruchu na rzecz Fakultatywnego Celi-
batu. Sąd w Murcji, jako sąd pierwszej instancji, nakazał przywrócenie Fernándeza Mar-
tíneza do pracy na zajmowane przez niego stanowisko. Ponadto uznał brak przedłużenia 
umowy o pracę za równoznaczny ze zwolnieniem spowodowanym jego zaangażowaniem 
w Ruchu na rzecz Fakultatywnego Celibatu, a także jego sytuacją rodzinną, co stanowić 
miało podstawę do stwierdzenia dyskryminacji. Z kolei sąd apelacyjny ocenił niewyraże-
nie zgody przez biskupa miejsca na ponowne zatrudnienie skarżącego jako działanie uza-
sadnione, zgodne z prawem i adekwatne do zaistniałej sytuacji. Ponadto wskazał, że 
umowa o pracę była zawarta na czas określony, dlatego też sąd niższej instancji słusznie 
uznał, iż niezasadne jest analizowanie legalności dalszego braku zatrudnienia w sytuacji, 
kiedy miało miejsce samoistne jej wygaśnięcie. Następnie Fernández Martínez złożył 
skargę do Trybunału Konstytucyjnego, który nie wypowiedział się jednak co do relacji 
pomiędzy biskupem Cartageny a skarżącym, powołując się na zasadę niezależności Ko-
ścioła katolickiego od państwa hiszpańskiego. Podtrzymał jednak zdanie sądu apelacyj-
nego w kwestii przedłużenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Pomimo to José 
Antonio Fernández Martínez odwołał się od kolejnego wyroku i w skardze do Europej-
skiego Trybunały Praw Człowieka zarzucił sądowi naruszenie art. 8 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 
1950 roku. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 15 maja 2012 roku 
uznał, że zachowano autonomię między interesami składającego skargę i Kościoła kato-
lickiego, dlatego też nie mogło dojść do naruszenia prawa w zakresie poszanowania życia 
rodzinnego i prywatnego. Ponadto Trybunał podniósł, iż skarżący był świadomy, że jego 
umowa o pracę może nie zostać przedłużona z uwagi na wynikające z norm prawa kano-
nicznego wymagania stawiane katechetom. Uznano, że działania Fernándeza niezgodne 
z wartościami chrześcijańskimi – czynny udział w Ruchu na rzecz Fakultatywnego Celi-
batu i styl życia – naraziły Kościół katolicki jako podmiot prowadzący placówkę wyzna-
niową na utratę wiarygodności, co stało się wystarczającą przyczyną odmowy dalszego 
zatrudnienia w szkole. Uzasadnienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka okazało 
się dla skarżącego niewystarczające i sprawa została skierowana do ponownego rozpo-
znania przez Wielką Izbę, która dnia 12 czerwca 2014 roku potwierdziła swoje stanowi-
sko, wskazując na prawo kanoniczne, które zapewnia autonomię w kwestii stawiania 
swoim pracownikom wymogu szczególnej lojalności względem Kościoła katolickiego, 
ponieważ postrzegani są jako jego reprezentanci. Brak zgodności pomiędzy własnymi 
przekonaniami pracownika a wartościami chrześcijańskimi mogą powodować podważe-
nie wiarygodności Kościoła katolickiego, który nauczyciel reprezentuje. Trybunał poparł 
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także uzasadnienie wyroku sądu hiszpańskiego w zakresie autonomii Kościoła katolic-
kiego i państwa, podkreślając, że wyrazem ich wzajemnej niezależności jest możliwość 
określania norm wewnątrz tych organizacji. Dlatego też decyzja biskupa miejsca o nie-
przedłużeniu kontraktu, umotywowana zachowaniem wiarygodności oraz dobrego wize-
runku Kościoła, uznana została za uzasadnioną58. 

Dyferencjacja pracowników ze względu na religię oraz ingerencja w ich życie 
prywatne ma na celu ochronę Kościoła katolickiego i jego praw, przede wszystkim jego 
autonomii i niezależności. Wspólnota chrześcijan cieszy się bowiem słuszną autonomią 
w zakresie doboru osób, które ją reprezentują. Rolą państwa powinna być zatem ochrona 
Kościoła, który ze względu na swoją autonomię ma prawo wymagać lojalności od zatrud-
nionych pracowników. Stąd też Trybunał ostatecznie uznał brak naruszenia art. 8 Kon-
wencji sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności59.

Powyższy wyrok, choć nie odnosi się bezpośrednio do działalności oświatowej 
prowadzonej przez instytuty zakonne, może posłużyć jako istotny punkt odniesienia ze 
względu na zbieżność pomiędzy edukacyjnymi placówkami wyznaniowymi a szkołami 
publicznymi. W przypadku obydwu typów szkół w sytuacji, w której kandydat stara się 
o zatrudnienie jako nauczyciel religii, niezbędne jest okazanie skierowania do nauczania 
religii, które wydaje biskup miejsca. Ponadto zarówno w szkołach publicznych, jak 
i w tych prowadzonych przez instytuty zakonne niezbędna jest weryfikacja pracownika. 
Jedynie w przypadku zatrudniania w placówce wychowawczej prowadzonej przez insty-
tuty zakonne kandydat na pracownika powinien odznaczać się wartościami chrześcijański-
mi nie tylko w przypadku rekrutacji na stanowisko nauczyciela religii, ale również w od-
niesieniu do wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole. Nauczanie w zgodzie z war-
tościami chrześcijańskimi, charakterystyczne dla tego typu placówek, jest działaniem 
zgodnym z prawem, nienaruszającym dóbr osobistych człowieka, wpisującym się w wie-
lowiekową tradycję oświaty, nie tylko w Polsce, ale również i na całym świecie. Stanowi 
to przejaw autonomii i niezależności zarówno instytutu zakonnego, jak i rodziców, którzy, 

58 M. A. Nowicki, Fernández Martínez przeciwko Hiszpanii wyrok ETPC z dnia 15 maja 
2012 r.,  skarga nr 56030/07, w: Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2012, 
oprac. tenże, Warszawa 2013, s. 208-212; LEX nr 1164647; LEX nr 1469224; W. Staśkiewicz, 
Konstytucja Republiki Włoskiej z dnia 27 grudnia 1947 r., w: Konstytucje państw Unii Europej-
skiej, tłum. Z. Witkowski, Warszawa 2011, s. 849-850; S. Coglievina, M. C. Ruscazio, Libertà 
di insegnamento nelle università di tendenza: una singolare lettura della Corte, tra ragioni pro-
cedurali e diritti sostanziali. Il caso Lombardi Vallauri c. Italia, w: Diritto e religione in Europa. 
Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertá reli-
giosa, red. R. Mazziola, Bologna 2012, s. 195-201; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli 
w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 190-191.

59 Por. M. A. Nowicki, Fernández Martínez przeciwko Hiszpanii wyrok ETPC z dnia 15 
maja 2012 r., skarga nr 56030/07, s. 208-212; K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szko-
łach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 190-191.
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będąc odpowiedzialnymi za wychowanie własnych dzieci, powinni posiadać pełną swobo-
dę w wyborze placówki przekazującej wartości zgodne z ich przekonaniami60.

Konkludując, należy stwierdzić, iż wymaganie od kadry pedagogicznej w wyzna-
niowej placówce edukacyjnej określonych kwalifikacji i wyznania w celu zachowania 
patrimonium szkoły prowadzonej przez instytuty zakonne jest w pełni zgodne z prawem. 
Należałoby wręcz uznać, że jest ono jedynie specjalnym przywilejem instytutów zakon-
nych prowadzących placówki oświatowe, a przede wszystkim – uwzględnieniem zasady 
autonomii i niezależności61.

2.2.3. Ochrona prawnokarna a autonomia instytutu  
jako pracodawcy oświatowego

Warto zauważyć, że również z prawnokarnego punktu widzenia stawianie pra-
cownikom placówek prowadzonych przez instytuty zakonne wymagań moralnych, a tak-
że odmowa zatrudnienia w przypadku ich ewentualnego braku czy też rozwiązanie sto-
sunku pracy ze względu na odmienne przekonania religijne lub brak lojalności względem 
pracodawcy nie są przejawem dyskryminacji. Prawodawca usankcjonował to w art. 194 
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (dalej: Kodeks karny). Prawo prze-
widuje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch za 
czyny ograniczające człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przy-
należność wyznaniową lub też bezwyznaniowość. Przestępstwo to może być popełnione 
zarówno poprzez działanie, jak i zaniechanie, zatem zatrudnienie czy też rozwiązanie 
stosunku pracy ze względu na przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość może 
spełniać przesłanki sankcji wskazanej w art. 194 Kodeksu karnego. Nie dochodzi jednak 
do naruszenia normy prawnej, jeśli zróżnicowanie osoby fizycznej jest uzasadnione – 
wówczas okoliczność ta wyłącza karną bezprawność czynu62. 

Przepisy Kodeksu pracy określające możliwość zróżnicowania sytuacji prawnej 
nauczyciela lub kandydata na dane stanowisko w działalności wychowawczej prowadzo-
nej przez instytuty zakonne uzasadniają legalność działania organu prowadzącego w sto-
sunku do pracowników również na gruncie prawa karnego i nie stanowią naruszenia au-
tonomii i niezależności żadnego z podmiotów, dla których religia stanowi rzeczywisty 
i fundamentalny wymóg zawodowy63.

60 J. Murdoch, Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania w Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podręczniki praw człowieka 
Rady Europy, Strasburg 2012, s. 19.

61 H. Misztal, Wolność uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim, Studia z Prawa Wy-
znaniowego 4 (2002), s. 19-20.

62 KK, art. 194: ,,Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na 
jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

63 J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 194, w: Kodeks Karny. Komentarz, red. T. 
Bojarski, Warszawa 2013, s. 516; J. Sobczak, Komentarz do art. 194, w: Kodeks karny. Komentarz, red. 
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2.2.4 Obowiązek lojalności pracowników placówek

Dobro zakładu pracy to przede wszystkim jego dobre imię, a w przypadku dzia-
łalności wychowawczej prowadzonej przez instytuty zakonne będą tu miały znaczenie 
osiągnięcia nie tylko uczniów, ale również absolwentów placówki oraz działania podej-
mowane przez kadrę pedagogiczną. Zachowanie i postępowanie tych osób ma znaczący 
wpływ na ocenę tego typu szkół, zwłaszcza, że reprezentowanie zakładu pracy odbywa 
się również poza miejscem zatrudnienia i po zakończeniu wykonywania obowiązków 
zawodowych64.

Realizacja obowiązku lojalności wynika w tej sytuacji z wyznaniowego charakte-
ru miejsca pracy i przysługującego pracodawcy prawa do wolności religijnej. Dlatego 
też, w przypadku gdy zatrudnienie dotyczy placówek oświatowych prowadzonych przez 
instytuty zakonne, pracownicy odpowiedzialni za proces wychowania oraz kształcenia 
powinni okazywać szacunek wobec religii nie tylko w miejscu pracy, ale również poza 
nim. Konieczne jest, by nie podważali autorytetu pracodawcy i wykazywali się zaanga-
żowaniem w rozwój wartości religijnych65. Zasady te wynikają ze statutu, który ma swo-
je źródło w charyzmacie instytutu prowadzącego działalność wychowawczą. Lojalność 
wobec pracodawcy wymaga w tym przypadku nie tylko zgody na przestrzeganie zasad 
wiary w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, ale również prezentowania zgodnych 
z religią postaw życiowych66.

R. A. Stefański, Warszawa 2015, s. 1189, 1200; N. Kłączyńska, Dyskryminacja religijna a prawnokarna 
ochrona wolności sumienia i wyznania, s. 164-165, 185-186; KP, art. art. 183b § 4.

64 Z uwagi na temat niniejszego podrozdziału warto wyjaśnić pojęcie obowiązku lojalno-
ści. Ma ono bowiem szerokie znaczenie i dotyczy takich dziedzin, jak prawo, ekonomia, socjolo-
gia, psychologia oraz etyka. Sam termin „lojalność” oznacza prawość, wierność i rzetelność 
w stosunkach między ludźmi. Pochodzenie tego słowa nawiązuje do prawa, bowiem występowa-
ło już w języku starofrancuskim (loialte), które z kolei nawiązuje do łacińskiego „lex” i ,,legalis”. 
Lojalność to określenie, które wiąże się ze starannością i należytym wykonywaniem obowiąz-
ków, tak aby nie utracić zaufania innych. K. M. Więcek, Status prawny nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego, s. 194-195; H. Szewczyk, Obowiązek 
współdziałania stron w wykonywaniu zobowiązań oraz obowiązek lojalności stron jako składniki 
zobowiązaniowych stosunków pracy, Monitor Prawa Pracy 4 (2013), s. 176; L. Drabik, A. Ku-
biak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2008, kol. 
406; D. Opalska, Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, Warszawa 2014, s. 1-4.

65 Por. Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. o. Anastazego Pankiewicza, art. 4; 
Statut Przedszkola Sióstr Jadwiżanek ,,Ziarenko” we Wrocławiu, § 2 pkt 2, pkt 3 ppkt a, f, pkt 4, 
www.przedszkole-jadwizanek.wroc.pl/images/stories/statut.pdf [dostęp: 28.05.2022].

