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osoby prawne
Wstêp

Uprawnienia wyznaniowych osób prawnych do nabywania i zbywania
(alienacji) nieruchomoci oraz ich obci¹¿ania wzbudzaj¹ nadal uzasadnione zainteresowanie w doktrynie i orzecznictwie1. Zagadnienia z tym zwi¹zane
s¹ analizowane problemowo w zale¿noci od meritum sprawy wywo³uj¹cej okrelone kontrowersje w zakresie wyk³adni prawa wyznaniowego
przy sporz¹dzaniu czynnoci prawnych przez podmioty Kocio³ów i innych
zwi¹zków wyznaniowych. Dla ilustracji warto przywo³aæ tezê wyroku
SN z dnia 27 lipca 2000 r. IV CKN 88/20002, stwierdzaj¹c¹, ¿e zawarcie
umowy kredytu przez parafiê Kocio³a katolickiego bez zezwolenia w³aciwego biskupa diecezjalnego jest sprzeczne z prawem wyznaniowym
i prowadzi do niewa¿noci czynnoci prawnej. Ten s³uszny pogl¹d nie
uzyska³ pe³nej aprobaty w literaturze3, dlatego nale¿y podkreliæ pozytywProblemy te by³y przedmiotem licznych opracowañ. Zosta³y przedstawione tak¿e
przez R. S z t y k a, Kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe jako podmioty czynnoci prawnych w praktyce notarialnej (cz. I), Rejent 2005, nr 1, s. i nast.; cz. II, Rejent 2005, nr 2, s. 62 i nast.
a tak¿e powo³ana tam literatura i orzecznictwo. Równie¿ M. P i e t r z a k, Stosunki miêdzy
Pañstwem i Kocio³em w wietle ustaw wyznaniowych z 17 maja 1989 r., PiP 1991, z. 1,
s. 3-15.
2
R. S z t y k, Kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe..., cz. II, s. 82.
3
Glosa aprobuj¹ca B. Rakoczy, OSP 2003, nr 9, poz. 118; krytyczna G. Radecki OSP
2004, nr 5, poz. 58 i M. Jasiakiewicz, Rejent 2005, nr 1, s. 122 i 137.
1
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ne znaczenie dla praktyki notarialnej kolejnego wyroku SN z dnia 24 marca
2004 r. IV CK 108/03, w którym potwierdzono zasadê wyra¿on¹ w pierwszym orzeczeniu4. W uzasadnieniu zwrócono wiêksz¹ uwagê na skutki
cywilnoprawne spowodowane przekroczeniem przez kocieln¹ osobê
prawn¹ norm kodeksu prawa kanonicznego, z konsekwencjami wynikaj¹cymi z art. 39 k.c. Obie tezy maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla wyk³adni
prawa wyznaniowego. Argumentacje przytoczone w uzasadnieniach przekonuj¹ o ich prawid³owoci. Zawieraj¹ wszystkie elementy, które przedstawiaj¹ genezê wzajemnych stosunków prawa pañstwowego i wyznaniowego. S¹d Najwy¿szy zwróci³ przede wszystkim uwagê na to, ¿e:
1) kompetencje proboszczów do reprezentowania parafii w stosunkach maj¹tkowych z osobami trzecimi w sposób i na zasadach okrelonych w kodeksie prawa kanonicznego zosta³y uznane w brzmieniu art.
28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia
i wyznania5. W wietle tej czêci tezy w sprawach maj¹tkowych Kocio³y
i inne zwi¹zki wyznaniowe dzia³aj¹ przez swoje osoby prawne. Zakres
ich kompetencji, sposób powo³ywania oraz reprezentacji wynikaj¹ ze statutu,
czyli w tym przypadku z postanowieñ kodeksu prawa kanonicznego.
Koció³ katolicki, stosownie do art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej6, rz¹dzi siê i zarz¹dza swoimi sprawami zgodnie z w³asnym prawem.
