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Koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe jako podmioty
czynnoœci prawnych w praktyce notarialnej (cz. II)
I. Prawa i obowi¹zki koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych
1. Definicja koœcio³a
Niezdefiniowanie pojêcia Koœcio³a i innych zwi¹zków wyznaniowych
motywuje koniecznoœæ dokonania badañ prawnoporównawczych, polegaj¹cych na ustaleniu ich walorów jako podmiotów czynnoœci prawnych46.
Problem ogranicza siê do okreœlenia pojêcia Koœcio³a, poniewa¿ powszechnie za zwi¹zki wyznaniowe uznaje siê zorganizowane zespo³y ludzi dzia³aj¹cych wspólnie i maj¹cych wspólne cele duchowe47. W prawie polskim
Koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe s¹ równouprawnione na mocy art.
25 ust. 1 Konstytucji RP48 i dzia³aj¹ w konstytucyjnych ramach ustrojowych, zaœ ich sytuacjê prawn¹ i maj¹tkow¹, stosownie do art. 8 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania49,
46

Szerzej ks. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, Zagadnienia wstêpne i normy ogólne, Olsztyn 2002, s. 172 i nast.
47
Potwierdza to brzmienie art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 1948 r.,
a tak¿e art. 9 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, sporz¹dzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z póŸn. zm.) oraz
Protokó³ Nr 1 do tej Konwencji (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175).
48
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
49
Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 319, z póŸn. zm.
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reguluj¹ ustawy. S¹ one w myœl art. 25 ust. 3 Konstytucji kszta³towane
na zasadach poszanowania autonomii oraz wzajemnej niezale¿noœci ka¿dego w swoim zakresie50. Stosunki miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stolic¹ Apostolsk¹ okreœlaj¹ normy miêdzynarodowe i ustawy. Stosunki miêdzy innymi Koœcio³ami i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi ustalaj¹ ustawy
uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radê Ministrów z ich
w³aœciwymi przedstawicielami. Z zestawienia powo³anych przepisów wynika, ¿e Koœcio³y s¹ zwi¹zkami wyznaniowymi, zrównanymi z innymi
podmiotami tego rodzaju. Ustawodawca dostrzega jednak cechy charakterystyczne Koœcio³a, wynikaj¹ce z jego genezy, skoro postanawia, ¿e
„[w]olnoœæ religii obejmuje tak¿e posiadanie œwi¹tyñ i innych miejsc kultu
w zale¿noœci od potrzeb wierz¹cych oraz prawa osób do korzystania
z pomocy religijnej tam, gdzie siê znajduj¹” (art. 53 ust. 1 Konstytucji RP).
Za œwi¹tyniê uwa¿a siê budowlê przeznaczon¹ na miejsce kultu otoczonego szczególn¹ czci¹, w którym kultywuje siê okreœlone wartoœci duchowe51. Sobór Watykañski II nie zdefiniowa³ pojêcia Koœcio³a. W Konstytucji dogmatycznej o Koœciele – Dei verbum z dnia 21 listopada 1964 r.
ograniczy³ siê do jego opisu w rozwoju historycznym, pocz¹wszy od
Nowego Testamentu, w którym by³ nazywany jako „Lud Bo¿y” i „Cia³o
Chrystusa”52. W owym czasie Koœció³ by³ uznawany za owczarniê, której
jedyn¹ i konieczn¹ bram¹ jest Chrystus, za trzodê, której sam Bóg zapowiedzia³, ¿e bêdzie jej pasterzem. Koœció³ by³ tak¿e nazwany budowl¹
bo¿¹, jako ¿e sam Pan porówna³ siebie do kamienia, który odrzucili
buduj¹cy, a sta³ siê kamieniem wêgielnym. Koœció³ jako budowlê nazywano domem Boga, w którym mieszka Jego rodzina. Inne przekazy
okreœlaj¹ go jako mieszkanie „Boga w Duchu”, przybytek Boga z ludŸmi.
Z czasem okreœlany jest œwi¹tyni¹, któr¹ porównuje siê do miasta œwiêtego
Jeruzalem. Nazwa ta koresponduje z „górnym Jeruzalem” i „nasz¹ matk¹”
czy te¿ „nieskalan¹ Oblubienic¹ niepokalanego Baranka”. W liturgii przyjmuje siê, ¿e Chrystus umi³owa³ Koœció³ i wyda³ samego siebie, aby go
50
Bli¿ej J. K r u k o w s k i, K. W a r c h a ³ o w s k i, Polskie prawo wyznaniowe, red.
J. Krukowski, Warszawa 2000, s. 63 i nast. Autorzy stwierdzaj¹, ¿e formu³a konstytucyjna
o autonomii i niezale¿noœci koresponduje z art. 1 konkordatu.
51
Szerzej S. D u b i s z, Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, t. 4, Warszawa 2003,
s. 740-741.
52
Bli¿ej Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, Poznañ 2005,
s. 13 i nast.
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uœwiêciæ53. W rozdziale III „O hierarchicznym ustroju koœcio³a” i Konstytucji Dei verbum doprecyzowano status prawny Biskupa Rzymu oraz
biskupów, którzy razem prezentuj¹ ca³y koœció³ jako jeden podmiot.
W Polsce nazwa koœció³ ca³kowicie zast¹pi³a w wieku XV dominuj¹c¹
nazwê cerkiew. Zosta³a przejêta od Czechów na prze³omie XI i XII wieku54.
Wspó³czeœnie precyzyjnie okreœlono znaczenie podmiotowe i przedmiotowe Koœcio³a w kodeksie prawa kanonicznego55. Koœció³ ³aciñski,
Ecclesia latina, zwany te¿ Koœcio³em rzymskokatolickim lub Zachodnim,
podlega Biskupowi Rzymu jako patriarsze Zachodu, w którym jêzyk ³aciñski uwa¿a siê w liturgii za w³asny. Koœció³ wystêpuje tu jako podmiot
ukonstytuowany i uporz¹dkowany, a wierni, którzy stali siê nimi przez
chrzest i stanowi¹ lud bo¿y, kierowany wspólnie przez nastêpcê Piotra
i biskupów, stanowi¹ Koœció³ w znaczeniu podmiotowym.
Koœcio³y, w tym Koœció³ katolicki i inne zwi¹zki wyznaniowe nie s¹
bezpoœrednio przedmiotem norm publicznego prawa miêdzynarodowego.
Wyszczególnia siê je przy omawianiu zagadnieñ dotycz¹cych gwarancji
wyznania i sumienia wspólnotowego kultu religijnego. Powszechnie koœció³
katolicki jest uznawany za podmiot publicznego prawa miêdzynarodowego i do takiego wniosku nale¿y dojœæ tak¿e przez wyk³adniê art. 113 § 1
KPK (kodeks prawa kanonicznego).
Koœció³ oznacza tak¿e budowlê œwiêt¹ przeznaczon¹ dla kultu bo¿ego,
do której wierni maj¹ prawo wstêpu w celu wykonywania obrz¹dku religijnego (kan. 1214 KPK). W liturgii katolickiej eksponowane jest jego
znaczenie jako miejsca kultowego, poœwiêconego lub pob³ogos³awionego
do kultu. Ka¿dy powinien mieæ swój niezmienialny tytu³. Na budowê
53