66 Por. A. Śledzińska-Simon, Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii 
Europejskiej, s. 63; T. Styczeń, Etyka, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniar-
czyk, t. 3, Lublin 2002, s. 269; Tenże, Etyka, w: Encyklopedia Katolicka, red. R. Łukaszyk, 
L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. 4, Lublin 1985, kol. 1225-1226; T. Kuczyński, O właściwo-
ściach pracowniczego obowiązku dbałości o dobra zakładu pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo-
łeczne 7 (2004), s. 2-3; A. Chobot, Pracowniczy  obowiązek  dbałości  o dobro  zakładu  pracy 
a ograniczenie zasady wolności pracy, Poznań 1983, s. 34; H. Szewczyk, Obowiązek współdzia-
łania  stron  w wykonywaniu  zobowiązań  oraz  obowiązek  lojalności  stron  jako  składniki 

http://www.przedszkole-jadwizanek.wroc.pl/images/stories/statut.pdf
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2.2.4.1. Autonomia instytutu zakonnego a obowiązek lojalności pracownika

Obowiązek lojalności pracownika nie narusza ani autonomii zatrudnienia, ani też 
wolności religijnej kandydata na pracownika w szkole prowadzonej przez instytuty za-
konne. Analiza uprawnienia podmiotu zatrudniającego z perspektywy omawianej proble-
matyki wymaga podkreślenia specyfiki funkcjonowania społeczeństwa demokratyczne-
go, w którym nie można wykluczyć konfliktu interesów instytutu zakonnego prowadzą-
cego publiczną placówkę oświatową i osoby, która, posiadając odmienne poglądy religij-
ne lub popierając postawy sprzeczne z moralnością Kościoła katolickiego, ubiega się 
o zatrudnienie w tego typu placówce67.

Stąd też kwalifikowany obowiązek lojalności, uregulowany w art. 18 § 4 Kodeksu 
pracy, który z pewnością można zaliczyć do kategorii fundamentalnych obowiązków pra-
cowniczych nie tylko w przypadku instytutu zakonnego, ale każdego podmiotu występu-
jącego w roli pracodawcy. Poważne naruszenie tego obowiązku może stanowić uzasad-
nioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, w zgodzie z zasadą 
autonomii i niezależności instytutu zakonnego prowadzącego placówkę oświatową68.

Przykładem takiej działalności wychowawczej mogą być placówki prowadzone 
przez pijarów, tj. Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, 
w którym kładzie się nacisk na formację ustawiczną nauczycieli. Tak jak oczekuje się 
ciągłego kształcenia oraz formacji duchowej od zakonników, tak też przed pracownikami 
pedagogicznymi w placówkach prowadzonych przez pijarów stawia się wymóg rozwoju 
osobistego, a także doskonalenia zawodowego. Działania podejmowane w celu podno-

zobowiązaniowych stosunków pracy, s. 178; M. Latos-Miłkowska, Ochrona interesu pracodaw-
cy, s. 88; T. Liszcz, Prawo pracy, s. 267-268; Ł. Pisarczyk, Ustanie umowy o pracę, w: Prawo 
pracy, red. K. Jaśkowski, Warszawa 2014, s. 1120; Z. Góral, Kodeks pracy. Komentarz, red. K. 
W. Baran, Warszawa 2014, s. 771; M. Skąpski, Wpływ pracowniczego obowiązku dbałości o do-
bro zakładu pracy na zakres kompetencji pracodawcy do kontrolowania pracownika, w: Kontro-
la pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010, s. 73; 
J. Pokrzywniak, Obowiązek lojalności jako element stosunku obligacyjnego, Monitor Prawni-
czy 19 (2003), s. 889.

67 M. A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, s. 127; 
P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w Dyrektywie Rady Unii 
Europejskiej z dnia 27 listopada 2000 r., s. 33; P. Stanisz, Zakaz dyskryminacji religijnej w prze-
pisach Kodeksu pracy, s. 506-507; A. Śledzińska-Simon, Zasada równości i zasada niedyskrymi-
nacji w prawie Unii Europejskiej, s. 69; J. Maliszewska-Nienartowicz, Dyskryminacja ze 
względu  na  religię,  niepełnosprawność,  wiek  lub  orientację  seksualną.  Dyrektywa  2000/78 
i orzecznictwo TS UE. Komentarz, Warszawa 2013, s. 28.

68 P. Korus, Komentarz do art. 183b, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, War-
szawa 2014, s. 68-69; A. Bolesta, Komentarz do Kodeksu pracy, red. K. Walczak, Warszawa 
2012, s. 50; K. Walczak, Równe traktowanie w zatrudnieniu, w: Prawo pracy, red. K. W. Baran, 
Warszawa 2010, s. 72; F. Finocchiard, Diritto ecclesiastico, Bologna 2003, s. 421-422; A. Mo-
tilla, The Right to Discriminate: Exceptions to the General Prohibition, s. 44; W. Muszalski, 
Komentarz do art. 183b, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2013, s. 35.
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szenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej przynoszą bowiem korzyść również uczniom69. 
Wyraża to tzw. idearium70, w którym stwierdza się: ,,Nauczyciel szkoły pijarskiej winien 
posiadać cechy, które pozwolą mu na skuteczne i wiarygodne pełnienie jego misji w szko-
le. Zaliczyć do nich należy: odpowiednie i wciąż uzupełniane przygotowanie zawodowe, 
umiejętności pedagogiczne, dojrzałość wychowawczą, równowagę emocjonalną, identy-
fikowanie się ze szkołą i jej zadaniami, autentyczne – a nie wynikające tylko z wymogów 
prawa pracy – zaangażowanie w życie szkoły, pogłębianie swej wiary, akceptowanie na-
uki Kościoła, prawość życia, osobistą i wspólnotową formację chrześcijańską (…), rozu-
mienie i realizowanie swego zawodu jako pedagogicznego powołania chrześcijańskiego 
i kalasantyńskiego”71. 

Ci, którzy są w stanie wypełnić powyższe wymagania i podejmują pracę w pla-
cówce prowadzonej przez pijarów, zobowiązani są ponadto do systematycznej formacji, 
nie tylko zawodowej, ale i religijnej, zarówno w danej szkole, jak i na szczeblu ogólno-
prowincjalnym. Opracowany przez instytut zakonny program formacyjny przewiduje ko-
lejne szczeble przynależności. Te specjalistyczne szkolenia przewidziane są nie tylko dla 
kadry pedagogicznej, ale również dla wszystkich pracowników, których misja skierowa-
na jest ku chrześcijańskiemu wychowaniu i pobożności, współpracy między nauczyciela-
mi a uczniami i rodzicami. W ramach tego doskonalenia zakon organizuje dla nauczycie-
li szkół pijarskich między innymi ogólnopolskie spotkania, podczas których możliwa jest 
wymiana doświadczeń oraz integracja we wspólnym dziele edukacyjnym72. 

Pijarzy podczas 46 kapituły generalnej stwierdzili, że: ,,Sprecyzowana i komplet-
na oferta szkoły pijarskiej wyróżnia się jakością i na niej wspiera swą dalszą działalność. 
Oto pewne przykłady: podnoszenie przez nauczycieli i wychowawców kwalifikacji za-
wodowych; rzetelne przygotowanie nauczycieli pod względem merytorycznym i meto-
dycznym; ukierunkowanie wysiłków pracowników szkoły na jak najbardziej użyteczne 

69 Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Dokument  45.  Kapituły  Generalnej  Zakonu 
Szkół Pobożnych pt. ,,Przyobleczeni na nowo w Chrystusa”, Kraków 2004, s. 35-36; B. Gołek, 
Pedagogia  pijarów  [Zakonu  Kleryków  Regularnych  Ubogich Matki  Bożej  Szkół  Pobożnych], 
s. 158-159; Statut Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu, § 40, § 
43 pkt 1.

70 Warto zwrócić uwagę na to, że przepisy statutów muszą być zgodne z idearium, jako że 
statut jest podrzędną w stosunku do idearium normą prawną placówki. Idearium jest dokumentem 
obowiązującym dla wszystkich placówek Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Zawiera on zbiór 
uszczegółowionych zasad, norm, jakich powinni przestrzegać nie tylko uczniowie, ale także na-
uczyciele, dyrektorzy czy pracownicy placówki. Warto zauważyć, że idearium obowiązuje wraz 
ze statutem szkół i jest traktowane równoznacznie, a nie jako jej odpowiednik czy zamiennik, co 
czyni go w istocie tak samo ważnym, jak inne dokumenty prawne szkoły. 

71 Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Szkoła pijarska w Polsce. Idearium Szkół Pol-
skiej Prowincji Zakonu Pijarów, Kraków 2005, s. 38.

72 Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Program formacji kalasantyńskiej nauczycieli 
w szkołach pijarskich, Kraków 2007, s. 8; B. Gołek, Pedagogia pijarów [Zakonu Kleryków Re-
gularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych], s. 158-159. 
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kształcenie; kształtowanie w wychowankach postawy szacunku dla pracy i zdobywania 
wiedzy oraz stawianie im wymagań odpowiednich do ich możliwości; tworzenie wspól-
noty osób, które poszukują Prawdy w oparciu o różne dziedziny poznania, stosownie do 
wieku poznających i stanu badań w danej dziedzinie”73. Powyższe wymagania obowiązu-
ją praktycznie w każdej współczesnej placówce edukacyjnej, jednak ich realizacja pozo-
stawia często wiele do życzenia, szczególnie w przepełnionych szkołach publicznych. 
Działalność oświatowa prowadzona przez instytut zakonny pijarów wyróżnia zaangażo-
wanie na rzecz wcielenia tych postulatów w życie bez naruszania autonomii żadnego ze 
wskazanych podmiotów74. 

2.2.4.2. Konsekwencja braku lojalności pracownika 

Dla pracownika najdotkliwszą formą przerwania zatrudnienia jest rozwiązanie 
umowy o pracę bez jej wypowiedzenia przez pracodawcę. Może ono nastąpić zarówno 
z winy pracownika – sytuacja taka opisana jest w art. 52 Kodeksu pracy, jak i bez jego 
winy, o czym z kolei prawodawca wspomina w kolejnym artykule kodeksu75. Ze wzglę-
du na omawiane w niniejszym podrozdziale zagadnienie obowiązku lojalności pracow-
nika analizie poddany zostanie art. 52 Kodeksu pracy w odniesieniu do przesłanki auto-
nomii i niezależności instytutu zakonnego prowadzącego działalność oświatową. Do 
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia dochodzi na skutek ciężkiego naruszenia przez 
pracownika jego podstawowych obowiązków lub popełnienia w czasie trwania umowy 
o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na danym stanowisku, 
lub też ze względu na zawinioną utratę uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy. 
Ograniczenie czasowe rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracow-
nika to miesiąc od momentu, kiedy pracodawca pozyskał wiadomość o okolicznościach, 
które uzasadniają jej zakończenie. Z kolei jeśli sytuacja dotyczy pracownika należącego 
do związków zawodowych, pracodawca ma obowiązek zasięgnięcia opinii zakładowej 
organizacji związkowej, jednocześnie zawiadamiając ją o przyczynie rozwiązania umo-

73 Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Dokument  46.  Kapituły  Generalnej  Zakonu 
Szkół Pobożnych pt. ,,Docere audero (Chętnie uczę)”, Kraków 2010, s. 36.

74 B. Gołek, Kulturotwórcze oddziaływanie instytutów zakonnych, w: Chrześcijańskie in-
spiracje w pedagogice. Red. J. Kostkiewicz, Kraków 2011, s. 116; E. Grzywacz, Pietas et Litte-
rae w życiu i wychowaniu, w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne proble-
my edukacji historycznej, red. K. Wróbel-Lipowa, M. Ausz, t. 1, Kraków-Lublin 2010, s. 11-12; 
B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Informator o życiu konsekrowanym, Warszawa 1998, 
s. 100-101, 293; C. Nowarski, Prognostyczność myśli  ks.  Stanisława Konarskiego w zakresie 
kształcenia i wychowania młodzieży, w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współcze-
sne problemy edukacji historycznej, red. K. Wróbel-Lipowa, M. Ausz, t. 1, Kraków-Lublin 2010, 
s. 25; B. Gołek, Pedagogia pijarów [Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół 
Pobożnych], s. 159.

75 KP, art. 52; L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2019, s. 106-111; A. Drozd, Wypowie-
dzenie stosunku pracy, Wrocław 2013, s. 25, 95-154.
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wy wraz z odpowiednim jej uzasadnieniem. W przypadku zastrzeżeń co do zasadności 
rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocz-
nie, jednak nie później niż w terminie trzech dni. Przyczyna wypowiedzenia umowy 
o pracę powinna być wskazana w sposób na tyle konkretny, aby pracownik mógł się do 
niej ustosunkować. Ponadto zwolnienie dyscyplinarne musi zawierać opis przyczyny 
rozwiązania umowy o pracę wraz z uzasadnieniem oraz informować o możliwości od-
wołania się pracownika do sądu76. 