Parafia erygowana zgodnie z prawem posiada ex lege osobowoæ prawn¹
(kan. 515 § 3 KPK). Stanowi ona okrelon¹ wspólnotê wiernych, utwo4
OSNC 2005, nr 4, poz. 65; patrz tak¿e P. K u g l a r z, i ks. P. M a j e r, Obrót maj¹tkiem kocielnym jest ograniczony, Rzeczpospolita z dnia 4 lipca 2005 r., nr 154.
5
Dz.U. z 2005 r. Nr 26, poz. 319 ze zm. W prawie wyznaniowym spotykamy siê
tak¿e z jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj¹cymi osobowoci prawnej w rozumieniu
art. 331 § 1 k.c.; bli¿ej J. F r ¹ c k o w i a k, Jednostka organizacyjna jako substrat osoby
prawnej i ustawowej, [w:] Rozprawy prawnicze, Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, pod red. L.Ogieg³y, W. Popio³ka, M. Szpunara, Kraków 2005, s. 899-913;
ponadto R. S k u b i s z, M. T r z e b i a t o w s k i, Kocielne osoby prawne jako przedsiêbiorcy rejestrowi (na przyk³adzie osób prawnych Kocio³a Katolickiego), PPH 2002, nr 3;
M. P a z d a n, Kodeks cywilny, Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2004, s. 106 i nast.
6
Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.; patrz R. S o b a ñ s k i, Osoba prawna in utroque foro,
[w:] Rozprawy prawnicze, Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, pod red.
L.Ogieg³y, W. Popio³ka, M. Szpunara, Kraków 2005, s. 1355-1360. Autor uwa¿a, ¿e
[i]dea Kocio³a  osoby moralnej ju¿ od staro¿ytnoci by³a argumentem do zapewnienia
mu odpowiedniej pozycji publiczno-prawnej zw³aszcza w zakresie prawa maj¹tkowego.
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rzon¹ na sta³e w Kociele partykularnym, nad któr¹ pastersk¹ pieczê pod
w³adz¹ biskupa diecezjalnego powierza siê proboszczowi. Mo¿e nim zostaæ
duchowny posiadaj¹cy wiêcenia prezbiteratu, odznaczaj¹cy siê zdrow¹
nauk¹, dobrymi obyczajami, gorliwoci¹ pastersk¹ oraz innymi cnotami.
Przy czynnociach prawnych proboszcz wystêpuje w imieniu parafii (kan.
532 KPK). Powinien troszczyæ siê, by dobra parafii by³y administrowane
wed³ug obowi¹zuj¹cych norm w prawie wyznaniowym. Niewa¿ne s¹
czynnoci prawne zarz¹dców, w tym proboszczów, które przekraczaj¹
granice i sposób zwyczajnego zarz¹dzania, je¿eli do ich sporz¹dzania nie
uzyskali uprzednio pisemnego upowa¿nienia od ordynariusza (kan. 1281
§ 1 KPK). W rozumieniu kan. 131 § 1 KPK, w³adza zwyczajnego rz¹dzenia wynika z mocy samego prawa i sprawowanego urzêdu;
2) wa¿noæ dokonanych przez proboszcza czynnoci przekraczaj¹cych granicê zwyczajnego zarz¹dzania, okrelonych w statucie lub stosownym akcie biskupa diecezjalnego, zale¿y od uprzedniego pisemnego
upowa¿nienia ordynariusza, a czynnoci o charakterze alienacji dóbr od
zezwolenia w³adzy kocielnej, wymienionej w kan. 1292 KPK. Czynnoci
przekraczaj¹ce granicê i sposób zwyczajnego zarz¹dzania powinny byæ
okrelone w statucie. Je¿eli statut nie definiuje tej czynnoci, wówczas
biskup diecezjalny po wys³uchaniu Rady do spraw ekonomicznych powinien
je okreliæ. Zarz¹dcy nie mog¹ w imieniu publicznej osoby prawnej, któr¹
jest tak¿e parafia, wszczynaæ sprawy w s¹dzie pañstwowym, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ordynariusza.