Tam¿e, s. 18.
Wed³ug A. B r ü c k n e r a, S³ownik etymolologiczny jêzyka polskiego, Warszawa
1993, przedruk z wyd. 1, Kraków 1927, s. 260. Czeska nazwa Kostol jako koœcio³a wywodzi siê z ³aciñskiego castellum, zdrobniale od castrum. Pierwsze koœcio³y stawiano
w warownych grodach. Zmar³ych chowano w koœcio³ach lub na cmentarzach przykoœcielnych. St¹d pochodzi stwierdzenie, „¿e od koœci ich wziê³y koœcio³y przezwisko”.
55
Bli¿ej M. S i t a r z, S³ownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, s. 99; patrz tak¿e
kan. 177 Kodeksu Kanonów Koœcio³ów Wschodnich (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium), który za podstawow¹ jednostkê organizacyjnego koœcio³a wschodniego uznaje
eparchie. Kodeks stanowi pierwszy usystematyzowany zbiór przepisów dla katolickich
koœcio³ów wschodnich, promulgowany przez papie¿a Jana Paw³a II w dniu 18 paŸdziernika 1990 r.
54
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konieczne jest zezwolenie biskupa diecezjalnego na piœmie (kan. 1215 § 1
KPK). Zezwolenie jest tak¿e potrzebne na przekazanie koœcio³a do maj¹tku œwieckiego, ale „nie niew³aœciwego” (kan. 1222 § 2 KPK), i tylko
wtedy, gdy nie nadaje siê do sprawowania w nim kultu bo¿ego i nie ma
mo¿liwoœci jego odrestaurowania.
Koœció³ katolicki jako podmiot praw i obowi¹zków, zgodnie z brzmieniem art. 24 konkordatu, ma prawo do budowy, rozbudowy obiektów
sakralnych i koœcielnych oraz zak³adania i prowadzenia cmentarzy, z zachowaniem norm prawa polskiego. Biskup diecezjalny lub inny w³aœciwy
ordynariusz decyduje o potrzebie budowy œwi¹tyñ i o za³o¿eniu cmentarzy56. Budowê obiektów sakralnych i koœcielnych oraz za³o¿enie cmentarzy
inspiruj¹ w³aœciwe w³adze koœcielne po uzgodnieniu miejsca z kompetentnymi w³adzami i po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych.
Prawo zak³adania, posiadania i prowadzenia cmentarzy grzebalnych przys³uguje wszystkim Koœcio³om i innym zwi¹zkom wyznaniowym na zasadzie art. 19a cyt. ustawy z dnia 17 maja 1989 r., jednak¿e z obowi¹zkiem
zachowania przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmar³ych. Teren cmentarny po zamkniêciu cmentarzy wyznaniowych mo¿e byæ przeznaczony na inny cel po up³ywie 40 lat od
dnia ostatniego pochowania na nim zw³ok, na mocy decyzji wydanej po
uzyskaniu zgody w³aœciwej w³adzy koœcielnej lub zwi¹zku wyznaniowego. Zgoda mo¿e byæ wydana pod warunkiem zachowania znajduj¹cych
siê na jego terenie zabytków, które mog¹ byæ przeniesione po uzyskaniu
zezwolenia w³aœciwego konserwatora zabytków. Przeniesienie ich nastêpuje tylko w przypadkach uzasadnionych szczególnymi celami publicznymi. W³aœciwy organ mo¿e wyst¹piæ do ministra ds. wyznañ religijnych
o zwolnienie z wymogu uzyskania zgody w³adz Koœcio³a lub innych
zwi¹zków wyznaniowych.
Przepisy ogólne, dotycz¹ce wszystkich Koœcio³ów i innych zwi¹zków
wyznaniowych, przewiduj¹, ¿e mog¹ one, wype³niaj¹c swoje funkcje
religijne, realizowaæ inwestycje sakralne i inne inwestycje koœcielne (art. 19
56
Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z póŸn. zm.), w³aœciwe w³adze koœcielne
decyduj¹ o za³o¿eniu lub rozszerzeniu cmentarza wyznaniowego na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu
zgody w³aœciwego inspektora sanitarnego.
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ust. 2 pkt 6 ustawy). Maj¹ charakter blankietowy, gdy¿ nie okreœlaj¹
rodzaju budowli ani te¿ warunków ustawowych, jakie powinny byæ spe³nione. Uprawnienia te w ró¿nym rozmiarze s¹ powtórzone w jednostkowych ustawach wyznaniowych oraz w przepisach prawa wewnêtrznego
tych podmiotów. W sporadycznych przypadkach odst¹piono od regulacji
prawnych tych zagadnieñ. Najpe³niej zagadnienia z tym zwi¹zane zosta³y
omówione w rozdziale 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku pañstwa do Koœcio³a katolickiego w RP57. Wed³ug dyspozycji art. 41 ust.
1 tej ustawy, Koœció³ i jego osoby prawne mog¹ realizowaæ inwestycje
sakralne i koœcielne. Za inwestycjê sakraln¹ uwa¿a siê budowê, rozbudowê koœcio³a i kaplicy, a tak¿e adaptacjê budynku na cele sakralne.
Inwestycj¹ koœcieln¹ s¹ inne inwestycje tego rodzaju. Podlegaj¹ one ogólnie
obowi¹zuj¹cym przepisom o planowaniu przestrzennym oraz prawu budowlanemu i w zwi¹zku z tym plany zagospodarowania przestrzennego58
powinny obejmowaæ równie¿ inwestycje sakralne i koœcielne, a tak¿e
katolickie cmentarze wyznaniowe, zamieszczane w tym planie na podstawie wniosku biskupa diecezjalnego lub wy¿szego prze³o¿onego zakonnego. W wyniku wzajemnych porozumieñ podmiotów zainteresowanych,
ustalana jest kolejnoœæ realizacji tych inwestycji w narodowym planie
spo³eczno-gospodarczym. Grunty stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
lub jednostek samorz¹du terytorialnego, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na te cele, bêd¹ oddawane lub sprzedawane
koœcielnym osobom prawnym na ich wniosek, zaœ grunty stanowi¹ce
w³asnoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ byæ sprzedawane
tym podmiotom za cenê ustalon¹ uchwa³¹ odpowiedniej rady lub sejmiku.
Ustawodawca postanawia, ¿e inwestycje te s¹ finansowane ze œrodków
w³asnych koœcielnych osób prawnych. Wynika to z zasady, ¿e Rzeczpospolita Polska jest pañstwem œwieckim, neutralnym w sprawach religii
i przekonañ. Zarówno pañstwo, jak i pañstwowe jednostki organizacyjne
nie dotuj¹ ani nie subwencjonuj¹ Koœcio³ów i innych zwi¹zków wyzna57

Dz.U. Nr 29, poz. 154 z póŸn. zm.
W myœl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.), ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia
terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz okreœlenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastêpuj¹ w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
58
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niowych, z wyj¹tkiem sytuacji okreœlonych w ustawie. Przepisy te nie
maj¹ zastosowania do inwestycji przeznaczonych dla duszpasterstwa wojskowego oraz specjalnego w zak³adach pañstwowych. Niemniej, stosownie do art. 44 ustawy, nie pobiera siê op³at za u¿ytkowanie wieczyste
gruntów oddanych pod zak³ady charytatywno-opiekuñcze i punkty katechetyczne.
Parafie maj¹ prawo posiadania, zarz¹dzania lub zak³adania i poszerzania cmentarzy grzebalnych. Uprawnienia takie posiadaj¹ te¿ zakony lub
ich domy w stosunku do wyodrêbnionych cmentarzy zakonnych.
Prezentowane przepisy s¹ skorelowane z postanowieniami kan. 12401242 KPK, w myœl których Koœció³ powinien mieæ w³asne cmentarze albo
przynajmniej pob³ogos³awione kwatery na cmentarzach œwieckich, przeznaczone na grzebanie swoich wiernych. Generalnie istnieje zakaz grzebania wiernych w koœcio³ach, chyba ¿e chodzi o Biskupa Rzymu, kardyna³ów lub biskupów diecezjalnych (równie¿ emerytowanych), którzy
powinni byæ chowani we w³asnym koœciele.
Prawodawca w art. 16 ust. 2 omawianej ustawy wprowadzi³ pojêcie
„budynków towarzysz¹cych”, uznaj¹c za nie towarzysz¹ce obiektom
sakralnym, po³o¿one w s¹siedztwie tych ostatnich, budynki stanowi¹ce
mieszkanie proboszcza lub rektora, kancelariê parafialn¹ albo kancelariê
rektora (plebanie), budynki stanowi¹ce mieszkanie wikariuszy (wikariatka), budynki stanowi¹ce mieszkania pracowników œwieckich parafii, rektoratu (organistówki) oraz budynki punktu katechetycznego i budynki domu
zakonnego zwi¹zanego z duszpasterstwem w tym obiekcie sakralnym b¹dŸ
œwiadczeniem w nim pomocy. Zosta³y one enumeratywnie wyliczone tylko
na u¿ytek regulacji spraw maj¹tkowych Koœcio³a59.

59

W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wykazano pod poz. ex 113 budynki
zbiorowego zamieszkania wy³¹cznie budynki koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie i rezydencje biskupie. W myœl art. 3 pkt 4 lit. a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z póŸn. zm.) do obiektów ma³ej architektury zaliczono niewielkie obiekty, w tym kultu
religijnego, jak kapliczki, przydro¿ne krzy¿e i figury. Zgodnie z art. 4, ka¿dy ma prawo
zabudowy nieruchomoœci gruntowej, je¿eli wyka¿e prawo do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane, pod warunkiem zgodnoœci z przepisami. Kaplica stanowi miejsce
przeznaczone za zezwoleniem ordynariusza do sprawowania kultu religijnego (1223 KPK).
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2. Sytuacja prawna i maj¹tkowa Koœcio³ów
Wed³ug dyspozycji art. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolnoœci sumienia i wyznania, Koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe dzia³aj¹ w konstytucyjnych ramach ustrojowych pañstwa, a ich sytuacjê
prawn¹ i maj¹tkow¹ reguluj¹ ustawy. Stosunek pañstwa do wszystkich
Koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych opiera siê na poszanowaniu
wolnoœci sumienia i wyznania, co gwarantuje równouprawnienie, bez
wzglêdu na formê uregulowania ich sytuacji prawnej. W chwili obecnej
regulacj¹ ustawow¹ objêto 14 Koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych60. Ich rejestrowanie normuje art. 30-35 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania. Organem rejestrowym jest minister w³aœciwy do spraw wyznañ religijnych. Prawo wniesienie
wniosku o rejestracjê przys³uguje co najmniej 100 obywatelom polskim,
posiadaj¹cym pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Do rejestru Koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych wpisanych jest ³¹cznie 149
podmiotów. Wype³niaj¹c funkcje religijne, mog¹ one rz¹dziæ siê w³asnym
prawem, swobodnie wykonywaæ w³adzê duchown¹ oraz zarz¹dzaæ swoimi sprawami (art. 19 ust. 2 pkt 4) w znaczeniu sensu largo. Do takiego
stwierdzenia upowa¿nia równie¿ wyk³adnia art. 5 konkordatu, postanawiaj¹cego, ¿e Koœció³ katolicki ma zapewnione prawo do wykonywania
jurysdykcji oraz zarz¹dzania i administrowania swoimi sprawami na podstawie prawa kanonicznego. W sprawach maj¹tkowych Koœcio³y i inne
zwi¹zki wyznaniowe dzia³aj¹ poprzez swoje osoby prawne, z tym ¿e ich
organy, zakres kompetencji, sposób powo³ywania oraz reprezentacjê
okreœlaj¹ statuty i prawo wewnêtrzne. Dla pe³nego wyjaœnienia tego zagadnienia nale¿y podkreœliæ, ¿e je¿eli organizacje tworzone na podstawie
art. 19 ust. 2 pkt 14 cyt. ustawy, maj¹ce na celu dzia³alnoœæ na rzecz
Z t¹ chwil¹ nie mo¿na jej bez jego zgody przeznaczyæ na cele œwieckie. Historycznie nazwa
kaplica pochodzi od ³aciñskiego capella – ma³y koœció³. Jej nazwê ³¹czy siê z p³aszczem
œw. Marcina (cappa – capella), przechowywanym z innymi po nim relikwiami w osobnym
budyneczku; bli¿ej A. B r ü c k n e r, S³ownik etymologiczny..., s. 217-218.
60
Patrz równie¿ rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
31 maja 1999 r. w sprawie rejestru koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, Dz.U.
Nr 38, poz. 374. Rejestr sk³ada siê z dwóch dzia³ów: Dzia³ A, do którego wpisuje siê
koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe i dzia³ B, do którego wpisuje siê organizacje miêdzykoœcielne.