Treść art. 52 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy nie budzi większych kontrowersji, ale pkt 
1 omawianej normy zasługuje na szczególne omówienie w odniesieniu do tematu niniej-
szej dysertacji. Przepis ten znajduje bowiem zastosowanie w sytuacji zawinionego dzia-
łania lub rażącego niedbalstwo pracownika, narażających instytut zakonny prowadzący 
działalność wychowawczą na szkodę. Jeśli więc nauczyciel, który jest zatrudniony w tego 
typu placówce, ciężko naruszy obowiązek lojalności, wówczas rozwiązanie stosunku 
pracy może nastąpić w sposób natychmiastowy, na skutek jednostronnego oświadczenia 
woli pracodawcy. Do działań klasyfikowanych jako naruszenie obowiązku lojalności 
i upoważniających pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę należą między innymi: 
przekazywanie uczniom w sposób sugestywny treści, które nie są zgodne z wiarą i dok-
tryną Kościoła, popieranie negatywnych postaw, w szczególności tych, które są sprzecz-
ne ze statutem placówki prowadzonej przez instytuty zakonne, oraz zachęcanie do zacho-
wań niezgodnych z katolicką moralnością77. Rażące naruszenie obowiązków, które skut-
kuje rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia, to działanie godzące w patrimo-
nium instytutu zakonnego oraz w jego działalność oświatową, będące przyczyną skanda-
lu skutkującego utratą zaufania rodziców, którzy, pragnąc wychowywać swoje dzieci 

76 A. Sobczyk, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Gdańsk 2010, s. 21-25; 
A. M. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Warszawa 2015, s. 168; A. Drozd, Wypowiedzenie 
stosunku pracy, s. 76-79; A. Leszczyńska, Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypo-
wiedzenia umowy o pracę, w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynko-
wej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010, s. 342.

77 M. A. Mielczarek, Realizacja  wolności  religijnej  w zatrudnieniu  pracowniczym, 
s. 161; A. Wiśniewski, W sprawie  koncepcji  marginesu  oceny  w orzecznictwie  strasburskim, 
Państwo i Prawo 12 (2008), s. 103; Tenże, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk 2008; C. Mik, Koncepcja normatywna prawa euro-
pejskiego praw człowieka, Toruń 1994, s. 236-237; L. Garlicki, Komentarz do art. 8, w: Kon-
wencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1-18, 
red. L. Garlicki, t. 1, Warszawa 2010, s. 482-489; Tenże, Wartości lokalne a orzecznictwo ponad-
narodowe – „kulturowy margines oceny” w orzecznictwie strasburskim, Europejski Przegląd Są-
dowy 4 (2008) 4-13; A. Sobczyk, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, s. 21-25; A. 
M. Świątkowski, Polskie prawo pracy, s. 168; A. Drozd, Wypowiedzenie stosunku pracy, s. 76-
79; A. Leszczyńska, Utrata  zaufania  do  pracownika  jako  przyczyna  wypowiedzenia  umowy 
o pracę, s. 342; Statut Przedszkola Parafialnego im. bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie, § 20 
pkt 2; Statut  Liceum  Ogólnokształcącego  Sióstr  Urszulanek  Serca  Jezusowego  Konającego 
w Pniewach, § 38 pkt 2; Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom dla chłopców” im. 
św. Stanisława Kostki, § 2.
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zgodnie z wiarą katolicką, wybrali dla nich placówkę edukacyjną prowadzoną przez in-
stytut zakonny. Natomiast jeśli przejawy nielojalności wobec etyki pracodawcy mają 
mniej kontrowersyjny charakter, reakcją pracodawcy może być rozwiązanie umowy z za-
chowaniem okresu wypowiedzenia. Istotna i jednocześnie fundamentalna jest reakcja ro-
dziców mających prawo domagać się, aby w placówce, która deklaruje wychowywanie 
w duchu charyzmatu danego instytutu zakonnego, zatrudniana była kadra pedagogiczna, 
dla której wartości chrześcijańskie oraz katolickie będą fundamentalne, a więc przekazy-
wane nie tylko słowem, ale również świadectwem swojego życia78.

Ponieważ instytuty zakonne mają prawo do zachowania własnego patrimonium, 
można przyjąć, że charyzmat, duch oraz cele instytutów, które powinny być respektowa-
ne przez pracownika, mogą stać się przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli 
osoba zatrudniona w placówce edukacyjnej postępuje niezgodnie z przyjętymi zasadami. 
Jeśli zatem nauczyciel propaguje wśród swoich uczniów poglądy inne niż te wskazane 
w statucie danej placówki instytutu zakonnego, tym samym naraża się na zarzut działania 
na szkodę pracodawcy i grozi mu utrata zaufania z jego strony, a w konsekwencji – roz-
wiązanie stosunku pracy79. 

Przykładem może być sprawa nauczycielki języka angielskiego w kolegium sale-
zjańskim we Włoszech – Patrizi Brusadin. Zawarła ona związek małżeński w sposób 
niezgodny z wymogami Kościoła katolickiego, co stało się powodem rozwiązania sto-
sunku pracy. Sekcja Cywilna Włoskiego Sądu Kasacyjnego wydała w dniu 21 listopada 
1991 roku wyrok (nr 12530), w którym działanie organu prowadzącego szkołę katolicką 
uznano za zasadne. Nauczycielka Patrizia Brusadin, podejmując pracę w szkole Collegio 
Don Bosco, prowadzonej przez Księży Salezjanów, była świadoma obowiązku lojalności 
wobec wyznaniowego pracodawcy. W regulaminie placówki, do którego przestrzegania 
zobowiązała się Patrizia Brusadin, wskazany był obowiązek postępowania w duchu 
chrześcijańskich wartości. Natomiast małżeństwo cywilne, które nauczycielka zawarła 
z pominięciem sakramentu małżeństwa, było sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolic-
kiego, mogło zatem stanowić naruszenie obowiązku lojalności wobec wyznaniowego 
pracodawcy. Zachowanie nauczyciela poza miejscem pracy, jeśli ma negatywne skutki 
i wpływa na dobre imię szkoły, która w swych założeniach ma wychowywać zgodnie 
z wartościami chrześcijańskimi, może stać się przyczyną rozwiązania umowy o pracę80.

Reasumując, należy podkreślić, że, co do zasady, państwo uznaje autonomię i nie-
zależność związków wyznaniowych. W przypadku zwolnienia z pracy z powodu nieza-
chowania obowiązków wynikających z wyznaniowego charakteru placówki edukacyjnej 

78 A. Drozd, Wypowiedzenie stosunku pracy, s. 76-79; A. Leszczyńska, Utrata zaufania 
do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, s. 342; M. A. Mielczarek, Reali-
zacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, s. 161.

79 I. Cismas, Religious Actors and  International Law, Oxford 2014, s. 138; R. Ahdar, 
I. Leigh, Religious Freedom in the Liberal State, Oxford 2013, s. 190.

80 C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, s. 312.
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sąd bierze pod uwagę rodzaj zajmowanego stanowiska i interesy stron w świetle zasady 
proporcjonalności. Nie wyklucza to autonomii instytutu prowadzącego działalność wy-
chowawczą, ponieważ pracownik, zwłaszcza nauczyciel szkoły, której organem prowa-
dzącym jest instytut, powinien odznaczać się szczególnie wysokimi standardami etycz-
nymi. Warto również podkreślić, że prawo do stawiania takich wymagań oraz egzekwo-
wania ich jest wyrazem autonomii instytutów zakonnych występujących w roli praco-
dawców, mających prawo do nakładania na swoich pracowników szczególnego obowiąz-
ku lojalności wobec wartości chrześcijańskich81.

3. Ochrona danych osobowych pracownika

Definicja danych osobowych została uwzględniona przez prawodawcę unijnego 
w art. 4 pkt 1 RODO, natomiast szczegółowe zasady ich pozyskiwania na gruncie prawa 
polskiego zostały wskazane w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych oso-
bowych82. 

Nawiązywanie stosunku pracy to sytuacja, kiedy kandydat na dane stanowisko 
przedstawia pracodawcy dane dotyczące jego osoby. Udostępnianie danych osobowych 
w procesie ubiegania się o zatrudnienie odbywa się w sposób dobrowolny, przy jednocze-
snym zapewnieniu ochrony danych osoby zatrudnianej. Obok wskazanego już wyżej pra-
wodawstwa ochronę przed nadużyciami związanymi z pozyskiwaniem danych osobo-
wych gwarantuje również Konstytucja RP – w art. 51 ustawodawca określa, iż nikt nie 
może być obowiązany do ujawniania informacji dotyczących swojej osoby inaczej, jak 
tylko na podstawie ustawy. Założony przez ustawodawców cel ochrony czy też pozyski-
wania danych osobowych zostaje osiągnięty za pomocą wskazanych instrumentów praw-
nych, które nie podważają aspektu wolnościowego, a także autonomii i niezależności 
żadnego ze wskazanych podmiotów83. 

81 J. Murdoch, Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania w Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podręczniki praw człowieka 
Rady Europy, s. 19; N. Kłączyńska, Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności 
sumienia i wyznania, s. 157; M. Hucał, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2012, s. 185-187.

82 RODO, art. 4: ,,1) ,,dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub moż-
liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidenty-
fikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, 
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, 
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników okre-
ślających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społecz-
ną tożsamość osoby fizycznej; Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; P. 
Barta, D. Dörre-Kolasa, M. Kawecki, A. Krzyżak, Rozporządzenie UE w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich 
danych. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2018, str. 449-450.

83 Konstytucja RP, art. 51: ,,Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie usta-
wy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/dominika-dorre-kolasa
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/agnieszka-krzyzak
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Dlatego też niniejsza część dysertacji to analiza powyższej wskazanych norm 
prawnych w zakresie ochrony danych osobowych pracownika w myśl zasady autonomii 
względem prowadzonej przez instytuty zakonne działalności wychowawczej. 

3.1. Pozyskiwanie danych osobowych  
w momencie nawiązania stosunku pracy 

Pozyskiwanie przez instytut zakonny danych osobowych kandydatów ubiegają-
cych się o zatrudnienie w ich placówkach oświatowych odbywa się na podstawie art. 221 
Kodeksu pracy. Ustawodawca w § 1 omawianej normy prawnej wskazuje dane osobowe, 
których ma prawo żądać pracodawca w czasie rekrutacji na dane stanowisko. Z kolei w art. 
221 § 3 Kodeksu pracy określono dodatkowe dane, których udostępnienia pracodawca 
może wymagać, jednak dopiero już po nawiązaniu stosunku pracy z kandydatem84.

Zgodnie z art. 22 § 4 Kodeksu pracy od kandydata na pracownika lub od pracow-
nika można żądać danych innych niż te wskazane w normach prawnych, ale tylko wów-
czas, gdy obowiązek ten wynika z przepisów odrębnych. Do danych tych zaliczyć można 
informację o niekaralności, ponieważ kandydat na nauczyciela w placówkach prowadzo-
nych przez instytuty zakonne zobowiązany jest do jej przedstawienia w formie stosowne-
go zaświadczenia85. Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie na tym stanowisku kie-
rowana jest przez pracodawcę na badania medyczne. Orzeczenie lekarskie powinno za-
wierać adnotację o braku przeciwwskazań do pracy. Pracodawca zobowiązany jest do 
tego na podstawie art. 229 § 4 oraz § 4a Kodeksu Pracy i, zgodnie z § 6 wskazanej normy, 

84 KP, art. 221: ,,§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania 
danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kon-
taktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których 
mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 
określonym stanowisku. § 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobo-
wych obejmujących: 1) adres zamieszkania; 2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj 
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) inne dane osobowe pracownika, a także 
dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie ta-
kich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych upraw-
nień przewidzianych w prawie pracy; 4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 5) numer ra-
chunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk wła-
snych”.

85 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, art. 10 ust. 5 pkt 4, ust. 8, art. 
91b ust. 2b; Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, art. 4 pkt 3 (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1111 ze zm.); A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz,  s. 126; D. Chromicka, 
J. P. Tarno, Ochrona danych osobowych w prawie pracy w orzecznictwie sądów administracyj-
nych, w: Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń 
społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2012, s. 32; 
H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 364.

https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_10_u_5_p_4_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_10_u_8_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_11a_o_0_a_91b_u_2b_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_11a_o_0_a_91b_u_2b_p_0_l_0_i_0
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ponosi koszt przeprowadzenia badań86. Na podstawie art. 221 Kodeksu pracy instytut 
zakonny prowadzący placówkę oświatową ma również prawo żądać podczas rekrutacji 
informacji na temat wykształcenia kandydata na nauczyciela, a także przebiegu jego do-
tychczasowego zatrudnienia87. Samo nawiązanie stosunku pracy jest wynikiem autono-
micznego i niezależnego zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika88, zaś 
wolność wyboru zawodu, jego wykonywania oraz miejsca pracy zagwarantowana jest 
przez Konstytucję RP w art. 65 ust. 189.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż to dyrektor placówki oświatowej, również tej 
prowadzonej przez instytuty zakonne, jest administratorem danych osobowych, nie tylko 
nauczycieli, ale także uczniów, ich rodziców oraz innych pracowników niepedagogicz-
nych, bowiem to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych. Reprezen-
tuje on placówkę, dlatego ochrona interesów osób, które udostępniły swoje dane w kon-
takcie ze szkołą należy do jego obowiązków90. Począwszy od 25 maja 2018 roku Kościół 
katolicki, a w tym także instytuty zakonne życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia 
apostolskiego, zobowiązane są, podobnie jak pozostali administratorzy danych osobo-
wych, do przestrzegania RODO. W art. 91 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych pra-
wodawca pozostawił kościołom i  innym związkom wyznaniowym prawo do stosowania 
autonomicznych, szczegółowych regulacji i zasad ochrony danych, jeśli takie były stoso-
wane przed datą wejścia w życie RODO, pod warunkiem jednak ich odpowiedniego do-
stosowania do niniejszych przepisów91. 

Przykładem zastosowania wyżej opisanych regulacji jest Załącznik Nr 1 do Zarzą-
dzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Poboż-
nych ,,Polityka ochrony danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Zakonu 

86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pra-
cy, § 1 pkt 1 ppkt 5 (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.); KP, art. 229 § 4-§ 4a.