Zgodnie z art. 11 ustawy wyznaniowej, kocielna osoba prawna nie
odpowiada za zobowi¹zania innej kocielnej osoby prawnej. Nie odpowiada tak¿e za niewa¿ne czynnoci podjête przez zarz¹dców, chyba ¿e
odnios³a z nich korzyci. Bêdzie natomiast odpowiada³a za czynnoci
niezgodne z prawem, ale wa¿nie zdzia³ane przez administratorów. Zachowuje prawo do skargi lub rekursu przeciw zarz¹dcom, którzy wyrz¹dzili
szkodê. Za wa¿ny akt prawny uwa¿a siê taki, który by³ dokonany przez
zdoln¹ do tego osobê i zawiera³ wszystkie elementy konstytutywne i formalne oraz inne wymagane przez prawo (kan. 124 § 1 KPK). Domniemywa siê wa¿noæ czynnoci prawnej w³aciwie dokonanej w jej elementach zewnêtrznych. Delegowany do sporz¹dzenia czynnoci prawnej dzia³a
niewa¿nie, jeli przekracza granice swego zlecenia.
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W myl art. 5 konkordatu7, pañstwo zapewnia Kocio³owi katolickiemu, bez wzglêdu na obrz¹dek, swobodne i publiczne pe³nienie misji ³¹cznie
z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarz¹dzaniem i administrowaniem jego
sprawami na podstawie prawa kanonicznego. Wzajemny stosunek prawa
pañstwowego do prawa kanonicznego przewiduje, ¿e ustawy pañstwowe, do których odsy³a prawo kocielne, nale¿y stosowaæ w prawie
kanonicznym, je¿eli nie s¹ sprzeczne z prawem bo¿ym, a prawo kanoniczne nie stanowi inaczej (kan. 22 KPK). Zasada ta jest doprecyzowana
w przedmiocie umowy, zw³aszcza alienacyjnej, w dyspozycji kan. 1290
KPK. Przewiduje ona równorzêdnoæ obu praw w stosunku do umów
i zobowi¹zañ w odniesieniu do rzeczy podlegaj¹cych w³adzy Kocio³a,
z tymi samymi skutkami, chyba ¿e s¹ przeciwne prawu bo¿emu lub co
innego prawo kanoniczne zastrzega. Nale¿y przy tym mieæ na uwadze
zastrze¿enie wyra¿one w kan. 1547 KPK, ¿e dowód ze wiadków dopuszcza siê we wszystkich sprawach, pod kierownictwem sêdziego.
Moc¹ art. 4 konkordatu uznano osobowoæ prawn¹ Kocio³a katolickiego oraz wszystkich instytucji kocielnych, terytorialnych i personalnych, które uzyska³y tak¹ osobowoæ na podstawie przepisów prawa
kanonicznego.
W konkluzji, do czynnoci prawnych parafii maj¹ zastosowanie przepisy art. 38 k.c., okrelaj¹ce dzia³anie proboszcza w jej imieniu, z konsekwencjami prawnymi okrelonymi w art. 39 k.c.
Prawo kanoniczne przewiduje ograniczenia w przedmiocie alienacji
dóbr stanowi¹cych sta³y prawnie nabyty maj¹tek publiczny osoby prawnej. Zosta³y one przewidziane w postanowieniu kan. 638 § 3 KPK, w myl
którego do wa¿noci alienacji i jakiejkolwiek czynnoci prawnej, przez
które stan maj¹tkowy osoby prawnej mo¿e doznaæ uszczerbku, potrzebne
jest pisemne zezwolenie kompetentnego prze³o¿onego, wydane za zgod¹
jego rady. W przypadku natomiast gdy czynnoæ, w której suma przekracza wysokoæ okrelon¹ dla danego regionu przez Stolicê Apostolsk¹
wzglêdnie gdy przedmiotem s¹ dobra ofiarowane Kocio³owi na mocy
lubu albo rzeczy drogocenne z tytu³u wartoci artystycznych lub historycznych, potrzebna jest ponadto zgoda Stolicy wiêtej.