68

Koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe jako podmioty czynnoœci prawnych...

formacji religijnych, nie maj¹ osobowoœci prawnej, nie stosuje siê do nich
prawa o stowarzyszeniach. Dzia³aj¹ w ramach osób prawnych Koœcio³ów
i innych zwi¹zków wyznaniowych, w których zosta³y powo³ane.
Bli¿sza analiza przepisów ustaw wyznaniowych, pochodz¹cych tak¿e
z okresu miêdzywojennego, dostarcza wiele inspiruj¹cych wniosków
w zakresie wyk³adni regulacji wzajemnych stosunków miêdzy pañstwem
a tymi podmiotami. Materia³ porównawczy jest niezwykle bogaty, poniewa¿ dotyczy ró¿nych okresów, w których powstawa³y poszczególne regulacje prawne. Rzecz¹ charakterystyczn¹ jest, ¿e zosta³y one nasilone
w niektórych okresach. I tak, w 1994 r. uchwalono dwie ustawy, a w latach
1995 i 1997 po cztery. Nadal obowi¹zuj¹ trzy ustawy z okresu miêdzywojennego (pochodz¹ce z 1928 r. i 1936 r.), a zatem uchwalone w odmiennych warunkach porz¹dku prawnego. Zakres tematyczny regulacji jest
ró¿norodny i uzasadniony obiektywnymi, aktualnymi przes³ankami pozycji i znaczenia danej wiary w spo³eczeñstwie. Z tych powodów ustawa
o stosunku do pañstwa do Koœcio³a katolickiego bardzo obszernie traktuje
o tych zagadnieniach i mimo niektórych kontrowersyjnych rozwi¹zañ jest
rozwi¹zaniem wzorcowym, do którego nale¿y siê odnosiæ przy dokonywaniu badañ prawnoporównawczych.
Sytuacjê prawn¹ Koœcio³a katolickiego w Polsce reguluje omawiana
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks prawa kanonicznego. Zagadnienia bêd¹ce przedmiotem
rozwa¿añ nale¿y uj¹æ tematycznie, uwzglêdniaj¹c ich regulacjê w poszczególnych aktach prawnych. I tak, w zakresie osobowoœci prawnej art. 4
konkordatu postanawia, ¿e Rzeczpospolita Polska uznaje osobowoœæ
prawn¹ Koœcio³a katolickiego, a tak¿e wszystkich instytucji koœcielnych
terytorialnych, które naby³y j¹ na podstawie przepisów prawa kanonicznego. Odpowiednie w³adze koœcielne zosta³y obowi¹zane do dokonania
stosownego powiadomienia kompetentnych organów pañstwowych. Niezale¿nie od tego, inne instytucje koœcielne mog¹ na wniosek w³adzy koœcielnej uzyskaæ osobowoœæ prawn¹ na podstawie prawa polskiego. Jest
to zbie¿ne z regulacj¹ zawart¹ w art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
(wyznaniowej), który postanawia, ¿e Koœció³ rz¹dzi siê w swych sprawach
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w³asnym prawem i swobodnie wykonuje w³adzê duchown¹. W sprawach nieuregulowanych stosuje siê powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy
prawa, je¿eli nie s¹ sprzeczne z przepisami prawa kanonicznego. Zasadê
tê potwierdza klauzula zawarta w kanonie 22 KPK, mówi¹ca, ¿e ustawy
pañstwowe, do których odsy³a prawo koœcielne, nale¿y zachowaæ w prawie kanonicznym, o ile nie s¹ one przeciwne prawu bo¿emu, a prawo
kanoniczne nie postanawia inaczej. T³umaczenie z jêzyka ³aciñskiego nie
jest precyzyjne, poniewa¿ w oryginale u¿yto pojêcia leges civiles – nieznanego wspó³czesnemu ustawodawstwu – i powinno byæ raczej prawo
œwieckie ni¿ pañstwowe. Prawo kanoniczne sporadycznie odwo³uje siê
bezpoœrednio do przepisów œwieckiego prawa cywilnego. Czyni to np.
dyspozycja kanonu 197 KPK przy instytucji przedawnienia. Zosta³o ono
zdefiniowane jako sposób nabycia lub utraty prawa subiektywnego, jak
równie¿ zwolnienia siê od obowi¹zków. Stwierdza siê wprost, ¿e Koœció³
przyjmuje je takie, jakie jest w ustawodawstwie cywilnym danego kraju,
z wyj¹tkami okreœlonymi w prawie kanonicznym. Innym przyk³adem jest
rozwi¹zanie przyjête w kan. 126 KPK przy ocenie wad oœwiadczenia woli.
Tak¿e zarz¹dca dóbr doczesnych koœcielnych przy umowach o pracê
powinien pos³ugiwaæ siê przepisami pañstwowymi dotycz¹cymi pracy
i ¿ycia spo³ecznego, zgodnie z zasadami „podawanymi” przez Koœció³
(kan. 1286 pkt 1o). Przy dokonywaniu zapisów na rzecz Koœcio³a na
wypadek œmierci nale¿y w miarê mo¿noœci zachowaæ wymogi prawa
pañstwowego (kan. 1229 § 2). Konkordat w sposób bardziej doskona³y
rozwi¹zuje problem kolizji norm prawa kanonicznego i pañstwowego.
Przyjmuje w art. 4 ust. 3, ¿e inne instytucje koœcielne mog¹ na wniosek
w³adzy koœcielnej uzyskaæ osobowoœæ prawn¹ na podstawie prawa
polskiego. Koœcielne osoby prawne mog¹ zak³adaæ fundacje, do których
stosuje siê prawo polskie (art. 26). Zasada ta obowi¹zuje przy organizowaniu kultu publicznego, który nale¿y do w³adzy koœcielnej, zgodnie
z przepisami prawa kanonicznego i zachowaniem odpowiednich przepisów prawa polskiego (art. 8 ust. 2). Omawiaj¹c miejsce przeznaczone
dla kultu religijnego, postanawia, ¿e przepisy prawa kanonicznego nie
ograniczaj¹ stosowania prawa polskiego w przypadkach jego wyw³aszczania, i dodaje, ¿e tak¿e z zachowaniem standardów prawa miêdzynarodowego. Konkordat wykaza³ daleko id¹ce przewidywania w zakresie
jego stosowania i wyk³adni, postanawiaj¹c w art. 28, ¿e uk³adaj¹ce siê
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strony bêd¹ usuwaæ na drodze dyplomatycznej zachodz¹ce miêdzy nimi
ró¿nice dotycz¹ce interpretacji stosowania tego przepisu.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e dzia³aæ bêd¹ tu normy prawa kanonicznego,
prawa pañstwowego i prawa miêdzynarodowego publicznego. Warto przy
tym podkreœliæ, ¿e konkordat jako ratyfikowana umowa miêdzynarodowa, og³oszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi
czêœæ krajowego porz¹dku prawnego i jest bezpoœrednio stosowana (art.
87 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP).
Przy wyk³adni przepisów ustaw wyznaniowych nale¿y przede wszystkim mieæ na uwadze rozwi¹zania konstytucyjne i przyjête w art. 8 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania,
stwierdzaj¹ce, ¿e Koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe w Polsce dzia³aj¹
w konstytucyjnych ramach ustrojowych RP, a ich sytuacjê prawnomaj¹tkow¹ oraz ochronê prawn¹ reguluj¹ przepisy ustawowe. Problem ten uzupe³nia postanowienie art. 40 cyt. ustawy, stanowi¹ce, ¿e stosunki pañstwa
z Koœcio³em i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi, dzia³aj¹cymi na podstawie wpisu do rejestru, mog¹ byæ regulowane w drodze odrêbnej ustawy.
Osoby prawne Koœcio³a katolickiego i ich organy zosta³y szczegó³owo
przedstawione w rozdziale 2 ustawy. Stosownie do art. 5, w sk³ad struktury organizacyjnej Koœcio³a wchodz¹ enumeratywnie wymienione osoby
prawne:
1) osoba prawna Koœcio³a o zasiêgu ogólnopolskim, któr¹ jest Konferencja Episkopatu Polski. Posiada ona osobowoœæ prawn¹ w porz¹dku
koœcielnym (kan. 447-459) i w porz¹dku pañstwowym. Jej organami s¹:
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Rada G³ówna Konferencji
Episkopatu Polski i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. W sprawach maj¹tkowych Konferencjê Episkopatu Polski reprezentuje jej prezydium, zaœ do sk³adania oœwiadczenia woli uprawniony jest ka¿dy z cz³onków;
2) terytorialne jednostki organizacyjne Koœcio³a, w sk³ad których wchodz¹:
a) metropolie (435-438 KPK), których organami s¹: dla metropolii
gnieŸnieñskiej – metropolita gnieŸnieñski Prymas Polski, dla
innych metropolii – metropolita,
b) archidiecezje, których organem jest arcybiskup archidiecezjalny lub administrator archidiecezji,
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c) diecezje, których organem jest biskup diecezjalny lub administrator diecezji,
d) administratury apostolskie, których organem jest administrator
apostolski,
e) parafie, której organem jest proboszcz lub administrator parafii;
3) osoby prawne:
a) koœcio³y rektoralne (rektoraty), których organem jest rektor,
b) Caritas Polska, której organem jest dyrektor,
c) Caritas diecezji, których organem jest dyrektor,
d) papieskie dzie³a misyjne, których organem jest dyrektor krajowy;
4) personalne jednostki organizacyjne:
a) Ordynariat polowy, których organem jest ordynariusz polowy,
b) kapitu³y, których organem jest prepozyt albo dziekan,
c) parafie personalne, których organem jest proboszcz lub administrator parafii,
d) konferencja Wy¿szych Prze³o¿onych Zakonnych Mêskich, której organem jest przewodnicz¹cy Konsulty Wy¿szych Prze³o¿onych Zakonnych,
e) KonferencjaWy¿szych Prze³o¿onych Zakonnych ¯eñskich, której
organem jest przewodnicz¹ca Konsulty Wy¿szych Prze³o¿onych Zakonnych,
f) instytuty ¿ycia konsekrowanego (instytuty zakonne i instytuty
œwieckie) oraz stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, zwane dalej
zakonami, których organem jest wy¿szy prze³o¿ony (prze³o¿ona),
g) prowincje zakonów, których organem jest prze³o¿ony (prze³o¿ona) prowincji,
h) opactwa, klasztory niezale¿ne, domy zakonne, których organem jest dla opactwa opat (prze³o¿ona), dla klasztoru niezale¿nego i domu zakonnego – prze³o¿ony (prze³o¿ona),
i) wy¿sze i ni¿sze seminaria duchowne diecezjalne, których organami s¹: dla wy¿szego seminarium duchownego – rektor, dla
ni¿szego seminarium duchownego – dyrektor,
j) wy¿sze i ni¿sze seminaria duchowne zakonne, je¿eli w myœl
przepisów danego zakonu maj¹ charakter samoistny, których
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organy mog¹ u¿ywaæ innych nazw, stosownie do tradycji danej
osoby prawnej.
5) Osobami prawnymi s¹ tak¿e:
a) Katolicki Uniwersytet Lubelski,
b) Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie,
c) Papieski Wydzia³ Teologiczny w Poznaniu,
d) Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu,
e) Papieski Wydzia³ Teologiczny w Warszawie oraz jego dwie
sekcje: œw. Jana Chrzciciela i œw. Andrzeja Boboli – „Bobolanum”,
f) Wydzia³ Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie,
g) koœcielne instytuty naukowe i dydaktyczno-naukowe kanonicznie erygowane, których organy wymienia status prawny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, okreœla ustawa o szkolnictwie wy¿szym61. Statut tej Akademii zatwierdza minister
w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego w porozumieniu
z ministrem w³aœciwym do spraw wyznañ religijnych i w³aœciwa w³adza koœcielna (art. 9 ust. 2 ustawy).
Ustawodawca jednoczeœnie postanawia, ¿e inne jednostki organizacyjne Koœcio³a mog¹ uzyskaæ osobowoœæ prawn¹ w wyniku rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Koœcielne osoby prawne
nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania prawne innej koœcielnej osoby prawnej.
Nabywaj¹ osobowoœæ prawn¹ z chwil¹ powiadomienia organu administracji pañstwowej o ich utworzeniu przez w³adzê koœcieln¹, je¿eli ratyfikowane umowy nie stanowi¹ inaczej. Odpis powiadomienia z umieszczonym
na nim potwierdzeniem odbioru jest dowodem uzyskania osobowoœci
prawnej. W³adza koœcielna powiadamia tak¿e w³aœciwy organ administracji pañstwowej o powo³aniu i odwo³aniu osoby sprawuj¹cej funkcje organu osoby prawnej.