87 A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, s. 126; J. Wratny, Kodeks pracy. Ko-
mentarz, s. 125; M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s. 61; 
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiweicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 
2011, s. 456-457; A. Drozd, Prawo  podmiotu  zatrudniającego  do  pozyskiwania  informacji 
o kandydacie na pracownika, Warszawa 2004, s. 33, 123; L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, 
s. 59.

88 KP, art. 11; J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, s. 21-22.
89 Konstytucja RP, art. 65 ust. 1: ,,Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania 

zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa”.
90 B. Nowakowski, Dane osobowe oraz ich ochrona, w: Niepubliczne jednostki oświa-

towe. Organizacja, finanse i kadry, red. M. Majchrzak, M. Graboń-Krajewska, Warszawa 2012, 
s. 42.

91 RODO, art. 91 ust. 1: ,,Jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia niniejsze-
go rozporządzenia w życie kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe stosują szczegółowe 
zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być nadal sto-
sowane, pod warunkiem że zostaną dostosowane do niniejszego rozporządzenia”.
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Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych”. Placówka ta, prowadzona przez insty-
tut zakonny, szczegółowo określa zasady przetwarzania danych osobowych przez szkołę. 
W podejmującym te kwestie dokumencie podkreślono, iż przetwarzanie tych danych jest 
zgodne z poszanowaniem praw i wolności obywatelskich, ponadto działania administra-
tora mieszczą się w granicach prawa, zgodnie z zasadą poszanowania wzajemnej autono-
mii i niezależności każdej jednostki jej podlegającej92.

3.2. Autonomia instytutu a zgoda na przetwarzanie  
danych osobowych pracownika

Podstaw autonomii określającej wolności każdego człowieka oraz jego prawo do 
prywatności poszukiwać należy w Konstytucji RP. W przypadku ochrony danych osobo-
wych w doktrynie prawnej często stosowany jest termin autonomia informacyjna. Samo 
pojęcie autonomii oznacza możliwość samodzielnego stanowienia o swoich sprawach 
oraz niezależnego podejmowania decyzji. Natomiast autonomia informacyjna to nieza-
leżne decydowanie o zakresie tej wolności poprzez udostępnianie informacji o sobie, 
a zarazem korzystanie z prawa do ochrony prywatności w tym zakresie93.

Autonomia informacyjna instytutów zakonnych w prowadzonej przez nich dzia-
łalności wychowawczej wyraża się zatem w zapewnieniu jednostce (pracownikowi, ro-
dzicowi czy też uczniowi) możliwości decydowania o ujawnieniu bądź też o pozostawie-
niu w tajemnicy informacji jej dotyczących. Warto jednak pamiętać, iż pomimo korzysta-
nia z przysługującej wolności uprawniającej do swobodnego dysponowania informacja-
mi o sobie, a także ochrony ze strony państwa, które powinno powstrzymać się od nieuza-
sadnionej ingerencji w tę sferę aktywności, niektóre podmioty oraz instytucje mają prawo 
do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych94.

Autonomia informacyjna wiąże się z aspektem ochronnym wyrażającym się 
w konkretnych uprawnieniach obydwu stron. Ustawodawca bowiem powinien zapewnić 
bezpieczeństwo danych osobistych pracownikowi, ale jednocześnie zagwarantować od-
powiednie środki prawne ich przymusowego egzekwowania w określonych sytuacjach. 
W tym wymiarze konstytucyjny standard ochrony autonomii informacyjnej wymaga ak-
tywności norm szczególnych. Podstawę prawną w tej mierze stanowi art. 221 w zw. z art. 
183b § 4 Kodeksu Pracy, który, w celu zapewnienia efektywnych narzędzi przetwarzania 
oraz ochrony danych, pozwala jednostce zidentyfikować, jakie informacje o niej znajdują 

92 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej 
Królowej Szkół Pobożnych Polityka ochrony danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół 
Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych, s. 3, 7, 18-19. 

93 Por. B. Nowakowski, Dane osobowe oraz ich ochrona, s. 42.
94 Por. tamże; J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiweicz, Ochrona danych osobowych. 

Komentarz, s. 456-457; A. Drozd, Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji 
o kandydacie na pracownika, s. 33.
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się w posiadaniu konkretnych podmiotów, a administratorowi – sprawować uzasadnioną 
kontrolę nad tymi informacjami95.

Rozpatrując kwestię ochrony danych osobowych w instytucjach wyznaniowych, 
należy podkreślić, że podstawą pracy w placówce oświatowej prowadzonej przez insty-
tuty zakonne są wartości chrześcijańskie, więc z zasady kadra pedagogiczna winna od-
znaczać się odpowiednim autorytetem moralnym. W tego rodzaju działalności pracownik 
nie tylko spełnia rolę edukatora, opiekuna i wychowawcy, ale jest przede wszystkim 
świadkiem wartości, które dana placówka reprezentuje96. Dlatego też w procesie rekruta-
cji uzasadniona jest potrzeba pozyskiwania od kandydatów na pracowników danych sen-
sytywnych, dotyczących ich przekonań religijnych97. Informacje te okazują się konieczne 
przy dokonywaniu oceny predyspozycji osoby ubiegającej się o stanowisko w tego typu 
placówce. Pracodawca ma prawo pozyskiwać te dane, by uzyskać pewność, że dana oso-
ba jako pracownik może wywiązać się z obowiązku lojalności wobec instytutu zakonne-
go. Stąd też wspomnianą ochronę autonomii informacyjnej w tej materii stanowi właśnie 
art. 221 w zw. z art. 183b § 4 Kodeksu Pracy.

4. Przetwarzanie danych osobowych  
dotyczących przynależności wyznaniowej

Jak już nadmieniono, przekonania religijne należą do grupy danych wrażliwych, 
inaczej nazywanych sensytywnymi. Nie jest to pojęcie normatywne, ale zostało po-
wszechnie przyjęte dla określenia danych podlegających ochronie szczególnej, wskaza-
nej w art. 9 pkt 1 RODO98. Prawodawca w przepisie tym zabrania przetwarzania nie tylko 
informacji o przekonaniach religijnych, ale również i takich danych osobowych, które 
ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne i światopoglądowe, 
a także przynależność do związków zawodowych. Nie jest dopuszczalne również prze-
twarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych (w celu jednoznacznego ziden-
tyfikowania osoby fizycznej) lub danych dotyczących zdrowia, seksualności czy też 
orientacji seksualnej danej osoby fizycznej. Co do zasady przetwarzanie tych danych jest 
zakazane, natomiast zdarzają się sytuacje, w których dopuszczalne jest pozyskiwanie da-
nych wrażliwych, co reguluje pkt 2 omawianego Rozporządzenia Parlamentu Europej-

95 KP, art. 221, 183b § 4; D. Fleszer, Przetwarzanie danych osobowych kandydata do 
pracy i pracownika, Roczniki Administracji i Prawa 2/XVIII (2018), s. 259-265.

96 Tamże; M. Barański, M. Giermak, Przetwarzanie  danych  osobowych w kontekście 
zatrudnienia pracowniczego, Państwo i Prawo 10 (2017), s. 90-91; J. Barta, R. Markiewicz, 
Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001, s. 126-127; A. Domaszk, Zadania na-
uczycielskie Kościoła w Polsce a współczesne wyzwania rodzin, s. 302.

97 P. Korus, Komentarz do art. 183b, s. 69; K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. 
Komentarz, red. K. Jaśkowski, Warszawa 2009, s. 110-111; A. Motilla, The Right to Discrimi-
nate: Exceptions to the General Prohibition, s. 51.

98 RODO, art. 9.
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skiego i Rady. Zatem nie zawsze pozyskiwanie danych sensytywnych jest dyskryminują-
ce, a kwestie te należy rozpatrywać w odniesieniu do konkretnych przypadków99.  

4.1. Nauczyciele

Normy prawa polskiego, a także prawo kościelne również zawierają odniesienia 
do tych regulacji. Interpretując te przepisy, należy wyjaśnić, iż prawodawca świecki jako 
podstawę omawianego żądania wskazał art. 183b § 4 Kodeksu Pracy. Wynika to z art. 22¹ 
§ 4, który stanowi, że możliwość przetwarzania danych wrażliwych istnieje i jest zgodna 
z prawem, pod warunkiem, że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. 
Dlatego też dopuszcza się wykorzystywanie przez instytut zakonny prowadzący działal-
ność oświatową informacji dotyczących przekonań religijnych kandydata na pracowni-
ka100. Ponadto do regulacji odnoszących się do przetwarzania danych wrażliwych należy 
zaliczyć kan. 803 § 2 KPK z 1983 roku101. W oparciu o te przepisy oraz zgodnie z art. 91 
RODO instytuty zakonne prowadzące placówki edukacyjne, których etyka opiera się na 
wartościach katolickich, mają autonomiczne prawo do ograniczania dostępu do zatrud-
nienia102. Charakter wykonywanej przez instytuty działalności powoduje, że dane okre-
ślane jako wrażliwe związane są z rzeczywistymi oraz decydującymi wymaganiami za-
wodowymi stawianymi pracownikowi, a zróżnicowanie sytuacji tej osoby jest zgodne 
z prawem. Regulacje te nie wykluczają prawa do wymagania od nauczycieli działania 
w dobrej wierze, lojalności wobec instytutu prowadzącego działalność wychowawczą 
oraz jego patrimonium czy propagowania wartości chrześcijańskich w placówce. Warto 
zauważyć, że we wskazanych normach prawnych nie ma zapisu mówiącego wprost 
o obowiązku powiadamiania pracodawcy o przekonaniach religijnych, mimo to oczywi-
ste jest, iż instytut zakonny prowadzący działalność wychowawczą, po spełnieniu prze-
słanek określonych w powyższych przepisach, może w sposób autonomiczny i legalny 
pozyskiwać, przetwarzać te dane, a także nimi dysponować103. 

Konieczność zatrudniania katolików w szkole wyznaniowej sprawia, że wyznanie 
jest rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym nauczycielowi 
podejmującym zatrudnienie w placówce oświatowej prowadzonej przez instytuty zakon-
ne, co stanowi przesłankę do zastosowania tych przepisów bez narażenia się przez admi-
nistratora tych danych na zarzut dyskryminacji i nieszanowania autonomii tegoż pracow-
nika104. Kwalifikacje moralne tych osób mają bowiem zasadniczy wpływ na utrzymywa-

99 Tamże; A. Drozd, Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kan-
dydacie na pracownika, s. 90-91.

100 KP, art. 183b § 4, 22¹ § 4; A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, s. 126; M. 
A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, s. 124.

101 Por. KPK/1983, kan. 803 §  2.
102 Por. RODO, art. 91.
103 W. Caisel, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 52.
104 Por. A. Bolesta, Komentarz do art. 183b, s. 50.
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nie przez placówkę prowadzoną przez instytuty zakonne jej chrześcijańskiego charakteru. 
Zatrudnienie pracowników o innych poglądach religijnych czy normach etycznych mo-
głoby skutkować pogorszeniem się atmosfery w placówce i utrudniać realizację jej celów 
statutowych105, do których należy zaliczyć w przypadku tego typu działalności edukacyj-
nej przede wszystkim wychowywanie zgodne z wartościami katolickimi i patrimonium 
danego instytutu zakonnego. Z tego względu pozyskiwanie od pracowników placówek 
oświatowych prowadzonych przez instytuty zakonne danych osobowych dotyczących 
przekonań religijnych – zgodnie z zasadami zawartymi w przytoczonych normach – jest 
w pełni zasadne i nie ogranicza autonomii żadnej ze stron.

4.2. Uczniowie

Należy zwrócić uwagę również na to, że rodzice, którzy, dokonując niezależnego 
wyboru placówki prowadzonej przez instytuty zakonne jako szkoły dla swoich dzieci, 
powinni mieć pewność, że będą one wychowywane zgodnie z wartościami katolickimi. 
Niezwykle ważne w tym kontekście jest, aby uregulowania przyjęte w statutach placó-
wek były odzwierciedleniem chrześcijańskiej tożsamości danego instytutu106.

W Polsce organizacją, która broni interesów uczniów, jest przede wszystkim Sto-
warzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów”. 
Zajmuje się ona również rozpowszechnianiem wiedzy o prawach i sposobach ochrony 
prawnej w placówce, a także lobbowaniem za dokonywaniem w prawodawstwie zmian, 
które uczyniłyby polską szkołę jednocześnie autonomiczną i działającą zgodnie z norma-
mi prawnymi107. ,,Stowarzyszenie Umarłych Statutów” dnia 8 grudnia 2020 roku złożyło 

105 J. Ciborowski, Kontratyp od zasady równego traktowania w zatrudnieniu w podmio-
tach o charakterze wyznaniowym, s. 26.

106 Por. Statut Przedszkola Parafialnego im. bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie, § 20 
pkt 2; Statut  Liceum  Ogólnokształcącego  Sióstr  Urszulanek  Serca  Jezusowego  Konającego 
w Pniewach, § 38 pkt 2; Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego ,,Dom dla chłopców” im. 
św. Stanisława Kostki, § 2.