Konkordat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ podpisany w Warszawie dnia 28 lipca
1993 r., Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
7
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W przypadku klasztorów niezale¿nych oraz instytutów na prawie diecezjalnym przy alienacji wymagana jest pisemna zgoda miejscowego ordynariusza. Wed³ug kan. 634 § 1 KPK instytuty, prowincje i domy zakonne
s¹ osobami prawnymi ex lege, zdolnymi do nabywania, posiadania i alienowania dóbr doczesnych, chyba ¿e konstytucje postanawiaj¹ inaczej. Do
dóbr doczesnych instytutów zakonnych stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce dóbr doczesnych Kocio³a, o ile przepisy nie zastrzeg³y innych
norm postêpowania. Domy instytutu zakonnego s¹ erygowane przez kompetentn¹ w³adze kocieln¹, zgodnie z Konstytucj¹, po uprzednim uzyskaniu zgody biskupa diecezjalnego. Na erekcjê w klasztorze mniszek jest wymagane ponadto zezwolenie Stolicy Apostolskiej. Instrukcja Kongregacji
Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego
Sponsa Verbi z dnia 13 maja 1999 r. reguluje sprawy zwi¹zane z mniszkami, zw³aszcza tymi, które zachowuj¹ klauzurê papiesk¹, oraz okrela
ich relacje z klasztorami mêskimi. W zasadzie mniszki, postulantki i nowicjuszki nie powinne opuszczaæ miejsca objêtego przepisami klauzury
papieskiej. Ka¿dy klasztor ma swoj¹ autonomiê, nad któr¹ czuwa biskup
diecezjalny i prze³o¿ony klasztoru mêskiego8. Dekret o przystosowanej do
wspó³czesnoci odnowie ¿ycia zakonnego z dnia 28 padziernika 1965 r.9
zaleca instytutom ubóstwo i udzielanie ze swych dóbr rodków na inne
potrzeby Kocio³a oraz na utrzymanie ubogich. Instytuty posiadaj¹ uprawnienia do nabywania doczesnych dóbr materialnych, niezbêdnych do
utrzymania siê. Powinny jednak unikaæ nadmiernego zbytku, nieuzasadnionego zysku i gromadzenia maj¹tku.
Zakony Kocio³a katolickiego w Polsce s¹ liczne. Aktualnie istnieje 60
zakonów mêskich, niektóre z nich prowadz¹ parafie, oraz 134 zakony
¿eñskie. Czêæ prze³o¿onych generalnych znajduje siê w Rzymie, w Mediolanie, a w Polsce maj¹ siedzibê prze³o¿eni prowincji. Okolicznoæ ta
uzasadnia potrzebê okrelenia ich statusu prawnego. Przepisy prawa
kanonicznego powiêcaj¹ temu zagadnieniu wiele uwagi. Ilustruje to testament zakonnika zdefiniowany w kanonie 668 § 1 KPK, w myl którego
8
Patrz A. S k o r u p a, Klasztory kontemplacyjne mniszek wed³ug instrukcji Sponsa
Verbi, [w:] Plenitudo Legis Dilectio, Ksiêga pami¹tkowa dedykowana prof. dr. hab.
Bronis³awowi W. Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 2000, s. 641-651.
9
Sobór Watykañski II, Konstytucja, Dekrety, Deklaracje, Tekst polski, Nowe t³umaczenie, Pallottinum  Poznañ 2002, s. 264.
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powinien on przed z³o¿eniem wieczystej profesji sporz¹dziæ testament
wa¿ny równie¿ wobec prawa wieckiego w przedmiocie zadysponowania swoimi dobrami. Na jego zmianê, jak równie¿ na podjêcie innych
decyzji dotycz¹cych dóbr materialnych, potrzebuje zezwolenia kompetentnego prze³o¿onego.
Konstytucja Braci Mniejszych Kapucynów10 wprowadza ograniczenia
w u¿ywaniu i dysponowaniu dobrami, jak równie¿ w zakresie nabywania
i posiadania dóbr w sposób wa¿ny tak¿e wobec prawa cywilnego (art.
II). Zarz¹d dóbr w miarê mo¿liwoci nale¿y powierzaæ osobom wieckim
i przy jego wykonywaniu zachowaæ przepisy prawa powszechnego.