61

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym
(Dz.U. Nr 65, poz. 385 z póŸn. zm.), nie stosuje siê jej do szkó³ wy¿szych i wy¿szych
seminariów duchownych prowadzonych przez Koœció³ katolicki, z wy³¹czeniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a tak¿e do szkó³ wy¿szych i wy¿szych seminariów duchownych prowadzonych przez inne Koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe, chyba ¿e ustawy lub
umowy zawarte z tymi podmiotami postanawiaj¹ inaczej.

73

Romuald Sztyk

Odmienne kryteria podzia³u osób prawnych przyj¹³ kodeks prawa kanonicznego62. Dokonuje podzia³u na:
1. Osoby moralne (kan. 113 § 1) powsta³e z mocy samego ustanowienia bo¿ego, do których nale¿y:
a) Koœció³ katolicki jako spo³ecznoœæ ochrzczonych, wyznaj¹cych tê
sam¹ wiarê i te same sakramenty oraz zd¹¿aj¹ce do tych samych celów
duchowych pod w³adz¹ papie¿a i biskupów, posiadaj¹cy zarówno zdolnoœæ prawn¹ publiczn¹, jak i „prywatn¹”,
b) Stolica Apostolska (kan. 361), przez któr¹ nale¿y rozumieæ Stolicê
Œwiêt¹ nie tylko jako siedzibê Biskupa Rzymu, lecz tak¿e sekretariatu
stanu, Radê Publicznych Spraw Koœcio³a oraz inne instytucje kurii rzymskiej.
Istnieje pogl¹d, ¿e do osób moralnych mo¿na zaliczyæ Kolegium
Biskupów, pe³ni¹ce najwy¿sz¹ w³adzê i pe³niê w³adzy nad Koœcio³em.
W³adza rz¹dzenia dzieli siê na ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹.
Ustawodawcza winna byæ wykonywana w sposób okreœlony prawem. Obowi¹zuje przy tym hierarchiczne podporz¹dkowanie przy tworzeniu prawa
i „ni¿szy” prawodawca nie mo¿e wa¿nie wydaæ przepisu przeciwnego
„wy¿szemu” prawu (kan. 135 § 2). W³adzê koœcieln¹ dzielimy na w³adzê
œwiêceñ – potestats ordinies i w³adze rz¹dzenia – potestats regendi seu
iurisdictionis. Mo¿e byæ ona wykonywana w zakresie wewnêtrznym i zewnêtrznym. W³adza rz¹dzenia jest zasadniczo wykonywana w zakresie
zewnêtrznym i wywo³uje skutki jawne wobec spo³ecznoœci. Okreœla siê
jako zwyczajn¹, je¿eli na mocy samego prawa wynika z pe³nionego urzêdu. Zwyczajna w³adza rz¹dzenia mo¿e byæ uznana za w³asn¹ lub zastêpcz¹. Wynika ona tak¿e z delegacji, gdy jest wykonywana zastêpczo na
podstawie wa¿nego umocowania. Czynnoœci delegowanego przekraczaj¹ce granice, uznaje siê za niewa¿ne (kan. 133 § 1).
Podmiotowoœæ prawna Koœcio³a i Stolicy Apostolskiej w stosunku do
ogólnego koœcielnego porz¹dku prawnego jest transcendentna. Wykonywanie w³adzy wywo³uje skutki wewnêtrzne i zewnêtrzne, powoduj¹ce
okreœlone konsekwencje w przedmiocie prawa miêdzynarodowego publicznego.
62
J. K r u k o w s k i, R. S o b a ñ s k i, Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego, t. I,
Ksiêga I, Normy ogólne, Poznañ 2003, s. 188 i nast.
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2. Wszystkie inne osoby prawne s¹ tworzone w ramach koœcielnego
porz¹dku prawnego jako podmioty praw i obowi¹zków, odpowiadaj¹cych
ich charakterowi.
Samoistny statut prawny dotyczy Watykanu jako pañstwa posiadaj¹cego osobowoœæ prawa miêdzynarodowego publicznego. Jest nim terytorium wydzielone przez Traktat Laterañski, nad którym Stolica Apostolska sprawuje w³adzê. Granice terytorium Watykanu zosta³y okreœlone
po upadku pañstwa koœcielnego w 1870 r. Pakty Laterañskie z dnia 11
lutego 1929 r. w art. 2 potwierdzi³y suwerennoœæ Stolicy Apostolskiej
przez W³ochy. Uprzednio gwarancje istnienia Watykanu zosta³y potwierdzone przez Kongres wiedeñski w dniu 9 czerwca 1815 r. i Protokó³
Akwizgrañski z dnia 21 listopada 1818 r.
Stolica Apostolska wykonuje swoje zadania przez:
– prawo legacji, czyli wysy³ania nuncjuszy i akredytowania przedstawicieli pañstw,
– prawo zawierania umów i konwencji miêdzynarodowych.
Osoby prawne s¹ ustanawiane z mocy prawa wzglêdnie przez decyzje
kompetentnej w³adzy koœcielnej, wydane w formie dekretu, jako zespo³y
osób lub rzeczy. Osobami prawnymi s¹ zespo³y sk³adaj¹ce siê przynajmniej z trzech osób jako organ kolegialny dzia³aj¹ce na podstawie prawa
i statutów. Osob¹ prawn¹ jest tak¿e zespó³ rzeczy jako fundacja sk³adaj¹ca
siê z dóbr lub rzeczy, którymi na mocy postanowieñ prawa i statutu zarz¹dza jedna lub kilka osób. Powo³ywane s¹ tak¿e publiczne osoby prawne (kan. 116 § 1). S¹ to zespo³y osób lub rzeczy ustanawiane przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹ do wykonywania odpowiednich zadañ, zgodnie
z przepisami prawa, dla publicznego dobra. Ustawodawca nie okreœla
jakiego prawa. Domniemywaæ mo¿na, ¿e chodzi o prawo ogólnie obowi¹zuj¹ce. Publiczn¹ osobê prawn¹ reprezentuj¹ osoby, którym uprawnienia
te przyznaje prawo powszechne, partykularne albo w³asne statuty. Prywatn¹ osob¹ prawn¹ s¹ natomiast osoby prawne, którym upowa¿nienia te
przyznaj¹ statuty. Zgodnie z przyjêtymi tak¿e w prawie œwieckim zasadami, osoba prawna trwa nieprzerwanie do czasu, gdy nie zostaje zniesiona przez kompetentn¹ w³adzê, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w prawie kanonicznym
wygasa w razie niedzia³ania przez okres 100 lat.
Przepisy prawa kanonicznego dokonuj¹ odmiennego podzia³u przedmiotowego Koœcio³ów. Zgodnie z postanowieniem kan. 368 KPK, Ko-
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œcio³y partykularne sk³adaj¹ siê z jednego Koœcio³a katolickiego, który
dzieli siê na diecezje i zrównane z nimi pra³atury terytorialne, opactwa,
wikariat apostolski, prefekturê apostolsk¹ i administraturê apostolsk¹
erygowane na sta³e. Mog¹ byæ one erygowane tylko przez najwy¿sz¹
w³adzê koœcieln¹. Zgodnie z prawem i z mocy samego prawa nabywaj¹
osobowoœæ prawn¹. Ka¿da diecezja lub inny Koœció³ partykularny powinny byæ podzielone na odrêbne czêœci, czyli parafie. Kilka s¹siednich parafii
mo¿e byæ ³¹czone w specjalne zespo³y, jakimi s¹ wikariaty rejonowe
(dziekanaty).
Przy za³atwianiu wszystkich spraw diecezji o charakterze prawnym
wystêpuje w jej imieniu biskup diecezjalny. Administrator diecezji ma te
same obowi¹zki i w³adzê co biskup diecezjalny, z wyj¹tkiem spraw, które
z natury rzeczy lub z samego prawa zosta³y wy³¹czone.
Na czele prowincji koœcielnej stoi metropolita, który jest arcybiskupem
diecezji i jej zwierzchnikiem. S¹siednie Koœcio³y partykularne powinny
³¹czyæ siê w prowincje koœcielne obejmuj¹ce okreœlone terytorium. Z mocy samego prawa posiadaj¹ one osobowoœæ prawn¹.
W uzasadnionych przypadkach, gdy istnieje wiêksza iloœæ Koœcio³ów
partykularnych, mog¹ one na wniosek Konferencji Episkopatu ³¹czyæ
s¹siednie prowincje koœcielne w regiony koœcielne, które mog¹ byæ erygowane jako osoby prawne. Tytu³ patriarchy i prymasa nie daje ¿adnej
w³adzy rz¹dzenia, chyba ¿e wynika on z przywileju apostolskiego lub
zatwierdzonego zwyczaju.
Konferencja Episkopatu, bêd¹ca sta³¹ instytucj¹, jest zebraniem biskupów okreœlonego kraju lub terytorium. Obejmuje zwierzchników wszystkich Koœcio³ów partykularnych tego samego kraju. Konferencja Episkopatu erygowana zgodnie z prawem nabywa z mocy samego prawa
osobowoœæ prawn¹. Ka¿da wybiera przewodnicz¹cego i sporz¹dza w³asny statut, który musi byæ potwierdzony przez Stolicê Apostolsk¹.
Zasadnicz¹ rolê w strukturze organizacyjnej Koœcio³a katolickiego
odgrywa parafia, która jest wspólnot¹ wiernych, utworzon¹ na sta³e w Koœciele partykularnym, nad któr¹ sprawuje w³adzê biskup diecezjalny. Erekcja
parafii, jej zniesienie lub dokonywanie w niej zmian nale¿y do wy³¹cznej
kompetencji biskupa diecezjalnego. Parafia erygowana zgodnie z prawem
posiada z mocy prawa osobowoœæ prawn¹. Przewidziane s¹ parafie terytorialne, obejmuj¹ce zarówno wszystkich wiernych okreœlonego tery-

