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ARCYBISKUP 

METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI 

 

S T A T U T  K O L E G I U M  K O N S U L T O R Ó W  

A R C H I D I E C E Z J I  C Z Ę S T O C H O W S K I E J  

 

Wstęp  

Kolegium Konsultorów jest to zespół kapłanów wyłonionych przez Arcybiskupa Metropolitę 

Częstochowskiego spośród członków Rady Kapłańskiej, wypełniający zadania określone 

przez prawo. (Por. kan. 502 § 1). 

Art. I 

Kolegium Konsultorów Archidiecezji Częstochowskiej składa się z ośmiu członków. 

Jego kadencja trwa pięć lat. 

Art. II 

W skład Kolegium wchodzą członkowie swobodnie wybrani przez Arcybiskupa Metropolitę 

Częstochowskiego spośród członków Rady Kapłańskiej. Wskazane jest, aby w skład 

Kolegium weszli: wikariusze generalni, wikariusz sądowy, kanclerz Kurii Metropolitalnej, 

rektor Wyższego Seminarium Duchownego. 
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Art. III 

Zebrania Kolegium Konsultorów zwołuje i im przewodniczy Arcybiskup Metropolita 

Częstochowski, a w sytuacjach nadzwyczajnych (sede impedita, sede vacante) biskup 

pomocniczy. Jeśli jest kilku biskupów pomocniczych, to Kolegium Konsultorów zwołuje i 

mu przewodniczy biskup pomocniczy najstarszy promocją. Jeśli nie ma biskupa 

pomocniczego, to Kolegium Konsultorów zwołuje i mu przewodniczy członek Kolegium 

Konsultorów najstarszy święceniami. (Gdyby więcej niż jeden byli święceni w tym samym 

czasie, to zadanie to należy do starszego wiekiem.) Po wyborze Administratora Diecezjalnego 

przewodnictwo przejmuje administrator.  

Art. IV 

Zadaniem Kolegium Konsultorów w sytuacji, gdy stolica biskupia jest obsadzona (sede 

plena), jest: 

1. Udzielanie rady Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu. 

Arcybiskup Metropolita Częstochowski zobowiązany jest do wysłuchania Kolegium 

Konsultorów w następujących sprawach:  

a) przed ustanowieniem w diecezji ekonoma (kan. 494 § l); 

b) przed usunięciem ekonoma ze stanowiska w czasie trwania jego kadencji (kan. 494 § 2); 

c) przed podjęciem aktów, dotyczących ekonomicznego zarządu, o większym znaczeniu 

ze względu na materialny stan diecezji (kan. 1277). 

2. Wyrażanie zgody na podjęcie określonych aktów prawnych przez Arcybiskupa 

Metropolitę Częstochowskiego. 

Arcybiskup Metropolita Częstochowski zobowiązany jest do uzyskania zgody Kolegium 

Konsultorów w następujących sprawach: 

a) przy wydawaniu pozwoleń na alienację dóbr stanowiących własność majątek 

publicznej osoby prawnej, podległej biskupowi diecezjalnemu lub fundacji 

diecezjalnej, których wartość przekracza sumę określoną w prawie (zob. kan. 1277, 

1291);  
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b) przy alienacji dóbr, których wartość mieści się w granicach dolnej i górnej sumy 

ustalonej przez konferencję biskupów, należących do publicznej osoby prawnej, nie 

podlegającej danemu biskupowi diecezjalnemu, gdy statuty tej osoby nie wskazują 

kompetentnego autorytetu kościelnego, jak również w wypadku alienacji dóbr diecezji 

(kan. 1292 § 1);  

c) przy alienacji jakichkolwiek dóbr, których wartość przekracza najwyższą sumę 

ustaloną przez konferencję biskupów lub gdy chodzi o rzeczy darowane Kościołowi 

na podstawie ślubu, a także rzeczy kosztowne z racji artystycznych lub historycznych 

(kan. 1292 § 2);  

d) przy podejmowaniu jakiejkolwiek transakcji, na skutek, której majątek osoby prawnej 

może się znaleźć w gorszej sytuacji (kan. 1295).  

3. Zastępowanie funkcji rady kapłańskiej, gdyby ta została rozwiązana. 

4. Asystencja przy objęciu urzędu przez biskupa koadiutora i biskupa pomocniczego. 

5. Wyrażanie opinii w sprawie kandydata na urząd biskupa koadiutora.  

Art. V 

Zadaniem Kolegium Konsultorów w sytuacji, gdy stolica biskupia jest przeszkodzona (sede 

impedita), jest: 

1. Wybór tymczasowego rządcy diecezji. 

2. Przyjęcie do wiadomości rezygnacji z urzędu tymczasowego rządcy diecezjalnego. 

3. Asystencja przy objęciu urzędu biskupa koadiutora lub biskupa pomocniczego. 

Art. VI 

Zadaniem Kolegium Konsultorów w sytuacji, gdy stolica biskupia jest nieobsadzona (sede 

vacante), jest: 

1. Wybór administratora diecezji.  

2. Przyjęcie wyznania wiary od obejmującego urząd administratora diecezji.  

3. Wyrażanie zgody na określone prawem decyzje administratora diecezji, a mianowicie: 

ekskardynację i inkardynację duchownych, jak również zezwolenie na ich 

przesiedlenie się do innego Kościoła partykularnego (kan. 272); udzielenie dymisorii 
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do święceń dla kandydatów do duchowieństwa diecezjalnego (kan. 1018 § 1, 2°); 

zwolnienie kanclerza lub innego notariusza z zajmowanego urzędu (kan. 485). 