Minister Generalny za zgod¹ definitorium ustala górn¹ granicê wartoci
pieniêdzy, powy¿ej której prze³o¿eni wy¿si powinni uzyskaæ zgodê rady
lub pisemne pozwolenie prze³o¿onego do wa¿nego zaci¹gniêcia d³ugów,
sprzeda¿y dóbr i na wydatki nadzwyczajne (art. IV). Prze³o¿eni mog¹ osobicie lub przez inne osoby upowa¿nione dokonywaæ aktów prawa cywilnego dotycz¹cych dóbr doczesnych, koniecznych dla braci
lub dzie³ nam powierzonych. Konstytucja nakazuje, by bracia nic sobie
nie przyw³aszczali: ani domu, ani miejsca, ani innych rzeczy. Zakon
dzieli siê na prowincje wiceprowincje, kustodie i domy.
Konstytucja Towarzystwa w. Franciszka Salezego11 w art. 187 przewiduje, ¿e zgromadzenia, inspektorie i domy mog¹ nabywaæ, posiadaæ,
administrowaæ i dokonywaæ alienacji dóbr doczesnych. Niedopuszczalne
jest nabywanie i zatrzymywanie dóbr nieruchomych jedynie dla czerpania
zysku. Przepisy przewiduj¹ pewne ograniczenia w zakresie dysponowania
dobrami. Konieczne jest uprzednie zezwolenie Prze³o¿onego Generalnego
za zgod¹ jego rady na nabycie, dokonywanie alienacji i zmian, ustanowienie hipoteki, wydzier¿awianie nieruchomoci oraz zaci¹ganie po¿yczek
zabezpieczonych lub niezabezpieczonych hipotecznie. Jest ono wymagane
tak¿e przy przyjêciu spadku zobowi¹zuj¹cego do wiadczeñ, zapisy lub
darowizny. W przypadku przyjêcia tych praw bez obci¹¿eñ, wystarczy
tylko powiadomienie w³adzy zakonu. Zezwolenie jest niezbêdne przy
10
Powy¿sze dane przedstawiono wed³ug Konstytucji Braci Mniejszych Kapucynów
w wersji z 1995 r.
11
Konstytucje i Regulaminy Towarzystwa w. Franciszka Salezego, Rzym 1986; patrz
tak¿e B. £ o z i ñ s k i i ks. K. K o n e c k i, Nasi ksiê¿a, nasi zakonnicy, nasze siostry, W³oc³awek 1999, s. 21 i nast.
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ustanowieniu do¿ywocia, fundacji, instytucji dobroczynnych, wznoszenia
nowych budowli lub wyburzenia istniej¹cych b¹d w razie przeprowadzania w nich powa¿nych zmian. Przy transakcji na sumy wy¿sze od
ustalonych przez Stolicê Apostolsk¹ w przypadku darowizn na okrelone
cele albo przedmiotów cennych ze wzglêdu na ich wartoæ historyczn¹
lub artystyczn¹ potrzebne jest jej zezwolenie (art. 189). Dobrami doczesnymi administruje odpowiednio Ekonom Generalny, ekonomi inspektorialni albo lokalni pod kontrol¹ w³adzy, zgodnie z przepisami prawa
kanonicznego, Konstytucj¹ i regulaminami ogólnymi, z zachowaniem praw
obowi¹zuj¹cych w ró¿nych krajach. ¯ycie i dzia³alnoæ Towarzystwa w.
Franciszka Salezego reguluje prawo powszechne Kocio³a i prawo w³asne.
W prawie wyznaniowym obowi¹zuje przy tym zasada, ¿e osoba prawna, która zaci¹gnê³a d³ugi i zobowi¹zania, nawet za zezwoleniem prze³o¿onych, ponosi za nie odpowiedzialnoæ. Wysokoæ wartoci dóbr objêtych alienacj¹ powinna mieciæ siê w granicach miêdzy najni¿sz¹
i najwy¿sz¹ sum¹ okrelon¹ dla w³asnego kraju przez Konferencjê Episkopatu, kompetentn¹ w³adzê wobec osoby prawnej nie podlegaj¹cej biskupowi diecezjalnemu lub byæ okrelona przez w³asne statuty. W razie
braku tych ustaleñ, kompetentn¹ w³adz¹ jest biskup diecezjalny, który za
zgod¹ Rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów oraz zainteresowanych osób podejmuje decyzje. Zgodê musi uzyskaæ tak¿e biskup
diecezjalny w przypadku alienacji dóbr diecezji.