107 Ponadto Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umar-
łych Statutów” szczególną uwagę zwraca na prawa ucznia i zajmuje się upowszechnianiem wśród 
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów wiedzy na ten temat. Swoją uwagę skupia na 
wykrywaniu nieodpowiednich przepisów w statutach placówek oświatowych, ale zajmuje się 
także edukacją i prowadzeniem kampanii społecznych. Po weryfikacji strony internetowej Sto-
warzyszenia należy uznać, że podejmowane przez Stowarzyszenie interwencje mogą budzić mie-
szane odczucia. Obawy są uzasadnione, bowiem ta forma działalności ukierunkowana jest na 
zapewnienie uczniowi w szkole całkowitej swobody przy jednoczesnym ograniczeniu praw na-
uczycieli, dyrektorów oraz innych jednostek prowadzących działalność edukacyjną. Nie ma jed-
nak wątpliwości, iż w wielu przypadkach ,,Stowarzyszenie Umarłych Statutów” poruszyło nieba-
nalne kwestie, które odzwierciedlają problemy współczesnych placówek oświatowych, nie tylko 
uczniów, ale również nauczycieli czy dyrektorów. Uzyskane przez Stowarzyszenie od organów 
nadrzędnych wraz z uzasadnieniem odpowiedzi w większości opierają się na uznaniu pełnej au-
tonomii i niezależności placówek prowadzących działalność oświatową.
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do Małopolskiego Kuratorium Oświaty skargę dotyczącą niektórych uregulowań, które 
znalazły się w statucie jednej z publicznych i jednocześnie katolickich szkół średnich – 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. 
Największą kontrowersję wywołał § 70a pkt 1, 2, 4, 7, 8 statutu tej szkoły, w którym 
określono m.in., iż: ,,Ucznia obowiązuje w Szkole i poza nią bezwzględny zakaz: 1) pa-
lenia tytoniu i jego dystrybucji; 2) picia alkoholu i jego dystrybucji; (…) 4) przynależno-
ści do organizacji, których idee są sprzeczne z zasadami międzyludzkimi i wartościami 
chrześcijańskimi; (…) 7) posiadania przedmiotów o charakterze erotycznym; 8) podej-
mowania aktywności seksualnej, polegającej na: odbyciu stosunku seksualnego, udziału 
w imprezach o charakterze erotycznym oraz pozowania do filmów i zdjęć pornograficz-
nych, publicznym podejmowaniu zachowań o zabarwieniu seksualnym”108. Stowarzysze-
nie podniosło, iż placówka publiczna nie powinna ingerować w życie prywatne uczniów, 
naruszać ich wolności, a ponadto w sposób nienależyty wykorzystywać dane osobowe 
uczniów, bowiem, co do zasady, przetwarzanie danych wskazanych w § 70 a pkt 1, 2, 4, 
7, 8 Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu 
w Krakowie jest zakazane. Pani Barbara Nowak, jako Małopolski Kurator Oświaty, dnia 
7 stycznia 2021 roku udzieliła odpowiedzi na powyżej wskazane zarzuty ruchu aktywi-
stów. Odniosła się do merytorycznej strony wskazanych postanowień statutu szkoły 
i uznała, że są one dopuszczalne w sytuacji, w której dotyczą placówki katolickiej, bo-
wiem tego typu szkoła może w sposób szerszy określać wzorce zachowania oraz stawiać 
wymagania związane z pożądaną postawą ucznia. Ponadto podkreśliła również, iż Kato-
lickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie jest pu-
bliczną szkołą katolicką, a uczęszczanie do niej jest dobrowolne. Relacja ucznia z taką 
placówką oświatową kształtuje się nie tylko poprzez wywiązywanie się z obowiązków 
edukacyjnych, ale przede wszystkim jest efektem autonomicznego i niezależnego wybo-
ru szkoły, dokonanego przez rodzica lub ucznia ze względu na sposób kształcenia i wy-
chowania. Pani Barbara Nowak stwierdziła także, że katolickie szkoły funkcjonują 
w szczególnym reżimie prawnym, który jest odmienny od zasad obowiązujących w in-
nych placówkach, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, niekościelne 
osoby prawne czy też osoby fizyczne. Istnienie oraz działanie placówek o charakterze 
katolickim opiera się zarówno na przepisach prawa oświatowego, jak i prawa kanonicz-
nego109. Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umar-
łych Statutów” złożyło odwołanie od powyżej opisanych rozstrzygnięć Małopolskiej Ku-
rator Oświaty, ale do tej pory pismo nie zostało rozpatrzone, dlatego aktywiści złożyli 

108 Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Kra-
kowie, § 70a pkt 1,2,4,7,8, https://www.kcecak.krakow.pl/images/pliki/statuty/kce-statut-lo.pdf 
[dostęp: 15.12.2021].

109 B. Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, Dot. pisma z dnia 8 grudnia 2020 r., znak 
sprawy: KR. 01.01-XII/2020, NP.552.212.2020.AM, https://umarlestatuty.pl/wp-content/
uploads/2021/01/NP.552.212 .2020.AM_.pdf [dostęp: 18.12.2021]. 

https://www.kcecak.krakow.pl/images/pliki/statuty/kce-statut-lo.pdf
https://umarlestatuty.pl/wp-content/uploads/2021/01/NP.552.212.2020.AM_.pdf
https://umarlestatuty.pl/wp-content/uploads/2021/01/NP.552.212.2020.AM_.pdf
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do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania i nie-
wydanie decyzji110. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pismo Małopolskiej Kurator 
Oświaty nie miało formy decyzji, a jedynie stanowiło odpowiedź na zarzuty wskazane 
przez Stowarzyszenie. 

Również statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmar-
twychwstanek w Częstochowie zawiera zakazy: m.in. picia alkoholu, demoralizacji, dys-
trybucji, zażywania narkotyków, posiadania materiałów pornograficznych czy przynależ-
ności do organizacji, której założenia są sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego. Ponadto 
statut przewiduje obowiązek uczestniczenia ucznia w rekolekcjach i mszach świętych111.

Posiadanie przez szkołę katolicką prowadzoną przez instytuty zakonne statusu 
placówki publicznej nie pozbawia jej możliwości odrębnego ukształtowania statutu po-
przez rozszerzenie katalogu obowiązków ucznia zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. 
Wynika to z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 14 ust. 1-2 Konkordatu, a także 
z kan. 801 KPK z 1983 roku112. Ponadto przetwarzanie danych w celu weryfikacji prze-
strzegania statutu nie jest zakazane, a pozyskiwanie danych wrażliwych nie stanowi na-
ruszenia autonomii i niezależności placówki prowadzonej przez instytuty zakonne, co 
reguluje art. 9 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dlatego też kwe-
stie te należy rozpatrywać w odniesieniu do konkretnych przypadków113. 

110 Ł. Korzeniowski, Odwołanie od decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 
stycznia 2021 roku (znak: NP.552.212.2020.AM), wydanej wskutek złożonego przez Stowarzysze-
nie wniosku o wszczęcie z urzędu kontroli legalności Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego  im. Świętej Rodziny  z Nazaretu w Krakowie  (pismo z dnia 8 grudnia 2020 roku, znak: 
KR.01.01-XII/2020), znak sprawy: KR.01.01-XII/2020, https://umarlestatuty.pl/wp-content/
uploads/2021/01/Odwolanie-MKO-do-MEiN.pdf [dostęp: 18.12.2021].

111 Por. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwych-
wstanek w Częstochowie, § 49 pkt 1 ppkt 9, 10, 13, 18: ,,Uczeń ma obowiązek: (…) 9) zachować 
skromny wygląd (u dziewcząt brak makijażu, biżuterii, malowania paznokci, farbowania włosów, 
włosy mają być spięte, u chłopców włosy mają być krótko, tradycyjnie ostrzyżone, brak tatuażu), 
10) przestrzegać zakazu przynoszenia i palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i uży-
wania narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie szkoły, na wycieczkach i innych 
formach spędzania wolnego czasu pod opieką nauczyciela, (…) 13) przestrzegać zakazu noszenia 
symboli i głoszenia haseł przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia 
jest sprzeczna z nauką Kościoła Katolickiego, (…) 18) uczestniczyć w rekolekcjach i Mszach św. 
oraz apelach porannych (…).

112 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, art. 20 ust. 1, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Pol-
ską, art. 14 ust. 1-2, KPK/1983, kan. 801.

113 A. Drozd, Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie 
na pracownika, s. 90-91; Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 20 ust. 1, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rze-
cząpospolitą Polską, art. 14 ust. 1-2, KPK/1983, kan. 801.

https://umarlestatuty.pl/wp-content/uploads/2021/01/Odwolanie-MKO-do-MEiN.pdf
https://umarlestatuty.pl/wp-content/uploads/2021/01/Odwolanie-MKO-do-MEiN.pdf
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5. Wnioski de lege ferenda w odniesieniu do autonomii i niezależności instytutów 
życia konsekrowanego w prowadzonej przez nie działalności wychowawczej

Zmiany ustrojowe, a także polityczne, które nastąpiły po 1989 roku, pozwoliły 
instytutom na odpowiedni powrót w obszar edukacji, a działalność wychowawcza przez 
nie prowadzona stała się wspólnotą dialogu wychowawczego pomiędzy uczniem, na-
uczycielami, rodzicami i Kościołem, dzięki uznaniu autonomii i niezależności instytutów 
życia konsekrowanego w prowadzonej przez nie działalności wychowawczej. W prakty-
ce jednak pojawiają się pewne niejasności natury prawnej, które mogą powodować trud-
ności we wzajemnych relacjach pomiędzy instytutami realizującymi swe wychowawcze 
dziedzictwo a podmiotami prawa państwowego oraz kościelnego, w szczególności w od-
niesieniu do ich autonomii i niezależności.

Mając na uwadze tematykę niniejszej dysertacji, można sformułować wnioski de 
lege ferenda w odniesieniu do autonomii i niezależności instytutów prowadzących dzia-
łalność wychowawczą. 

5.1.  Naruszenie autonomii i niezależności instytutów prowadzących  
placówki oświatowe

Aktualnie zauważa się brak uregulowań prawnych pozwalających władzy kościel-
nej na skuteczną interwencję w sytuacji, gdyby w placówce prowadzonej przez instytuty 
zakonne zaczęto szerzyć poglądy sprzeczne z patrimonium danego instytutu lub z ogól-
nymi zasadami moralności katolickiej. Również organy państwowe nie mają żadnej moż-
liwości reagowania w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdyż z zasady nie ingerują 
w kwestie uregulowane przez prawo wewnętrzne Kościoła katolickiego. Oznacza to, że 
brakuje obecnie norm prawnych zabezpieczających wartość, jaką jest funkcjonowanie 
szkoły wyznaniowej zgodnie z jej opartym na zasadach religijnych statutem. Obowiązu-
jące systemy prawne, zarówno państwa polskiego, jak i Kościoła katolickiego, nie zawie-
rają przepisów, które wyznaczałyby właściwe formy działania i środki wykonawcze 
w przypadku niewłaściwego funkcjonowania szkoły prowadzonej przez instytuty zakon-
ne. Można więc uznać, że w chwili obecnej władze tego typu placówek nie mogą być 
skutecznie pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania patrimo-
nium instytutu zakonnego w prowadzonej działalności wychowawczej, co jest sytuacją 
niepożądaną i rodzącą potrzebę odpowiednich zmian ustawodawczych.  

Wydaje się, że w celu wzmocnienia wiarygodności tego typu placówek oświato-
wych warto wprowadzić do odpowiednich ustaw państwowych konkretne odesłania do 
prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego jako jednego ze związków wyznaniowych, 
co byłoby uszczegółowieniem zasady wzajemnego poszanowania autonomii i niezależ-
ności.
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5.2.  Statut i regulamin instytutu prowadzącego placówkę oświatową  
a jego autonomia

Analiza przepisów prawa państwowego i kanonicznego pozwala stwierdzić, że 
w stosowaniu zasady autonomii i niezależności w działalności ustawodawczej występuje 
pewne zróżnicowanie. Statuty i postanowienia regulaminów działalności wychowawczej 
prowadzonej przez instytut zakonny powinny jednoznacznie i wyraźnie podkreślać cha-
rakter i specyfikę placówki, jednak niestety często zauważyć można używanie w nich 
nieostrych sformułowań normatywnych. Właśnie takie mało precyzyjnie określenia wy-
mogów stawianych uczniom, rodzicom, a także nauczycielom stają się najczęściej przy-
czyną trudności interpretacyjnych. 

W statucie tego typu placówki edukacyjnej znaleźć się powinny konkretne odnie-
sienia do patrimonium instytutu, a przede wszystkim zasady nauczania i tym samym 
wychowania zgodnego z wartościami chrześcijańskimi. Ponadto należałoby w nich za-
wrzeć również określone wymagania odnośnie do wszystkich nauczycieli, dotyczące 
w szczególności postaw kadry pedagogicznej, które muszą być zgodne z nauczaniem Ko-
ścioła, charyzmatem instytutu zakonnego, a także wynikać z troski o formację religijną 
i własny rozwój zawodowy. Niewątpliwie skutecznym środkiem kształtowania świado-
mości szczególnych obowiązków pracownika tego typu placówki może okazać się wy-
raźne wpisanie ich w treść zawieranej ze szkołą umowy, której celem jest indywidualiza-
cja oraz specyfika stosunku pracy.

5.3. Szkoła katolicka

Warto również zwrócić uwagę na istotę funkcjonowania placówki prowadzonej 
przez instytuty życia konsekrowanego, którą niewątpliwie jest edukowanie przy jedno-
czesnym kształtowaniu i umacnianiu postaw religijnych. Szkoła prowadzona przez insty-
tut musi zachowywać w każdych okolicznościach swój katolicki charakter.