4. Służenie radą administratorowi diecezji. 

5. Przyjmowanie nominacyjnych listów apostolskich. 

6. Spełnianie funkcji rady kapłańskiej. 

7. Udzielanie opinii legatowi papieskiemu.  

Art. VII 

Obowiązkiem członka Kolegium Konsultorów jest: 

1. Uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Kolegium. 

2. Wypowiadanie w czasie obrad szczerze swojego zdania. 

3. Zgłaszanie wniosków w sprawach podlegających kompetencji Kolegium. 

4. Wykonywanie zadań zleconych przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego lub 

Kolegium, mających związek ze sprawami omawianymi na posiedzeniach Kolegium. 

5. Zachowanie tajemnicy w zakresie i w sposób oznaczony prawem i przez Arcybiskupa 

Metropolitę Częstochowskiego. 

Art. VIII 

Ilekroć zajdzie potrzeba uzyskania zgody lub rady, Arcybiskup Metropolita Częstochowski 

wezwie wszystkich członków Kolegium Konsultorów, informując ich jednocześnie, w jakiej 

sprawie oczekuje ich zgody lub rady i przekazując im informacje potrzebne do wyrobienia 

sobie opinii w przedłożonej kwestii. 

Art. IX 

Po sprawdzeniu obecności i przedstawieniu programu obrad, Arcybiskup Metropolita 

Częstochowski lub wyznaczony przez Niego referent zapowiada i omawia kwestie, które 

wymagają opinii lub zgody Kolegium. 

Art. X 

Po przedstawieniu sprawy, następuje dyskusja. W czasie jej trwania wszyscy członkowie 

Kolegium są zobowiązani zabrać głos i szczerze wyrazić swoje stanowisko w danej 

kwestii.(Por. kan. 127 § 3) Przewodniczący, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, wzywa 
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uczestników do zabrania głosu. Może on określić także czas wystąpienia. Zabierający głos 

przedstawia swoje uwagi, które może przekazać także na piśmie. Jeśli ktoś, wysłuchawszy 

opinii innego uczestnika dyskusji, chce zabrać głos i wyrazić swoje zastrzeżenia, prosi o głos 

przewodniczącego. Tenże może mu go udzielić lub odmówić. 

Art. XI 

Po dyskusji następuje głosowanie. Głos wyraża się w formule „zgadzam się”, „nie zgadzam 

się” lub „zgadzam się z zastrzeżeniami”. Kto w głosowaniu zastosował formułę „zgadzam się 

z zastrzeżeniami”, winien jasno sformułować zajmowane przez siebie stanowisko. Po 

obliczeniu głosów należy sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach, które podpisują 

wszyscy uczestnicy głosowania. Jeden egzemplarz protokółu przechowuje się w archiwum 

kurii, drugi w archiwum Kolegium. 

Art. XII 

Jeżeli Prawodawca Powszechny żąda uprzedniego uzyskania zgody Kolegium Konsultorów, 

nieważny jest akt Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego podjęty bez uzyskania zgody 

bezwzględnej większości tych, którzy są obecni. (Por. kan. 127 § 2, n. 1) 

Art. XIII 

Jeżeli Prawodawca Powszechny żąda uprzedniego wysłuchania opinii Kolegium 

Konsultorów, nieważny jest akt Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego bez wysłuchania 

zdania osób opiniujących. Wprawdzie Arcybiskup Metropolita Częstochowski nie ma 

żadnego obowiązku pójść za ich zdaniem, jednakże - bez przeważającego powodu, przez 

siebie ocenianego — nie powinien odstępować od wyrażonego przez opiniujących zdania, 

zwłaszcza, gdy ono jest zgodne.(Por. kan. 127 § 2, n. 2) 

Art. XIV 

Mandat Kolegium Konsultorów wygasa z chwilą upływu kadencji. Jeśli koniec kadencji 

zbiegnie się z wakansem stolicy biskupiej, mandat Kolegium zostanie przedłużony. Kolegium 

Konsultorów nie traci swoich kompetencji także po upływie kadencji, dopóki nie zostanie 

ukonstytuowane nowe Kolegium, co ma zapewnić ciągłość pracy tego ciała kolegialnego. 
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Art. XV 

Z mocy samego prawa tracą członkostwo w Kolegium Konsultorów kapłani ukarani cenzurą, 

po wyroku skazującym lub stwierdzającym. 

Art. XVI 

Statut Kolegium Konsultorów Archidiecezji Częstochowskiej może zmienić wyłącznie 

Arcybiskup Metropolita Częstochowski z własnej inicjatywy lub na wniosek Kolegium.  

Art. XVII 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 roku i obowiązuje do odwołania.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                (-) + Stanisław Nowak 

ARCYBISKUP METROPOLITA 

       CZĘSTOCHOWSKI 

(-) Ks. Krzysztof Dziub 

       KANCLERZ 

 

 

 

 

Częstochowa, 28.10.2010 r. 

L.dz. 1149 

 