W razie alienacji rzeczy, których wartoæ przekracza najwy¿sz¹ sumê,
darowanych Kocio³owi na podstawie lubu oraz rzeczy kosztownych
z tytu³u ich wartoci artystycznych lub historycznych, dla jej wa¿noci
potrzebne jest ponadto zezwolenie Stolicy Apostolskiej. Niezale¿nie od
tego, dla dokonania alienacji rzeczy, których wartoæ przekracza najni¿sz¹
okrelon¹ sumê wymaga siê ponadto zaistnienia s³usznej przyczyny jako
nagl¹cej potrzeby i oceny rzeczy alienowanej, dokonanej na pimie przez
rzeczoznawców. Przy tych czynnociach nale¿y zachowaæ inne rodki
ostro¿noci i starannoæ, nakazane przez kompetentn¹ w³adzê w celu
unikniêcia szkody Kocio³a. Generalnie nie powinno siê alienowaæ rzeczy
za ni¿sz¹ sumê od okrelonej w ocenie. Zasady te nale¿y stosowaæ przy
wszystkich innych czynnociach, które mog¹ spowodowaæ, ¿e maj¹tek
osoby prawnej znajdzie siê w gorszej sytuacji. Konferencja Episkopatu
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powinna tak¿e ustanowiæ kryteria dotycz¹ce dzier¿awy dóbr kocielnych
i koniecznoci uzyskania zgody ze strony kompetentnej w³adzy kocielnej.
Zgodnie z dyspozycj¹ kan. 1291 KPK, dla dokonania wa¿nej czynnoci
rozporz¹dzaj¹cej dobrami, których wartoæ przekracza okrelon¹ sumê,
wymagane jest zezwolenie kompetentnej w³adzy kocielnej. Na zasadzie
powo³anego przepisu, Konferencja Episkopatu Polski na zebraniu plenarnym, obraduj¹cym w dniach 16-18 czerwca 1995 r., ustali³a, a Kongregacja do spraw biskupów w Watykanie zatwierdzi³a dla Kocio³a katolickiego w Polsce, ¿e dla wa¿noci alienacji, gdy jej suma przekracza
wartoæ 100 000 USD wymagana jest pisemna zgoda kompetentnej w³adzy
kocielnej. W przypadku gdy wartoæ alienacji przekracza 500 000 USD,
albo gdy ich przedmiotem s¹ rzeczy darowane kocio³owi na podstawie
lubu, a tak¿e rzeczy o wartoci artystycznej lub historycznej b¹d otaczane
szczególnym kultem, nale¿y uzyskaæ zezwolenie Stolicy Apostolskiej.

Nabywanie nieruchomoci przez podmioty kocielne

Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe w Polsce dzia³aj¹ w konstytucyjnych zasadach ustrojowych przewiduj¹cych ich równouprawnienie.
Stosunki prawne miêdzy pañstwem a nimi s¹ regulowane ustawowo na
zasadach poszanowania autonomii i wzajemnej niezale¿noci. Nieco inaczej s¹ uregulowane stosunki z Kocio³em katolickim, które okrela
konkordat i ustawy. Stosunki pozosta³ych Kocio³ów i innych zwi¹zków
wyznaniowych s¹ okrelone ustawami uchwalonymi na podstawie umów
zawartych przez Radê Ministrów z ich w³aciwymi przedstawicielami
(art. 25 Konstytucji w zw. z art. 8 ustawy o gwarancjach wolnoci
sumienia i wyznania). Zawarcie konkordatu ze Stolic¹ Apostolsk¹ per se
nie narusza równouprawnienia tych podmiotów. Jest ono konsekwencj¹
dominuj¹cego znaczenia tego wyznania oraz zwyczaju ukszta³towanego
w stosunkach miêdzynarodowych z Watykanem12. Konkordat jest bowiem ród³em prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego i ma pierwszeñstwo
przed ustawami (art. 87 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2 Konstytucji).