Wprawdzie obowiązek zachowania katolickiego charakteru oraz podleganie tych 
placówek władzy kościelnej prawodawca określa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 roku 
o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej114, jednak sfor-
mułowania te są zbyt ogólne, aby mogły stanowić podstawę roszczeń w przypadku nad-
używania określenia ,,szkoła katolicka”. Z tego względu słuszne wydaje się, aby w prze-
pisach prawnych, które regulują sytuację Kościoła katolickiego, odwołano się w sposób 
wyraźny do norm kościelnych uprawniających placówki do przyjmowania nazwy „kato-
licka”. Zdarza się bowiem, że placówki, które nie mają odpowiedniego zezwolenia bisku-
pa diecezjalnego, używają tego sformułowania, a w swojej ofercie edukacyjnej i progra-
mie nauczania w sposób nieuprawniony powołują się np. na osoby uznane za święte. 

114 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, art. 18-24, 32, 35.
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Następuje więc wprowadzenie w błąd wybierających tego typu placówki kandydatów 
i rodziców, dla których priorytetem jest wyznaniowy charakter placówki oraz prowadze-
nie jej przez konkretny instytut zakonny zgodnie z charyzmatem założyciela. Brak wy-
raźnych unormowań i sankcji prawnych w przypadku nieuprawnionego posługiwania się 
przymiotnikiem „katolicki” stwarza ryzyko, że wbrew intencjom uczniów i rodziców 
zostanie wybrana przez nich placówka, która w istocie nie jest prowadzona przez instytut 
zakonny, a przez inną osobę prawną. W przypadku nieprzestrzegania kierunku wychowa-
nia wyznaczonego przez charyzmat danej osoby świętej działalność szkół niebędących de 
facto katolickimi może godzić w dany instytut zakonny, a nawet cały Kościół katolicki.

Podsumowanie

Przesłanką autonomii, która stoi u podstaw statusu prawnego pracownika i praco-
dawcy jest Kodeks pracy oraz prawo do zachowania patrimonium przez instytuty zakonne. 
Rozpatrując to zagadnienie, należy wziąć pod uwagę nie tylko prawo do swobodnego 
wyboru pracy przez nauczyciela, który zgłasza swoją kandydaturę na dane stanowisko do 
placówki prowadzonej przez instytuty zakonne oraz wolność pracodawcy mającego prawo 
swobodnego wyboru i zatrudniania pracownika. Kandydat powinien świadomie i dobro-
wolnie podejmować pracę w placówce, w której wartości religijne i moralne stanowią 
źródło charyzmatu i kształtują charakter szkoły. Decydując się na podjęcie pracy w szkole 
katolickiej, nauczyciel przyjmuje w sposób naturalny związane ze swoim stanowiskiem 
inicjatywy religijne oraz dodatkowe wymogi związane z kwestiami wyznaniowymi115. Na-
tomiast jeśli chodzi o zasadę autonomii i niezależności w przypadku pracodawcy, to moż-
liwość zróżnicowania sytuacji prawnej pracownika ustawodawca uregulował w art. 18 § 4 
Kodeksu pracy. Możliwość ograniczania dostępu do zatrudnienia musi jednak być uwa-
runkowana rzeczywistymi oraz decydującymi wymaganiami zawodowymi. W przypadku 
placówek prowadzonych przez instytuty zakonne wymaganie od zatrudnionych działania 
w dobrej wierze i odpowiedniej lojalności wobec etyki pracodawcy jest przede wszystkim 
środkiem utrzymania wyznaniowego charakteru szkoły. Przepisy wprowadzone do pol-
skiego Kodeksu pracy były konsekwencją implementacji unijnej dyrektywy 2000/78/WE 
z dnia 27 listopada 2000 roku, ustanawiającej ogólne warunki równego i autonomicznego, 
a także niezależnego traktowania w zakresie zatrudnienia oraz pracy116.

115 KPK/1983, kan. 803 § 2; M. Pitterová, La scuola cattolica nell’Europa centre, s. 122-
123; A. Motilla, The  Right  to  Discriminate:  Exceptions  to  the  General  Prohibition, s. 51; 
F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, s. 75-80; Tenże, Pojęcie god-
ności człowieka, s. 41.

116 L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastoralae, s. 885; 
F. Onida, Il problema delle organizzazioni di tendeza nella direttica 2000/78/EC attuativa dell’art 
13 del Trattato sull’ Unione Europea, s. 95.



201

Wskazane normy prawne określają, że pomimo zróżnicowania w traktowaniu pra-
cowników w zatrudnieniu nie zachodzi dyskryminacja, ponieważ odmienne traktowanie 
podmiotów znajduje uzasadnienie w dążeniu pracodawców wyznaniowych do utrzyma-
nia tożsamości danej placówki. Te wymogi zawodowe mogą budzić wątpliwości interpre-
tacyjne, jednak obowiązujące regulacje prawne stanowią istotną gwarancję autonomii 
i niezależności instytutów zakonnych, które w podejmowanej działalności wychowaw-
czej pragną zachować swoje patrimonium.

Warto jednak zwrócić uwagę na wnioski de lege ferenda. Niektóre bowiem normy 
prawne, zarówno kanoniczne, jak i państwowe, wymagają doprecyzowania w celu lep-
szego rozumienia w teorii i stosowania w praktyce zasady autonomii i niezależności, 
szczególnie w odniesieniu do prowadzenia działalności wychowawczej przez instytuty 
zakonne. 
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ZAKOŃCZENIE

Prawodawca określił charakter stosunków pomiędzy państwem polskim a Kościo-
łem katolickim w Konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską 
z dnia 28 lipca 1993 roku. Jedną z podstaw wzajemnych relacji reguluje art. 1 tej umowy 
międzynarodowej, w którym mowa jest o zasadzie autonomii i niezależności Rzeczpo-
spolitej Polskiej i Kościoła katolickiego, każdego podmiotu we własnym zakresie. Z za-
sady tej wynikają podstawowe wytyczne prowadzenia placówek oświatowych przez in-
stytuty zakonne.

Analiza praktycznego stosowania zasady autonomii i niezależności w odniesieniu 
do instytutów zakonnych wskazuje na jej konsekwentne respektowanie przez wyżej wska-
zane podmioty. Oznacza to, że prowadzenie działalności wychowawczej, a poprzez to re-
alizacja charyzmatu instytutu dokonywane są z uwzględnieniem podziału kompetencji 
państwa polskiego oraz Kościoła katolickiego. Z jednej strony instytuty zakonne, zgodnie 
z zasadą autonomii i niezależności, mogą swobodnie realizować swój charyzmat, czyli 
pełnić swoją misję w świecie, a państwo jako neutralne światopoglądowo nie może ich 
ograniczać. Natomiast z drugiej strony, w duchu tej samej zasady, instytuty w swojej pracy 
wychowawczej, działając na obszarze obowiązywania ustawodawstwa polskiego, zobo-
wiązane są do przestrzegania przepisów prawa, nie tracąc jednocześnie swojej autonomii.

Podjęte w niniejszej pracy badania nad zasadą autonomii i niezależności w zakre-
sie dotyczącym prowadzenia przez instytuty zakonne placówek oświatowych pozwalają 
stwierdzić, że jest to złożona problematyka wymagająca doprecyzowania, również na 
poziomie ustawodawczym. Pierwszą przyczynę jej złożoności stanowi podleganie tego 
typu działalności podwójnemu reżimowi prawnemu w postaci przepisów prawa kano-
nicznego i państwowego. Szczegółowe normy obu porządków prawnych pozwalają na 
obiektywne spojrzenie na wzajemne relacje między państwem a Kościołem katolickim.

Fundamentem respektowania zasady autonomii i niezależności instytutów zakon-
nych jest art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 
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28 lipca 1993 roku, który koreluje z kan. 801 w związku z kan. 586 Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego z 1983 roku. Oznacza to, że państwo i instytuty zakonne prowadzące działal-
ność wychowawczą nie są wobec siebie konkurencyjne, ale występują jako równoprawni 
partnerzy, którzy służą ochronie i zagwarantowaniu poszanowania praw człowieka, za-
chowując przy tym własną tożsamość. 

Zasada słusznej autonomii instytutów zakonnych w sposób szczególny odnosi się 
zatem do realizacji ich patrimonium w prowadzonej działalności wychowawczej. Proble-
matyka wspomnianej zasady jest szeroka i dotyczy wielu aspektów jej stosowania, a nor-
my państwowe oraz dokumenty Kościoła katolickiego podkreślają konieczność zacho-
wania wewnętrznego porządku, dyscypliny, sposobu zarządzania, a także formacji 
uczniów oraz nauczycieli.

Autonomiczny i niezależny charakter działalności wychowawczej prowadzonej 
przez instytuty zakonne ma również znaczenie w kontekście praw i obowiązków nauczy-
cieli. Kadra pedagogiczna pełni w placówce religijnej istotną rolę, nie tylko z uwagi na 
misję przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim ze względu na prezentowanie i wpa-
janie słowem, czynem oraz przykładem życia wartości chrześcijańskich czy moralnych 
postaw wynikających z prawd wiary. Praca nauczycieli wpisuje się również w troskę in-
stytutu o zachowanie patrimonium wychowawczego, które jest jednym z priorytetowych 
zadań instytutów zakonnych prowadzących działalność edukacyjną, tym bardziej, że ist-
nienie tego typu placówek jest formą realizacji prawa rodziców do wychowania dzieci 
zgodnie z wyznawanymi zasadami religijnymi. Możliwość wyboru szkoły, w której prze-
kazywane są wartości odpowiadające przekonaniom rodziców, jest jednym ze sposobów 
zagwarantowania prawa do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim możliwego 
dzięki realizacji zasady autonomii i niezależności instytutów zakonnych prowadzących 
działalność wychowawczą. Na uprawnienia te wskazują również niejednokrotnie zarów-
no akty normatywne prawa polskiego, jak i międzynarodowego.

Przejawem działań mających na celu umacnianie tożsamości placówki oświato-
wej prowadzonej przez instytut zakonny jest odpowiedni dobór nauczycieli, z  uwzględ-
nieniem ich stosunku do dziedzictwa danego instytutu. Prawodawca państwowy określił 
to w art. 183b § 4 Kodeksu Pracy, wprowadzonego do polskiego prawa pracy na mocy 
dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku, która 
określa ogólne warunki równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Na podsta-
wie tych regulacji instytuty zakonne prowadzące działalność wychowawczą, występując 
jako pracodawca, mają prawo uzależniać zatrudnienie od stosunku pracownika do religii 
czy charyzmatu danego instytutu, pod warunkiem że przesłanki te stanowią rzeczywiste 
oraz decydujące wymagania zawodowe. 

Przepisy nie regulują tej kwestii w sposób jednoznaczny, jednak wydaje się ko-
nieczne przyznanie omawianego prawa instytutom zakonnym prowadzącym placówki 
oświatowe już na etapie rekrutacji pracowników. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ze 
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wskazanego w ustawie obowiązku lojalności pracownika wobec etyki pracodawcy wyni-
ka możliwość weryfikacji przez pracodawcę nie tylko przekonań religijnych, ale również 
wypowiedzi, zachowań oraz postaw nauczyciela, co do których istnieje podejrzenie, że są 
sprzeczne z patrimonium instytutu. Dobór odpowiedniej kadry pedagogicznej ma realny 
wpływ na zachowanie tożsamości placówki prowadzonej przez instytut zakonny, stąd też 
prawo do zróżnicowanego traktowania w dostępie do zatrudnienia jest działaniem słusz-
nym, wynikającym wyraźnie ze stosowania w praktyce zasady autonomii i niezależności. 

Z analizy wybranych orzeczeń sądów europejskich oraz Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka wynika, że lojalność względem pracodawcy oznacza prezentowanie ka-
tolickiego światopoglądu nie tylko w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, 
ponieważ postawy przyjmowane przez nauczyciela w życiu prywatnym mogą wpływać 
na dobre imię pracodawcy bądź być powodem pogorszenia reputacji szkoły. Sądy w uza-
sadnieniach wyroków w omawianych sprawach zwracały niejednokrotnie uwagę na zasa-
dę autonomii i niezależności państwa oraz związków wyznaniowych. W argumentacji 
często wskazywano, że jedną z konsekwencji tej zasady jest zakaz ingerowania organów 
państwowych w treść statutów i wymagań stawianych na ich podstawie pracownikom, 
o ile nie są one sprzeczne z normami prawnymi danego państwa. W związku z tym dyfe-
rencjacja ze względu na poglądy religijne osób ubiegających się o zatrudnienie oraz już 
zatrudnionych w placówce wyznaniowej nie stanowi naruszenia zasady autonomii i nie-
zależności. Zgodne z nią jest również przysługujące dyrekcji szkół religijnych prawo 
wskazania (poprzez odpowiednie określenie specyfiki stosunku pracy w treści zawieranej 
umowy) szczególnych obowiązków nauczycieli zatrudnianych w placówkach oświato-
wych prowadzonych przez instytuty zakonne. 

Religijny charakter szkoły obliguje do odpowiednich działań również pracodawcę 
i powinien być dla pracownika źródłem pewności, że przekazywane w placówce wartości 
oraz kształtowane postawy są zgodne z doktryną i moralnością Kościoła katolickiego. 
Takie wzajemne zobowiązanie podkreśla autonomię i niezależność obu podmiotów (pra-
codawcy i pracownika), każdego w swoim zakresie, ponieważ wzajemne relacje i prze-
konania religijne osób odpowiedzialnych za proces wychowawczy powinny odpowiadać 
tym wartościom, jakie proponuje instytut prowadzący działalność wychowawczą.