76

Koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe jako podmioty czynnoœci prawnych...

torium, jak i parafie personalne utworzone z powodu obrzêdu, jêzyka
lub z innego powodu. Przyjmuje siê jako zasadê, ¿e osoba prawna nie
mo¿e byæ proboszczem. Za zgod¹ kompetentnego prze³o¿onego biskup
diecezjalny mo¿e powierzyæ parafiê kleryckiemu instytutowi zakonnemu
lub kleryckiemu stowarzyszeniu ¿ycia apostolskiego, eryguj¹c j¹ w koœciele instytutu lub stowarzyszeniu. W przypadku powierzenia parafii
kilku kap³anom wspólnie, nale¿y wytypowaæ jednego z nich na moderatora. Powierzenie parafii tym podmiotom mo¿e nast¹piæ tak¿e na podstawie umowy zawartej pomiêdzy biskupem diecezjalnym i kompetentnym prze³o¿onym instytutu lub stowarzyszenia. W zasadzie proboszcz
powinien sprawowaæ pieczê pastersk¹ w jednej tylko parafii, jednak¿e w sytuacjach uzasadnionych mo¿na powierzyæ mu kilka parafii s¹siednich.
W przypadku wakansu (wakatu) w parafii lub niemo¿liwoœci wykonywania przez proboszcza obowi¹zków, kierownictwo parafi¹, przed ustanowieniem administratora parafii, przyjmuje tymczasowo wikariusz najstarszy nominacj¹. Administrator parafii ma te same prawa i obowi¹zki co
proboszcz, chyba ¿e biskup diecezjalny postanowi³ inaczej. W ka¿dej parafii
powinna byæ Rada do spraw ekonomicznych, która w swej dzia³alnoœci
przestrzega przepisów prawa powszechnego oraz norm wydanych przez
biskupa diecezjalnego. Niezale¿nie od tego wierni powinni œwiadczyæ proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem jego kompetencji.