12
Bli¿ej ks. J. K r u k o w s k i, Konstytucyjne zasady relacji miêdzy pañstwem a Kocio³em Katolickim i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi (art. 25 Konstytucji RP z 1997 r.),
[w:] Plenitudo logis Dilcetio, Lublin 2000, s. 837-858. Autor uwa¿a, ¿e Koció³ jest
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Istniej¹ równie¿ Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe, których status
jest uregulowany w trybie administracyjnym na zasadach okrelonych
w art. 31 i nast. ustawy o gwarancjach wolnoci sumienia wyznania13.
W doktrynie Kocio³a katolickiego, w szczególnoci w konstytucjach
duszpasterskich uchwalonych na Soborze Watykañskim II (1963-1965),
przedstawiono now¹ interpretacjê wzajemnego stosunku pañstwa i Kocio³a.
W Konstytucji o Kociele w wiecie wspó³czesnym stwierdzono, ¿e
[w]spólnota polityczna i Koció³ s¹ w swoich dziedzinach od siebie
niezale¿ne i autonomiczne14. Sobór Watykañski II przyj¹³ w swoich
dokumentach, ¿e wolnoæ nale¿y siê nie tylko Kocio³owi, ale równie¿
innym wspólnotom religijnym. Podmioty te dla zapewnienia swego istnienia i dla realizacji w³asnych celów musz¹ korzystaæ z okrelonych
wolnoci. Wa¿nym postanowieniem jest przyjêcie tezy, ¿e wszystkie Kocio³y s¹ równe wobec prawa15 a sam Koció³ pos³uguje siê rzeczami
doczesnymi, na ile wymaga to jego pos³annictwo16.
Prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania innych praw oraz zarz¹dzania swoim maj¹tkiem
maj¹ wszystkie Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowym, niezale¿nie od ich
sytuacji prawnej17. Najbardziej reprezentatywn¹ podstawê prawn¹ posiada
Koció³ katolicki i jego osoby prawne. W myl art. 23 konkordatu, osoby
prawne mog¹ zgodnie z przepisami prawa polskiego nabywaæ, posiadaæ,
u¿ytkowaæ i zbywaæ mienie nieruchome i ruchome oraz nabywaæ i zbywaæ
pojêciem wê¿szym ni¿ zwi¹zek wyznaniowy i stanowi pewn¹ jego odmianê. Za zwi¹zek
wyznaniowy uznaje grupê ludzi opart¹ na istniej¹cej miêdzy nimi wiêzi duchowych.
13
Aktualnie istniej¹ 144 Kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe wpisane do rejestru, na zasadach okrelonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych,
Dz.U. Nr 38, poz. 374.
14
Patrz ks. J. K r u k o w s k i, Koció³ i Pañstwo, Lublin 2000, s. 97.
15
Kwestiê tê omawia Dokument Stolicy Apostolskiej o wolnoci religijnej na Konferencjê w sprawie bezpieczeñstwa i wspó³pracy w Europie w 1980 r.; tak¿e ks. J. K r u k o w s k i, Koció³ i Pañstwo..., s. 85.
16
Sobór Watykañski II..., s. 592.
17
Uprawnienia maj¹tkowe kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych s¹ przedmiotem licznych opracowañ w literaturze, M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Warszawa 2005, s. 264; ks. J. K r u k o w s k i, Polskie prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa
2005, s. 195 i nast.
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prawa maj¹tkowe. Zasada ta wynika równie¿ z postanowienia art. 19
ust. 2 pkt ustawy o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, gdzie
postanowiono, ¿e wszystkie Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe mog¹
nabywaæ, posiadaæ i zbywaæ maj¹tek ruchomy i nieruchomy oraz zarz¹dzaæ nim. Uprawnienie to jest równie¿ powtórzone w brzmieniu art. 52
ustawy o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, który stwierdza, ¿e Kocio³owi i jego osobom prawnym przys³uguje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw oraz zarz¹dzania swoim
maj¹tkiem. Zosta³o ono dok³adnie przedstawione równie¿ w doktrynie,
w zwi¹zku z czym odstêpujê od omówienia powy¿szego zagadnienia.