Zasada autonomii i niezależności ma również zastosowanie względem postano-
wień statutu placówki prowadzonej przez instytut zakonny, bowiem to w nich powinny 
znajdować się zapisy odzwierciedlające charakter i specyfikę szkoły religijnej. Oznacza 
to, że statucie nie powinno zabraknąć odniesień do wychowania zgodnego z wartościami 
chrześcijańskimi. Powinny być w nim określone ogólne wymagania w stosunku do 
uczniów, czyli poziom edukacyjny, ale również odpowiednie podstawy zgodne z naucza-
niem Kościoła katolickiego, program działań wynikających z troski o formację religijną, 
a także konsekwencje nieprzestrzegania wskazanych zasad. 
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Celem niniejszej rozprawy doktorskiej była analiza oraz ocena autonomii i nieza-
leżności instytutów zakonnych w prowadzonej przez nie działalności wychowawczej, 
aby możliwe stało się sformułowanie na jej podstawie wniosków de lege ferenda. Jest to 
wskazane, ponieważ wiele aspektów badanego zagadnienia nadal wymaga głębszej ana-
lizy. Godnym opracowania zagadnieniem, które również byłoby nawiązaniem do niniej-
szej dysertacji, wydaje się wpływ zasady autonomii i niezależności na normy regulujące 
kwestię statusu prawnego pracowników zatrudnionych przez instytuty zakonne w innych 
obszarach ich działalności apostolskiej, np. instytucjach charytatywnych. Pewne wnioski 
z pewnością mogłoby okazać się zbieżne, aczkolwiek analiza odrębnych norm prawnych 
z pewnością przyczyniłaby się do pogłębienia oceny funkcjonowania omawianej zasady 
w systemie prawa polskiego i kanonicznego.

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że zaprezentowane w niniejszej dysertacji wyniki 
badań będą inspiracją do podjęcia dalszych badań naukowych, gdyż przełożyłoby się to 
z pewnością na interesujące i pożyteczne poszerzenie horyzontów badawczych, a w kon-
sekwencji – być może – na wypracowanie nowych i nowelizację już istniejących norm 
dotyczących autonomii i niezależności instytutów życia zakonnego w obu porządkach 
prawnych.
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cych Konferencji Episkopatów na temat nauczania religii w szkole, (05.05.2009), 
w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na 
temat szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 
495-505.

Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Wspólne wychowanie w szkole 
katolickiej. Misja, którą dzielą osoby konsekrowane i wierni świeccy, Wiadomo-
ści KAI 48 (2007), s. 25.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium  o katechizacji, 
Kielce 2020.

Paulus VI, Adhortatio apostolica de religiosa vita secundum Concilii Oecumenici Vati-
cani II renovanda praeceptiones «Evangelica testificatio», (29.07.1971), AAS 
63 (1971), s. 497-526, tekst polski: Paweł VI, Adhortacja apostolska «Evange-
lica  testificatio». Wskazania na  temat odnowy  życia  zakonnego według nauki 
Soboru Watykańskiego II, w: Paweł VI, Charyzmat życia zakonnego. Przemó-
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wienia i dokumenty, A. Żuchowski, T. Sułowska (wybór i opracowanie), Po-
znań-Warszawa 1974, s. 232-259.

Paulus VI, Motu  proprio  «Ecclesiae  Sanctae».  Normae  ad  quaedam  exsequenda  SS. 
Concilii Vaticani II Decreta statuuntur, (06.08.1966), AAS 58 (1966), s. 757-
787, tekst polski: Paweł VI, Motu proprio: Normy  i przepisy wykonawcze do 
Dekretów Soboru Watykańskiego II «Ecclesiae Sanctae», w: Życie konsekrowa-
ne w dokumentach Kościoła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo, red. K. 
Wójtowicz, Kraków 2003, s. 57-65.

Pio XI, Lettera enciclica «Non abbiamo bisogno». (29.06.1931), AAS 23 (1937), s. 285-
312.

Pius X, Motu proprio «Dei providentis», (16.07.1906), AAS 39 (1906), s. 344-346.

Pius XI, Litterae encyclicae «Quadragesimo anno» de ordine sociali instaurando et ad 
evangelicae legis normam perficiendo, in annum XL post editas Leonis XIII lit-
teras «Rerum novarum», (14.05.1931) AAS 23 (1931), s. 177-228; tekst polski: 
Pius XI, Encyklika  «Quadragesimo  anno»  o odnowieniu  ustroju  społecznego 
i dostosowaniu go do normy prawa Ewangelii w czterdziestą rocznicę wydania 
encykliki «Rerum novarum», w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, red. M. 
Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski, cz. 1, Lublin 1996, s. 105-
146. 

Pius XI, Litterae encyclicae de christiana iuventutis educatione «Divini Illius Magistri». 
(31.12.1929), AAS 60 (1930), s. 49-86, tekst polski: Pius XI, Encyklika «Divini 
Illius Magistri» o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, w: Służyć wzrastaniu 
w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej 
i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 43-73.

Pius XI, Rundschreiben «Mit brennender Sorge». (14.03.1937), AAS 29 (1937), s. 145-
167, tekst polski: Pius XI, Encyklika «Mit brennender Sorge», w: Dokumenty 
nauki społecznej Kościoła, red. M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. 
Stanowski, cz. 1, Lublin 1996, s. 147-168.

Pius XII, Constiutio apostolica «Provida Mater Ecclesia». De statibus canonicis institu-
tisque saecularibus christianae perfectionis adquirendae. Lex peculiaris Institu-
torum saecularium, (2.02.1947), AAS 39 (1947), s. 114-124, tekst polski: Pius 
XII, Konstytucja apostolska o stanach kanonicznych oraz instytutach świeckich 
mających za cel osiągnięcie doskonałości chrześcijańskiej «Provida Mater Ecc-
lesia», w: Święta Kongregacja dla Zakonów i Instytutów Świeckich, Instytuty 
świeckie w wypowiedziach Magisterium Kościoła, Roma 1975, s. 13-30.
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Pius XII, Motu proprio «Primo feliciter», (12.03.1948), AAS 40 (1948), s. 183-286, tekst 
polski: Pius XII, «Primo feliciter» Motu proprio Piusa XII (Watykan, 12.03.1948), 
w: Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła Świętego. Zbiór dokumentów, 
red. M. Chmielewski, Lublin 2011, s. 24-37.

Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, De Ecclesiae doctrina 
circa  elementa  essentialia  Institutorum  vitae  consecratae  religiosorum  deque 
ipsorum elementorum applicatione ad Instituta religiosa quae operibus aposto-
latus ex missione Ecclesiae vacant, (31.05.1983), Leges Ecclesiae, vol. VI, nr 
4978, tekst polski: Święta Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, 
Instrukcja o istotnych elementach nauczania Kościoła na temat życia konsekro-
wanego w zastosowaniu do instytutów oddających się pracy apostolskiej «The 
renewal of religious life», w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Od 
Vaticanum II do Ripartire da Cristo, red. K. Wójtowicz, Kraków 2003, s. 289-
315.

Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Decretum circa re-
giminis ordinarii rationem et religiosi saecularizati accessum ad officia et bene-
ficia ecclesiastica «Experimenta circa regiminis rationem», s. 393-394.

Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Decretum circa re-
giminis ordinarii rationem et religiosi saecularizati accessum ad officia et bene-
ficia  ecclesiastica «Experimenta circa  regiminis  rationem», 02.02.1972, AAS 
64 (1972), s. 393-394, tekst polski: Święta Kongregacja Zakonów i Instytu-
tów Świeckich, Dekret «Experimenta circa regimins rationem», w: Paweł VI, 
Charyzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, A. Żuchowski, T. Su-
łowska (wybór i opracowanie), Poznań-Warszawa 1974, s. 324-325.

Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Decretum «Processus 
iudicialis», AAS 66 (1974), s. 215-216.

Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Instructio de accom-
modata  renovatione  institutionis  ad  vitam  religiosa  ducendam  «Renovationis 
causam», 06.01.1969, AAS 61 (1969), s. 103-120, tekst polski: Święta Kon-
gregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o odnowie formacji 
zakonnej «Renovationis causam», w: Życie konsekrowane w dokumentach Ko-
ścioła. Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo, red. K. Wójtowicz, Kraków 2003, 
s. 67-81.

Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Instructio  de  Vita 
contemplativa et de Monialium clausura «Venite seorsum», (15.08.1969), AAS 
61 (1969), s. s. 674- 690. 
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Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Sacra Congrgatio 
pro Episcopis, Notae directivae pro mutuis relationibus inter episcopos et reli-
giosos in Ecclesia «Mutuae relationes», (14.05.1978), AAS 70 (1978), s. 473-
506, tekst polski: Święta Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, 
Święta Kongregacja Biskupów, Wytyczne dla wzajemnych stosunków między 
biskupami i zakonnikami «Mutuae relationes», w: Jan Paweł II, O życiu zakon-
nym. Przemówienia, listy apostolskie, instrukcje, Warszawa-Poznań 1984, s. 
333-373.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de Ecc-
lesia «Lumen gentium», (21.11.1964), AAS 57 (1965), s. 5-75, tekst polski: So-
bór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium», w: 
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. 
Nowe tłumaczenie, Poznań 2008, s. 144-263.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pastoralis de Ecc-
lesia in Mundo huius temporis «Gaudium et spes», (07.12.1965), AAS 58 (1966), 
s. 1025-1115, tekst polski: Sobór Watykański II, Konstytucja  duszpasterska 
o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes», w: Sobór Watykański II, 
Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Po-
znań 2008, s. 824-981.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Declaratio de educatione 
christiana «Gravissimum educationis», (28.10.1965), AAS 58 (1966), s. 728-
739, tekst polski: Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijań-
skim «Gravissimum educationis», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, 
deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 20082, s. 488-509.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de accommodata 
renovatione vitae religiosae «Perfectae caritatis», (28.10.1965), AAS 58 (1966), 
s. 702-712, tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do 
współczesności odnowie życia zakonnego «Perfectae caritatis», w: Sobór Waty-
kański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłuma-
czenie, Poznań 2008, s. 414-437.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de activitate missio-
nali ecclesiae «Ad gentes», (7.12.1965), AAS 58 (1966), s. 947-990, tekst pol-
ski: Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła «Ad gentes», 
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. 
Nowe tłumaczenie, Poznań 2008, s. 674-743.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de apostolatu laico-
rum «Apostolicam actuositatem», (18.11.1965), AAS 58 (1966), s. 837-864, 
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tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich «Apostoli-
cam actuositatem», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. 
Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2008, s. 580-629.

 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali Epi-
scoporum  munere  in  Ecclesia  «Christus  Dominus», (28.10.1965), AAS 58 
(1966), s. 673-701, tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret  o pasterskich 
zadaniach biskupów w Kościele «Christus Dominus», w: Sobór Watykański II, 
Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Po-
znań 2008, s. 362-407.

Sacrosanctum Consilium Oecumenicum Vaticanum II, Declaratio de libertate religio-
sa «Dignitatis humanae», (7.12.1965), AAS 58 (1966), s. 929-946, tekst polski: 
Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej «Dignitatis humanae», 
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. 
Nowe tłumaczenie, Poznań 2008, s. 638-661.

Secretaria Status, Rescriptum «ex Audientia SS.mi» „Pertines ad canonem 579 Codicis 
Iuris  Canonicis  de  Dioecesanis  Institutis  erigendis”  (11.05.2016), AAS 108 
(2016), s. 696.

Sinodo dei Vescovi, La vita consacrata e  la sua missione nella Chiesa e nel mondo. 
«Instrumentum  laboris», Città del Vaticano 1994, tekst polski: Synod Bisku-
pów IX Zgromadzenie Zwyczajne, Życie zakonne i jego posłannictwo w Ko-
ściele i świecie. «Instrumenum laboris», Watykan 1994.

Sinodo dei Vescovi, La vita consacrta e la sua missione nella Chiesa e nel mondo «Li-
neamenta», Città del Vaticano 1992, tekst polski: Synod Biskupów, Życie kon-
sekrowane  i jego  posłannictwo  w Kościele  i świecie.  «Lineamenta», Watykan 
1992.

II Polski Synod Plenarny, Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, w: II Polski 
Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, s. 49-63.

1.4. Zbiory prawa własnego instytutów życia konsekrowanego

Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe 1987, art. 67.

Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Dokument 45. Kapituły Generalnej Zakonu Szkół 
Pobożnych pt. ,,Przyobleczeni na nowo w Chrystusa”, Kraków 2004. 

Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Dokument 46. Kapituły Generalnej Zakonu Szkół 
Pobożnych pt. ,,Docere audero (Chętnie uczę)”, Kraków 2010.



216

 Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Program  formacji  kalasantyńskiej  nauczycieli 
w szkołach pijarskich, Kraków 2007. 

Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Szkoła pijarska w Polsce. Idearium Szkół Polskiej 
Prowincji Zakonu Pijarów, Kraków 2005.

Przedmowa Fundatorkiey Domu Panienskiego w której się opisuje Fundacia, koniec i spo-
rządzenie  iego, w: Ustawy abo sposób życia Domu Panieńskiego, zatwierdził: 
A. Trzebicki, 03.01.1660, AI/V/8, k. 1-3, art. 3, Archiwum Prezentek, Kraków. 

1.5. Dokumenty placówek oświatowych prowadzonych  
przez instytuty życia konsekrowanego

Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego Pankiewicza, https://www.
pankiewicz.edu.pl/szkoly-bernardynskie-w-lodzi/dokumenty/statuty/statut-ber-
nardynskiej-szkoly-podstawowej/ [dostęp: 06.02.2021].

Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu, https://
klo.radom.pl/dokumenty/ [dostęp: 07.05.2021].

Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krako-
wie, https://www.kcecak.krakow.pl/images/pliki/statuty/kce-statut-lo.pdf [do-
stęp: 15.12.2021].