3. Beneficjum proboszcza
Instytucja „beneficjum proboszcza” jest konsekwencj¹ przejêcia na
w³asnoœæ pañstwa „wszystkich” nieruchomoœci ziemskich63 wraz ze znajduj¹cymi siê na niej zabudowaniami oraz inwentarzem ¿ywym i martwym
nale¿¹cym do zwi¹zków wyznaniowych64, na podstawie art. 1 ust. 1
63
Pojêcie nieruchomoœci ziemskiej zosta³o przejête w § 1 rozporz¹dzenia wykonawczego z dnia 12 wrzeœnia 1919 r. (MP z 1919 r. Nr 206) z tymczasowego rozporz¹dzenia
Rady Ministrów normuj¹cego przenoszenie w³asnoœci nieruchomoœci w³oœciañskich (rustykalnych). Uwa¿ano za nie nieruchomoœci po³o¿one poza granicami administracyjnymi
miast; bli¿ej M. G i n t o w t, S. R u d n i c k i, Problematyka prawna nieruchomoœci, Warszawa 1976, s. 214 i 215. Cytowane rozporz¹dzenie zosta³o uchylone przez art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 13 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomoœciami rolnymi (Dz.U. Nr 39, poz. 172).
64
Maj¹tek beneficjalny znajduj¹cy siê we w³adaniu probostwa powinien byæ uwa¿any
za nieruchomoœæ koœcieln¹, a nie za nieruchomoœæ w³oœciañsk¹. Orzeczenie SN z dnia 10
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ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejêciu przez pañstwo dóbr martwej
rêki, porêczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Koœcielnego65. Zosta³y wy³¹czone z przejêcia nieruchomoœci koœcielne ziemskie, stanowi¹ce gospodarstwo rolne proboszczów,
które pañstwo porêcza pe³ni¹cym te funkcje duchownym jako podstawê
ich zaopatrzenia. Wy³¹czone z przejêcia zosta³y tak¿e, decyzj¹ wojewody,
miejsca przeznaczone do wykonywania kultu religijnego, budynki mieszkalne stanowi¹ce siedzibê klasztorów, kurii biskupich i arcybiskupich konsystorzy oraz zarz¹dów innych zwi¹zków wyznaniowych. Ustawodawca
okreœla nieruchomoœci ziemskie, przyjmuj¹c, ¿e s¹ nimi wszelkie nieruchomoœci ziemskie nale¿¹ce do koœcio³a, a tak¿e innych zwi¹zków wyznaniowych oraz zakonów i innych jednostek organizacyjnych, i innych
organów bez wzglêdu na ich formê prawn¹. W rozumieniu ustawy gospodarstwem rolnym proboszcza jest nieruchomoœæ ziemska znajduj¹ca
siê w posiadaniu proboszczów w granicach do 50 ha, a na terenie województw: poznañskiego, pomorskiego i œl¹skiego w dawnych granicach
do 100 ha. Stwierdzenie ustawodawcy, ¿e na w³asnoœæ pañstwa przechodz¹ „wszystkie nieruchomoœci ziemskie” jest nieprecyzyjne. Wczeœniej bowiem, na mocy art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 6 wrzeœnia 1946 r.
o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i by³ego
Wolnego Miasta Gdañska66, na tworzenie gospodarstw rolnych i dzia³ek
osadniczych oraz uzupe³nienie nie¿ywotnych gospodarstw rolnych przeznacza³o siê na tym obszarze wszelkie nieruchomoœci ziemskie, z wyj¹tkiem stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych. Przeznaczono wiêc
tak¿e na ten cel nieruchomoœci ziemskie zwi¹zków wyznaniowych.
Z utworzonych w ten sposób zapasów ziemi mia³y byæ wydzielone i przekazane w³aœciwym w³adzom i instytucjom nieruchomoœci niezbêdne na
cele publiczne, w tym na potrzeby zwi¹zków religijnych „uznanych prawnie
wyznañ” (art. 7 ust. 1 pkt 4). Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
lutego 1949 r. C 188/48, Zb.O. nr 2-3/49/69, PiP 1949, z. 4, s. 110, Przegl¹d Notarialny
1949, nr 6, s. 477; Z. T r y b u l s k i, Bibliografia Prawa i Postêpowania cywilnego, Literatura – Orzecznictwo 1965-1969, t. III, Warszawa 1972, s. 114; J. P a l i w o d a, Przebudowa ustroju rolnego, Warszawa 1964, s. 57-59; S. B r e y e r, Przeniesienie w³asnoœci
nieruchomoœci, Warszawa 1975, s. 97-101; I. J a r u z e l s k a, W³asnoœæ w prawie biblijnym, Warszawa 1997, s. 194.
65
Dz.U. Nr 10, poz. 111 z póŸn. zm.
66
Dz.U. Nr 49, poz. 279.
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23 czerwca 1971 r. o przejœciu na osoby prawne Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych w³asnoœci
niektórych nieruchomoœci po³o¿onych na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych67, w³asnoœæ nieruchomoœci pañstwowych lub ich czêœci po³o¿onych
na tym obszarze, które w dniu 1 stycznia 1971 r. znajdowa³y siê w wy³¹cznym faktycznym w³adaniu wymienionych podmiotów, przechodz¹
nieodp³atnie ex lege na ich w³asnoœæ. Stwierdzenie przejœcia w³asnoœci
nieruchomoœci nastêpuje w formie decyzji ówczesnego wojewody wroc³awskiego68. Na koœcielne osoby prawne przesz³a w³asnoœæ nieruchomoœci wymienionych w powo³anej ustawie, a w szczególnoœci nieruchomoœci, na których wzniesiono koœcio³y, kaplice, plebanie, wikarówki,
organistówki i inne zabudowania dla s³u¿by parafialnej, klasztory oraz
budynki tam wymienione. Ponadto przesz³a na nie równie¿ w³asnoœæ
nieruchomoœci rolnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi, do których nie mia³y zastosowania przepisy powo³anej ustawy z dnia 20 marca
1950 r. Nieruchomoœci te powinny znajdowaæ siê w dniu 1 stycznia
1971 r. w faktycznym i wy³¹cznym w³adaniu duchownych, cz³onków
zakonów i innych wymienionych tam osób. Przechodzi³y wtedy na w³asnoœæ tej koœcielnej osoby prawnej, do której te osoby nale¿a³y lub w imieniu której dzia³a³aby. W doktrynie i judykaturze wykszta³ci³ siê zgodny
pogl¹d, ¿e grunty stanowi¹ce gospodarstwo rolne proboszczów s¹ w³asnoœci¹ koœcieln¹. Stosuj¹ siê do nich ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy i nie
ma ¿adnych ograniczeñ do przeniesienia ich w³asnoœci na inne podmioty,
pod ka¿dym tytu³em prawnym. Jedynym utrudnieniem faktycznym s¹
nieaktualne, b³êdne lub nieprecyzyjne wpisy, mylnie okreœlaj¹ce osobê
prawn¹ Koœcio³a lub inn¹ jednostkê organizacyjn¹ tych podmiotów jako
ich w³aœcicieli. W ksiêgach wieczystych wystêpuj¹ wpisy nastêpuj¹cej
treœci: „Probostwo”, „Ka¿doczesny proboszcz parafii”, „Fundusz religijny
z przeznaczeniem na utrzymanie proboszcza parafii”, „Beneficjum proboszczowskie”. Beneficjum wystêpuje w prawie kanonicznym. Jest tylko
ustanawiane przez w³adzê koœcieln¹ i upowa¿nia dan¹ osobê do pobierania dochodów z maj¹tku koœcielnego (art. 1272 i 1274 KPK). Takie
67

Dz.U. Nr 16, poz. 156.
Bli¿ej: Zarz¹dzenie Dyrektora Urzêdu ds. Wyznañ z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie wykonania przepisów o przejœciu na osoby prawne Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz
innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych w³asnoœci niektórych nieruchomoœci po³o¿onych na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych (MP Nr 44, poz. 284).
68
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same znaczenie posiada w zakresie pobierania dochodów. Da³ temu wyraz
S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 16 maja 1964 r. II CR 221/6469,
uznaj¹c grunty stanowi¹ce gospodarstwo rolne proboszczów jako w³asnoœæ koœcieln¹, które w zakresie „obrotu” podlegaj¹ tym samym normom, co grunty nale¿¹ce do osób fizycznych i osób prawnych. S¹d
Najwy¿szy postanowi³ tak¿e, ¿e przy sporz¹dzeniu aktu notarialnego ich
zbycia konieczne jest przedstawienie przez parafiê orzeczenia urzêdu ds.
wyznañ, ¿e dana nieruchomoœæ stanowi gospodarstwo rolne. Wymóg ten
odnosi siê do przypadków, gdy nie zosta³o ono przed³o¿one do wniosku
o wpis w³asnoœci na rzecz parafii lub innego podmiotu prawa kanonicznego. Ewentualne sprostowanie wpisu okreœlaj¹cego poprawn¹ nazwê
parafii powinno nast¹piæ na podstawie oœwiadczenia proboszcza, z podpisem notarialnie poœwiadczonym. Zaœwiadczenie to bêdzie konieczne,
gdy w ksiêdze wieczystej nie dokonano aktualnego wpisu na podstawie
powo³anych przepisów70.
Warto podkreœliæ, ¿e sposób dokonywania wpisów w ksiêdze wieczystej budzi³ w¹tpliwoœci od chwili wejœcia w ¿ycie ustawy.
S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 22 kwietnia 1961 r. 1 Co 11/6171
stwierdzi³, ¿e wpis do ksiêgi wieczystej prawa w³asnoœci pañstwa nieruchomoœci przejêtej na jego rzecz z mocy art. 1 ust. 1 cyt. ustawy nastêpuje
na wniosek dawniejszego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, obecnie wojewody, i zaœwiadczenia tego Prezydium o przejêciu nieruchomoœci
na w³asnoœæ pañstwa. Je¿eli wpis nast¹pi³ na podstawie zaœwiadczenia
b³êdnie potwierdzaj¹cego stan prawny nieruchomoœci w zakresie przejœcia
w³asnoœci na rzecz pañstwa (art. 4 ust. 4), usuniêcie niezgodnoœci miêdzy
stanem prawnym ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym mo¿e
nast¹piæ w drodze postêpowania s¹dowego (art. 10 u.k.w.h. w zw. z art.
198 k.p.c.). Zaœwiadczenie nie jest decyzj¹ i nie mo¿e byæ wzruszone
w postêpowaniu administracyjnym72.
69

OSNCP 1965, poz. 99.
Art. 31 ust. 1 u.k.w.h.; S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece,
Przepisy o postêpowaniu w sprawach wieczystoksiêgowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa
2004, s. 138 i nast.
71
PiP 1962, z. 2, s. 333-340; OSN 1962, nr 1, poz. 3.
72
Treœæ zaœwiadczenia okreœla brzmienie art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.; szerzej D. F r e y,
Utracona ziemia, Koœció³ katolicki, Bezprawnie i bez decyzji, Rzeczpospolita z dnia 1 lutego 2000 r., nr 26.
70
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II. Czynnoœci prawne wed³ug prawa kanonicznego
Przy sporz¹dzaniu czynnoœci prawnych proboszcz wystêpuje w imieniu
parafii, przestrzegaj¹c przepisów prawa (kan. 532) dotycz¹cych sprawowanego urzêdu, powierzonego mu przez biskupa diecezjalnego. Kandydat
na urz¹d – proboszcz musi posiadaæ œwiêcenia prezbiteriatu i wyró¿niaæ
siê „zdrow¹” nauk¹ i dobrymi obyczajami, gorliwoœci¹ pastersk¹ i innymi
„cnotami”, jak równie¿ przymiotami wymaganymi prawem powszechnym i partykularnym, niezbêdnym do kierowania parafi¹. Powierzenie
urzêdu poprzedza egzamin oraz opinie otoczenia i prze³o¿onych. Prawo
kanoniczne nak³ada na proboszcza szczególny obowi¹zek dba³oœci o dobra
doczesne parafii przy za³atwianiu wszystkich czynnoœci prawnych. W tym
zakresie bêd¹ w stosunku do niego dzia³aæ przepisy dotycz¹ce sprawowania zarz¹du. Czynnoœci zarz¹dcy przekraczaj¹ce granicê i sposób zwyczajnego zarz¹dzania, sporz¹dzone bez pisemnego upowa¿nienia ordynariusza, s¹ niewa¿ne. Czynnoœci te powinien okreœlaæ statut. W przypadku
gdy tego nie czyni, okreœla je biskup diecezjalny po wys³uchaniu opinii
Rady do spraw ekonomicznych. Zarz¹dcy wystêpuj¹cy w imieniu publicznej osoby prawnej nie powinni wszczynaæ ani powodowaæ sporu
w s¹dzie pañstwowym, dopóki nie uzyskaj¹ pisemnego zezwolenia w³asnego ordynariusza. Zakres odpowiedzialnoœci osoby prawnej za sporz¹dzane czynnoœci przez jej organy jest œciœle okreœlony. Stosownie do kan.
1281 § 3, osoba prawna nie jest zobowi¹zana odpowiadaæ za czynnoœci
niewa¿ne, podjête przez zarz¹dcê dobrami koœcielnymi. Zarz¹dcy maj¹
bowiem wype³niaæ swoje zadania ze starannoœci¹ dobrego gospodarza.
Przepisy prawa kanonicznego odrêbnie okreœlaj¹ zasady sporz¹dzania
czynnoœci prawnej, nazywaj¹c j¹ aktem prawnym. Warunkiem wa¿noœci
aktu prawnego – actus iuridicus validus – jest sporz¹dzenie go przez
osobê zdoln¹ do czynnoœci prawnych. Akt powinien zawieraæ wszystkie
istotne elementy konstytutywne i spe³niaæ wymogi formalne. Domniemywa siê wa¿noœæ aktu prawnego jako w³aœciwie dokonanego. Akt prawny
dokonany na skutek zewnêtrznego przymusu na osobê, która nie mog³a
siê jemu oprzeæ, uwa¿a siê za niedokonany (kan. 125 § 1), zaœ akt prawny
dokonany pod wp³ywem ciê¿kiej, nieusprawiedliwionej bojaŸni albo na
skutek podstêpu jest wa¿ny, chyba ¿e prawo postanawia inaczej. Mo¿e
byæ jednak rozwi¹zany wyrokiem sêdziego na wniosek strony poszko-
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dowanej lub jej spadkobierców albo te¿ z urzêdu (kan. 125 § 2). W przypadku gdy zosta³ dokonany pod wp³ywem ignorancji lub b³êdu dotycz¹cego jego istoty lub warunku wyznaczonego w sposób bezwzglêdny jest
niewa¿ny, chyba ¿e prawo rozstrzyga inaczej. Mo¿e byæ podstaw¹ skargi
o uniewa¿nienie, z zachowaniem przepisów prawa.
Gdy prze³o¿ony do podjêcia czynnoœci potrzebuje zgody lub rady
jakiegoœ kolegium b¹dŸ zespo³u osób, winien je zwo³aæ, chyba ¿e chodzi
tylko o uzyskanie rady. Do wa¿noœci aktu wymaga siê zgody bezwzglêdnej wiêkszoœci obecnych73.
Wzglêdy praktyczne spowodowa³y ujednolicenie przez w³adze koœcielne na piœmie trybu i zasad postêpowania przy sporz¹dzaniu czynnoœci
notarialnych. Na podjêcie tej decyzji wp³ynê³a w pewnym zakresie wielokrotnie glosowana teza wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 27 lipca 2000 r.
IV CKN 88/200074, stwierdzaj¹ca, ¿e zawarcie umowy kredytu przez parafiê
bez zezwolenia w³aœciwego biskupa diecezjalnego jest sprzeczne z prawem okreœlaj¹cym dzia³anie parafii jako koœcielnej osoby prawnej i prowadzi do niewa¿noœci czynnoœci prawnej. Stanowisko to zas³uguje na
aprobatê w œwietle przedstawionych rozwa¿añ oraz zasad obowi¹zuj¹cych przy alienacji dóbr doczesnych koœcio³a. Mo¿na mieæ jedynie niedosyt argumentacji zawartej w uzasadnieniu tego orzeczenia. Nie zosta³y
podniesione wszystkie kwestie prawne przemawiaj¹ce o jego s³usznoœci.
Opracowany zosta³ wzór zaœwiadczenia – upowa¿nienia, w którym
wymienia siê danego kap³ana jako proboszcza, a tak¿e podstawê prawn¹
powierzenia mu tego urzêdu. Ponadto zamieszcza siê upowa¿nienie do
nabycia zidentyfikowanej nieruchomoœci, bez podania podstawy prawnej
73
Bli¿ej Z. R a d w a ñ s k i, System Prawa Prywatnego, t. II, Prawo cywilne, Czêœæ
ogólna, Warszawa 2002, s. 181. Autor uwa¿a, ¿e uchwa³y zmierzaj¹ do tego, by osoba
prawna dokona³a okreœlonej czynnoœci z innym podmiotem. Uchwa³a sama przez siê nie
wywo³uje ¿adnych skutków wobec tego podmiotu. Mog¹ one tylko nak³adaæ na inny organ
osoby prawnej, kompetentnej do reprezentowania, obowi¹zek dokonania wi¹¿¹cej czynnoœci prawnej. Chodzi tu zatem przede wszystkim o stosunek organu podejmuj¹cego uchwalê
do osób sprawuj¹cych okreœlone funkcje w drugim organie; zob. G. R a d e c k i, Organy
osób prawnych Koœcio³a katolickiego w Polsce (na styku prawa kanonicznego i prawa
cywilnego), Rejent 2003, nr 7-8, s. 127-155.
74
OSP 2003, nr 9, poz. 118 z glos¹ aprobuj¹c¹ B. R a k o c z e g o; OSP 2004, nr 5, poz.
58 z glos¹ krytyczn¹ G. R a d e c k i e g o; Rejent 2005, nr 1, s. 122-137 z glos¹ krytyczn¹
M. J a s i a k i e w i c z a.
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œwiadczenia. Zaznacza siê, ¿e dokument zostaje wydany w celu sporz¹dzenia aktu notarialnego75. Spe³nia on wymogi publicznego dokumentu
koœcielnego, jako ¿e sporz¹dzi³a go osoba publiczna, wykonuj¹ca w Koœciele okreœlone zadania, z zachowaniem formalnoœci przepisanych prawem. Mo¿e byæ równie¿ uznany jako dokument urzêdowy, w œwietle
brzmienia art. 244 § 1 k.p.c.
Kurie diecezjalne odbieraj¹ od proboszczów obszerne oœwiadczenie76,
zawieraj¹ce kilka w¹tków. Przede wszystkim oœwiadczaj¹, ¿e zapoznali
siê z normami prawnymi dotycz¹cymi sposobu zarz¹dzania maj¹tkiem
koœcielnym, nabywania i zbywania dóbr materialnych, zawierania umów
cywilnoprawnych oraz sposobu i zakresu reprezentowania koœcielnych
osób prawnych, zawartymi w ksiêdze V „Dobra doczesne koœcio³a” (kan.
1254-1310 KPK), ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do
Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoœci
dotycz¹cymi osób prawnych i ich organów (art. 5-14), i kodeksie cywilnym dotycz¹cym przedstawicielstwa (art. 95-125 k.c.). Niezale¿nie od
tego oœwiadczaj¹, ¿e œwiadomi s¹, ¿e bez zgody i zatwierdzenia biskupa
diecezjalnego nie mog¹ dokonywaæ ¿adnych czynnoœci dotycz¹cych maj¹tku koœcielnego, a zw³aszcza zawieraæ umów:
1) nabywania lub zbywania ruchomoœci lub nieruchomoœci koœcielnych,
2) kredytowych lub udzielaæ porêczeñ maj¹tkowych,
3) o roboty budowlane, o dzie³o, zlecenia dotycz¹cych remontów,
modernizacji czy budowy obiektów koœcielnych,
4) dzier¿awy, najmu lub u¿yczenia obiektów koœcielnych,
5) o prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Sk³adaj¹cy oœwiadczenie zobowi¹zuj¹ siê, ¿e bez zgody biskupa diecezjalnego nie utworz¹ fundacji, stowarzyszeñ, spó³ek prawa cywilnego
lub gospodarczego i nie zostan¹ cz³onkami zarz¹dów takich podmiotów
prawnych. W koñcu oœwiadczenia stwierdzaj¹, ¿e zdaj¹ sobie sprawê,
i¿ nierespektowanie powy¿szych norm prawnych, dotycz¹cych sposobu
zarz¹dzania maj¹tkiem koœcielnym, poci¹ga za sob¹ konsekwencje wy75