Statut  Liceum  Ogólnokształcącego  Sióstr  Urszulanek  Serca  Jezusowego  Konającego 
w Pniewach, https://urszulanki.szkola.pl/dokumenty-szkolne.html [dostęp: 
06.11.2020]. 

Statut  Niepublicznego  Przedszkola  Specjalnego  prowadzonego  przez  Zgromadzenie 
Sióstr Augustianek w Bielawie przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Bie-
lawie, zbiory własne placówki.

Statut Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, https://pijarska.pl/do-
kumenty-do-pobrania/ [dostęp: 09.02.2021].

Statut Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezuso-
wego  w Warszawie, https://przedszkole-warszawa.sercanki.org.pl/przedszkole/
statut/ [dostęp: 15.05.2021].

Statut Przedszkola Parafialnego im. bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie, http://www.
przedszkoleparafialne.lublin.pl/?statut-przedszkola,35 [dostęp: 04.11.2020]; 

Statut Przedszkola Sióstr Jadwiżanek  ,,Ziarenko” we Wrocławiu, www.przedszkole-ja-
dwizanek.wroc.pl/images/stories/statut.pdf [dostęp: 28.05.2022].

Statut Publicznego Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Świętego Augustyna w Krako-
wie, zbiory własne placówki.

https://klo.radom.pl/dokumenty/
https://klo.radom.pl/dokumenty/
https://www.kcecak.krakow.pl/images/pliki/statuty/kce-statut-lo.pdf
http://www.przedszkole-jadwizanek.wroc.pl/images/stories/statut.pdf
http://www.przedszkole-jadwizanek.wroc.pl/images/stories/statut.pdf
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Statut  Publicznego  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Jana  Pawła  II  Sióstr  Prezentek 
w Rzeszowie, http://www.prezentek.edu.pl/index.php/o-szkole/informacje-o-
-szkole/dokumenty [dostęp: 12.05.2021].

Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Augustianek im. św. 
Rity w Krakowie, https://liceum.augustianki.pl/dokumenty/ [dostęp: 15.05.2021].

Statut Publicznej  Szkoły Podstawowej  im. Matki Zofii  Szulc Sióstr Zmartwychwstanek 
w Częstochowie, http://www.gszksp.pl/_ksp/index.php/dokumenty-szkolne [do-
stęp: 10.05.2021].

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszo-
wie, http://www.prezentek.edu.pl/index.php/o-szkole/informacje-o-szkole/do-
kumenty [dostęp: 12.05.2021].

Statut  Salezjańskiego  Liceum Ogólnokształcącego  im.  Księdza  Bosko  w Łodzi https://
wodna.edu.pl/dokumenty-salezjanskiego-liceum [dostęp: 10.02.2021].

Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego ,,Dom dla chłopców” im. Św. Stanisława 
Kostki, https://sowdom.pl/ [dostęp: 04.05.2021].

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku – Świdrze, 
https://www.swietarodzina.edu.pl/statut-spolecznej-szkoly-podstawowej-nr-
-96-im-swietej-rodziny [dostęp: 19.05.2021].

Statut Szkoły Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół nr 128 w War-
szawie, https://zs128.edupage.org/a/statut-szkoly-podstawowej-nr-379 [dostęp: 
01.03.2021].

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Ignacego Loyoli w Ło-
dzi, https://szkolawlodzi.jezuici.pl/index.php/o-szkole/dokumenty [dostęp: 
09.02.2021].

Statut  Zespołu  Szkół  Zawodowych  Towarzystwa  Salezjańskiego  w Oświęcimiu, zbiory 
własne placówki.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej 
Królowej Szkół Pobożnych Polityka ochrony danych osobowych przetwarzanych 
w Zespole Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych.

1.7. Ustawodawstwo Unii Europejskiej

Deklaracja w sprawie Wyeliminowania Wszelkich  Form Nietolerancji  i Dyskryminacji 
opartych na Religii lub Przekonaniach, w: Wolność religii. Wybór materiałów. 
Dokumenty. Orzecznictwo, red. T. Jasundowicz, Toruń 2001, s. 77-80.
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Dyrektywa 2000/78/WE  z dnia 27  listopada 2000  roku ustanawiająca ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 
303 z dnia 2 grudnia 2000 r.).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE C 326 z dnia 26 październi-
ka 2012).

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526 ze zm.).

Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzona w Pa-
ryżu dnia 15 grudnia 1960 r., (Dz. U. 1964 nr 40 poz. 268).

Międzynarodowy  Pakt  Praw  Gospodarczych,  Społecznych  i Kulturalnych  otwarty  do 
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., (Dz. U. 1977 nr 38 poz. 169).

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym 
Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., (Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167).

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., w: Prawa człowieka. 
Dokumenty międzynarodowe, red. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 
1993, s. 18-24, art. 26.

Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, spo-
rządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz Protokół nr 4 do powyższej kon-
wencji, sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r., (Dz. U. 1995 nr 36 
poz. 175 ze zm.).

Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.).

1.8. Ustawodawstwo cywilne

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 
dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 nr 51, poz. 318).

Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie 
dnia 10 lutego 1925 r. (Dz. U. 1925 nr 72, poz. 501).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.1997 nr 78, poz. 
483 ze zm.).

Kościelna i Rządowa Komisja Konkordatowa, Instrukcja dotycząca sposobu powia-
damiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytu-
cje kościelne terytorialne i personalne (art. 4 ust. 2 Konkordatu) oraz powiada-
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miania o powoływaniu i odwoływaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby 
prawnej, Załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 
listopada 2014 r, (Dz. Urz. MSZ poz. 30).

Kościelna i Rządowa Komisja Konkordatowa, Instrukcja dotycząca zakresu i sposo-
bu  uzyskiwania  osobowości  prawnej  przez  instytucje  kościelne  na  podstawie 
prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu), zatwierdzona dnia 6 listopada 2000 
roku, Akta Konferencji Episkopatu Polski 5 (2000), s. 41-46.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie wa-
runków  i sposobu  organizowania  nauki  religii  w publicznych  przedszkolach 
i szkołach (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez 
osobę prawną  lub osobę  fizyczną szkoły  lub placówki publicznej (Dz.U. 2017 
poz. 1625 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nad-
zoru pedagogicznego (Dz. U. 2020 poz. 1658 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szcze-
gółowego  zakresu  działania Ministra  Edukacji  i Nauki (Dz. U.  z 2020 poz. 
1848).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Mini-
sterstwa  Edukacji  i Nauki  oraz  zniesienia  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej 
i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2020 poz. 2334).

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 
ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
1960 nr 30 poz. 168 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. 2017 poz. 60 ze zm.).
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Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 
poz. 296 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 nr 29, poz. 154 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.1921 nr 
44, poz. 267 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 
59 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 
1982 nr 35 poz. 228 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 
poz. 2203 ze zm.).

Ustawa  z dnia  3  grudnia  2010  r.  o wdrożeniu  niektórych  przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania (Dz. U. 2010 nr 254 poz. 1700 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578 
ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 
ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zm.).

Ustawa  z dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 
ze zm.).

1.9. Orzecznictwo

Wyrok SN z  dnia 26 października 1984 r., sygn. I  PRN 142/84, LexPolonica nr 311713, 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych 1985 , nr 7, poz. 99.

Wyrok TK z dnia 10 czerwca 2003 r., sygn. akt: SK 37/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 53.

Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2012 r., sygn. III PK 39/11, Legalis.
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SUMMARY

One of the many activities undertaken by the Catholic Church to serve salus 
animarum is the educational activity. The running of educational institutions by church 
legal entities is also an important contribution to society. They are subject to both canon 
law and state law. Under the norms of the 1983 Code of Canon Law, the recognition of a 
school as Catholic is determined by the fact that it is run by a competent ecclesiastical 
authority, or by a church legal entity. On the other hand, in the case of educational activities 
conducted by other entities, it is necessary to obtain a formal decree recognizing the 
school as Catholic issued by a competent ecclesiastical authority (canon 803 § 1 of the 
1983 Code of Canon Law).

However, focusing on the development of Catholic educational activities, special 
attention is given to those directed by religious institutes. In many parts of Poland one can 
encounter institutions run by religious institutes for centuries. Most religious institutes 
run schools, kindergartens or nurseries in the Republic of Poland, which are part of the 
directions of education of the younger generation. The political and political changes that 
took place after 1989 allowed religious institutes to return to education, where their area 
of educational activity became a community of educational dialogue between the student, 
teachers, family and the Catholic Church, thanks to the adopted principle of autonomy 
and independence. Adhering to it, they can effectively carry out educational functions in 
cooperation with the Polish state, in accordance with the patrimonium of the institute. 
Nowadays, educational institutions of religious institutes enjoy both popularity and 
recognition, as they are sought after and eagerly chosen by parents or students, with the 
profound hope that it is there that the growing cultural and axiological chaos and the 
educational inefficiency of the public school will be avoided, and that they will provide 
quality education at a high level. Therefore, in order to maintain their proper educational 
direction, religious institutes, as a rule, concentrate their activities around the charism 
handed down to them by their founders. The realization of the goal outlined at the 
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institute’s origin and the development of the institutes’ charism ensure that their legitimate 
autonomy is recognized. 

In legal terms, the autonomy of consecrated life institutes engaged in educational 
activities should be considered in the context of mutual respect for state law and 
ecclesiastical law. Therefore, this area of their life is regulated not only by canon law and 
the institute’s own law, but also by universally applicable norms. This correlation is based 
on the principle of autonomy, which for religious institutes engaged in educational 
activities is a fundamental law. 

The purpose and scope of autonomy and independence in general, as well as with 
regard to consecrated life institutes, are of interest to canonists, as expressed in numerous 
articles, publications or at scientific conferences. However, they do not address the issue 
of the autonomy of religious institutes engaged in educational activities in a comprehensive 
manner. Therefore, the deepening of this issue in the form of this doctoral dissertation, 
based on an analysis of the current legislation of both state, international and canon law, 
seems justified. Determining the legal situation of institutions run by consecrated life 
institutes, especially religious institutes, requires a detailed analysis of the regulations of 
educational law, as well as normative acts regulating the mutual relations of the Republic 
of Poland and the Catholic Church. 

Taking into account the aforementioned literature, the doctoral dissertation also 
discusses the basic documents of the Catholic Church indicating the right of the Church 
to conduct educational activities, emphasizing the specificity of institutions run by 
consecrated life institutes. Therefore, an attempt was made to systematically address the 
problem of the autonomy of religious institutes in their educational activities. 

The content of the first chapter focuses on the specificity of living according to the 
evangelical counsels as the basis for the legitimate autonomy of consecrated life institutes. 
This principle cannot be overlooked when considering issues of educational activity with 
regard to religious institutes. The study of the educational activities of consecrated life 
institutes from a historical perspective has made it possible to approximate how many 
pedagogical forms and methods are still relevant and applicable in modern times. First of 
all, the manifestation of the autonomy and independence of institutes in this regard was 
indicated. This is because religious orders became forerunners of education, which was 
due to the special sensitivity of religious to love of neighbor. This fact is not always 
appreciated in the history of education, when in the meantime it is real and unquestionable. 
Hence, the genesis and development of educational activities undertaken by consecrated 
life institutes became the subject of consideration in the second chapter. In addition, this 
part of the dissertation was complemented by an exploration of the specifics of the 
educational activities of religious institutes revealed in Christian teaching methods with 
their characteristic autonomy and independence. Entities authorized to establish and 
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operate Catholic educational institutions from the perspective of both Polish and canon 
law are also presented.

The authority of consecrated life institutes to establish educational activities is 
closely related to the right of parents to the religious upbringing of their children, since 
they are the first responsible for the upbringing of the child. The introduction to these 
issues was the third chapter, where human dignity was shown as the axiological foundation 
of all rights and freedoms. The parents’ right to choose the institution was discussed, 
taking into account the autonomy and independence of the child in this matter. The role 
of the school’s internal law, especially its statutes and bylaws, which specify the 
denominational nature of the school and other special requirements placed on parents and 
students in this connection, was also emphasized. The tasks of the entity conducting this 
type of educational activity are approximated, as well as the role of the state, which must 
not restrict the patrimonium realized by institutes in educational activities, since the 
principle of autonomy and independence in the sphere of establishing and running 
educational institutions is a condition for preserving their identity.

All this, in turn, correlates with the right of a consecrated life institute conducting 
educational activities to hire teachers who share the value system of the institution. Hence, 
the issue of the legal status of a teacher in an institute run by institutes is discussed in 
Chapter Four. This issue deserves special attention in this dissertation, as it is part of a 
broad discussion of the scope of discrimination against teachers in the field of employment. 
The vetting of employees as a premise for the autonomy and independence of the institutes 
will be presented by showing the actual legal situation of teachers at the time of the 
establishment of the employment relationship, during its duration, as well as in the case 
of its termination. It will also be emphasized that moral qualifications are real and decisive 
professional requirements, and thus cannot be excluded from the principle of autonomy 
and independence of institutes engaged in educational activities, since an important 
influence on education is exerted by teachers, who are expected to be authorities for their 
pupils, including in the religious sphere, which is inherent in the specific educational 
activities of a particular consecrated life institute.

In view of the current state of knowledge, as well as the recently amended 
provisions of the 1983 Code of Canon Law and the Polish educational law - it seems 
something necessary to undertake a comprehensive study of the issue of the autonomy of 
consecrated life institutes in their educational activities anew. Hence the idea of the topic 
of this doctoral dissertation appeared.
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