Zaœwiadczenie sporz¹dzone przez kuriê diecezjaln¹ jest opatrzone pieczêci¹ oraz
podpisami Kanclerza Kurii i Wikariusza Generalnego.
76
Inicjatorem i autorem oœwiadczeñ s¹ kurie diecezjalne. Proboszczowie zostali zobowi¹zani do ich podpisania i z³o¿enia w aktach kurii.
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nikaj¹ce z odpowiedzialnoœci z kodeksu prawa kanonicznego oraz kodeksu cywilnego dotycz¹cego osoby fizycznej. Powy¿sze oœwiadczenie ma
charakter dokumentu wewnêtrznego i zawiera podstawowe przepisy
odnosz¹ce siê do ksiêgi V kodeksu prawa kanonicznego.
W myœl kan. 1254 § 1, Koœció³ katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezale¿nie od w³adzy œwieckiej, mo¿e dobra doczesne nabywaæ, posiadaæ, zarz¹dzaæ i alienowaæ dla osi¹gniêcia w³aœciwych sobie
celów. Celami tymi jest organizowanie kultu bo¿ego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieñstwu oraz innym pracownikom koœcielnym,
prowadzenie dzie³a apostolatu i mi³oœci, zw³aszcza wobec biednych. Stwierdza siê, ¿e podmiotami uprawnionymi do tych czynnoœci s¹: Koœció³
powszechny, Stolica Apostolska, Koœcio³y partykularne oraz wszystkie
inne osoby prawne, publiczne lub prywatne. Prawo w³asnoœci dóbr pod
najwy¿sz¹ w³adz¹ Biskupa Rzymskiego nale¿y do osoby prawnej, która
naby³a je zgodnie z prawem. Wszystkie dobra doczesne s¹ uznane jako
dobra koœcielne i rz¹dz¹ siê kanonami oraz w³asnymi statutami. Tylko
dobra doczesne osoby prywatnej rz¹dz¹ siê w³asnymi statutami, chyba
¿e przepisy stanowi¹ inaczej.
Kwestia ta uregulowana jest tak¿e w art. 23 konkordatu, mówi¹cym
o tym, ¿e koœcielne osoby prawne mog¹ nabywaæ, posiadaæ, u¿ytkowaæ,
zbywaæ mienie nieruchome i ruchome oraz nabywaæ i zbywaæ prawa
maj¹tkowe, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Zasada ta zosta³a doprecyzowana w brzmieniu art. 52 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzaj¹c, ¿e Koœcio³owi i jego osobom prawnym przys³uguje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw maj¹tkowych oraz zarz¹dzania swoim
maj¹tkiem. Ogólnie zaœ – wszystkie Koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe
mog¹ na zasadzie art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania nabywaæ, posiadaæ i zbywaæ maj¹tek ruchomy i nieruchomy oraz zarz¹dzaæ nim. Koœció³ katolicki
mo¿e nabywaæ dobra doczesne wszystkimi sprawiedliwymi sposobami
prawa, jakie przys³uguj¹ innym podmiotom.
Zarz¹d dóbr doczesnych Koœcio³a znajduje odrêbne uregulowanie.
Biskup Rzymu, z tytu³u prymatu rz¹dzenia, jest najwy¿szym zarz¹dc¹
i szafarzem wszystkich dóbr koœcielnych.
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Klauzula zawarta w art. 1290 KPK postanawia, ¿e prawo pañstwowe
obowi¹zuje do umów i zobowi¹zañ na równi z prawem kanonicznym
w odniesieniu do rzeczy podlegaj¹cych w³adzy Koœcio³a, o ile nie jest
przeciwne prawu bo¿emu lub co innego nie zastrzega prawo kanoniczne
(kan. 1547).
Szczególne zasady dotycz¹ alienacji dóbr stanowi¹cych maj¹tek publicznej osoby prawnej Koœcio³a. W myœl dyspozycji kan. 1291 KPK, dla
dokonania wa¿nej alienacji dóbr koœcielnych, których wartoœæ przekracza
okreœlon¹ w prawie sumê, wymagane jest zezwolenie kompetentnej w³adzy, zgodnie z przepisami prawa. Do wa¿noœci alienacji i jakiegokolwiek
dzia³ania, w wyniku którego stan maj¹tkowy osoby prawnej mo¿e ulec
uszczerbkowi, potrzebne jest pisemne zezwolenie kompetentnego prze³o¿onego, wydane za zgod¹ jego Rady. W przypadku natomiast, gdy chodzi
o transakcje, których suma przekracza wysokoœæ okreœlon¹ dla danego
regionu przez Stolicê Apostolsk¹ albo przedmiotem s¹ dobra ofiarowane
na mocy œlubu Koœcio³owi katolickiemu b¹dŸ rzeczy drogocenne z tytu³u
wartoœci artystycznych lub historycznych, potrzebna jest ponadto zgoda
Stolicy Apostolskiej (kan. 638 § 3). Problem ten zosta³ uœciœlony w brzmieniu art. 1292 KPK w zakresie kompetencji w³adzy koœcielnej do wydania
zezwolenia na alienowanie dóbr doczesnych Koœcio³a, w zale¿noœci od
ich wartoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e je¿eli osoba prawna zaci¹gnê³a d³ugi
i zobowi¹zania, nawet za zezwoleniem prze³o¿onych, odpowiada za nie
samodzielnie (kan. 639 § 1).
W przypadku alienacji dóbr koœcielnych, bez zachowania formalnoœci
okreœlonej prawem koœcielnym, lecz wa¿nej w œwietle prawa pañstwowego, do kompetentnej w³adzy koœcielnej nale¿y decyzja co do ewentualnego roszczenia regresowego celem odzyskania praw Koœcio³a (kan.
1296).

III. Prawo pierwokupu
Stosownie do art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami77, gminie nie przys³uguje prawo pierwo77
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm. Prawo pierwokupu jest przedmiotem
licznych opracowañ; zob. G. B i e n i e k, Prawo pierwokupu odkupu, wykupu i pierwszeñstwa nabycia, Nieruchomoœci, Problematyka prawna, red. G. Bieniek i S. Rudnicki, Warszawa
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kupu, je¿eli sprzeda¿ nieruchomoœci lub prawa u¿ytkowania wieczystego
nastêpuje miêdzy osobami prawnymi tego samego Koœcio³a b¹dŸ zwi¹zku
wyznaniowego. Zwolnienie to ma charakter podmiotowy i dotyczy wszystkich osób prawnych Koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, okreœlonych w ustawach wyznaniowych, statutach i prawie wewnêtrznym. Nie
przys³uguje ono równie¿, gdy prawa te nabyto jako odszkodowanie albo
rekompensatê za utratê nieruchomoœci wzglêdnie w wyniku zamiany lub
sprzeda¿y nieruchomoœci na cele budowy dróg krajowych78. Niezale¿nie
od tego nie stosuje siê prawa pierwokupu, ale tylko na rzecz Skarbu Pañstwa,
w obrocie nieruchomoœciami miêdzy katolickimi koœcielnymi osobami
prawnymi na mocy art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres
przedmiotowy zwolnienia z wykonania prawa pierwokupu dotyczy wszystkich czynnoœci prawnych zwi¹zanych z przeniesieniem w³asnoœci nieruchomoœci, równie¿ prawa u¿ytkowania wieczystego, chocia¿ ustawodawca ogranicza je tylko do nieruchomoœci. Do takiego wniosku nale¿y
dojœæ w drodze wyk³adni rozszerzaj¹cej zasady wyra¿onej w art. 237 k.c.,
z uwzglêdnieniem odrêbnoœci tej instytucji prawa rzeczowego79. W razie
nabywania nieruchomoœci lub ich czêœci przez koœcielne osoby prawne
od osób trzecich, prawo pierwokupu mo¿e byæ stosowane jedynie
wówczas, gdy inwestor pañstwowy lub spó³dzielczy uzyska³ wczeœniej
decyzjê o ustaleniu „lokalizacji”80 inwestycji mieszkaniowej na tej nieru2004, s. 382 i nast.; T. D o m i ñ c z y k, Pierwokup na tle przepisów ustawy o gospodarce
gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci, Rejent 1996, nr 1, s. 57-72; M. P a z d a n,
Bezwarunkowa sprzeda¿ nieruchomoœci wbrew umownemu prawu pierwokupu, Problematyka prawna nieruchomoœci w praktyce notarialnej, Lublin 1995; S. R u d n i c k i,
O prawie pierwokupu, Przegl¹d S¹dowy 1999, nr 4; R. S z t y k, Prawo pierwokupu w myœl
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, Rejent 1997, nr 12, s. 50-80; Z. T r u s z k i e w i c z, Prawo pierwokupu w œwietle ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, Rejent 1998,
nr 12, s. 196-220; H. W i t c z a k, Wygaœniêcie u¿ytkowania wieczystego, Warszawa 2005,
s. 23 i nast.
78
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z póŸn. zm.
79
Szerzej G. B i e n i e k, tam¿e, s. 608; A. C i s e k, U¿ytkowanie wieczyste, [w:] System
Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, t. IV, red. E. Gniewek, Warszawa 2005, s. 171 i nast.;
bli¿ej M. Z i e l i ñ s k i, Wyk³adnia prawa, Zasady, Regu³y, Wskazówki, Warszawa 2002,
s. 45 i nast.
80
Szerzej W. S z w a j d l e r, T. B ¹ k o w s k i, Proces inwestycyjno-budowlany, zagadnienia administracyjnoprawne, Toruñ 2004, s. 74 i nast. Decyzja o warunkach zabudowy
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chomoœci lub jej czêœci. Przez obrót nieruchomoœciami w rozumieniu
ustawy nale¿y rozumieæ sporz¹dzenie wszystkich czynnoœci prawnych
zwi¹zanych z przeniesieniem w³asnoœci nieruchomoœci oraz prawem u¿ytkowania wieczystego81. Pojêcie obrotu nieruchomoœciami w literaturze
prawniczej ma znaczenie opisowe i praktyczne, bli¿ej zwi¹zane z ekonomi¹ ni¿ z prawem. Opisuje pewne zdarzenia doprowadzaj¹ce do przeniesienia w³asnoœci rzeczy, a nie stricte dotycz¹ce przeniesienia w³asnoœci
nieruchomoœci.

i zagospodarowania terenu w pewnym zakresie zast¹pi³a decyzjê o ustaleniu lokalizacji
inwestycji i wskazania lokalizacyjne. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
stanowi novum wobec poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów.
81
Bli¿ej S. D u b i s z, Uniwersalny s³ownik..., t. 1, s. 43-44 i t. 4, s. 251-252; J. S z a c h u ³ o w i c z, Gospodarka nieruchomoœciami, Warszawa 2005, s. 28 i nast.; F. B ³ a h u ta, J.S. P i ¹ t o w s k i, J. P o l i c z k i e w i c z, Gospodarstwa rolne, Obrót, Dziedziczenie,
Podzia³, Warszawa 1967, s. 33; A. S t e l m a c h o w s k i, Nieformalny obrót ziemi¹, PUG
1967, nr 22, s. 52 i nast.; E. G n i e w e k, Obrót nieruchomoœciami skarbowymi i samorz¹dowymi, Kraków 1999, s. 50 i nast.
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