Dla ilustracji sytuacji prawnej pozosta³ych Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych prezentujê dwa wybrane podmioty.
1. Stosunek pañstwa do Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego zosta³
unormowany w ustawie z dnia 13 maja 1994 r.18 Wedle art. 1 ust. 2
Koció³ rz¹dzi siê w swoich sprawach przepisami Zasadniczego Prawa
Wewnêtrznego19. Jest samodzielny i niezale¿ny od jakiejkolwiek w³adzy
duchownej i wieckiej. Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy,
utworzenie lub zniesienie jednostki organizacyjnej Kocio³a za granic¹
Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e nast¹piæ przy zachowaniu przepisów prawa
pañstwa, na terenie którego ma ona swoj¹ siedzibê. W sprawach dotycz¹cych Kocio³a, nieuregulowanych w ustawie o gwarancjach wolnoci
i sumienia, organizacjê wewnêtrzn¹ Kocio³a okrela Zasadnicze Prawo
Wewnêtrzne. Osobowoæ prawn¹ posiada Koció³ jako ca³oæ oraz jego
jednostki organizacyjne: diecezje, parafie i diakonaty (art. 7 ust. 1 w zw.
z § 3 ZPW). Nabywaj¹ one osobowoæ prawn¹ z chwil¹ powiadomienia
o odnonej decyzji ministra w³aciwego do spraw wyznañ religijnych, za
w stosunku do parafii i diakonatów z chwil¹ powiadomienia przez wojewodê. Powiadomienie zawiera nazwê kocielnej osoby prawnej, jej
siedzibê, a w stosunku do diecezji i parafii ich zasiêg terytorialny. Odpis
postanowienia z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru jest
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a EwangelickoAugsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.
19
Zasadnicze Prawo Wewnêtrzne Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego z dnia 26
padziernika 1996 r. z póniejszymi poprawkami dokonanymi przez X Synod Kocio³a
stwierdza m.in., ¿e stosunek pañstwa do Kocio³a okrela ustawa.
18
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dowodem uzyskania osobowoci prawnej. W razie zniesienia kocielnej
osoby prawnej oraz likwidacji organizacji ewangelickiej, ich maj¹tki przechodz¹ na Koció³ jako ca³oæ. Kocielna osoba prawna nie odpowiada
za zobowi¹zania innej kocielnej osoby prawnej. Tworzenie przez Koció³
opisanych jednostek organizacyjnych oraz znoszenie i przekszta³cenie ju¿
istniej¹cych nastêpuje w trybie zasad okrelonych w przepisach wewn¹trzkocielnych.
Organami osób prawnych Kocio³a s¹ dla:
a) Kocio³a jako ca³oci  Synod Kocio³a, Rada Synodalna, Konsystorz, Biskup Kocio³a,
b) diecezji  Synod Diecezjalny, Rada Diecezjalna i Biskup Diecezjalny,
c) parafii  Zgromadzenie Parafialne, Rada Parafialna, Proboszcz,
d) diakonatu  Zarz¹d, Rada Sióstr, Rada Opiekuñcza.
Organy te za³atwiaj¹ sprawy samodzielnie, o ile przepisy nie wymagaj¹
rozpatrzenia ich w porozumieniu z inn¹ w³adz¹ kocieln¹ lub za jej zgod¹.
Ponadto mog¹ byæ tworzone organizacje ewangelickie na podstawie
uchwa³y Konsystorza w celu prowadzenia zgodnie z nauk¹ Kocio³a
dzia³alnoci charytatywno-opiekuñczej, do której stosuje siê przepisy
o stowarzyszeniach. Konsystorz jest upowa¿niony do czynnoci kontrolnych nad dzia³alnoci¹ tej organizacji20. Prawodawca zaleca, by grunty
stanowi¹ce w³asnoæ osób prawnych by³y w planach zagospodarowania
przestrzennego przeznaczone w pierwszej kolejnoci pod budownictwo
sakralne i kocielne. Grunty stanowi¹ce w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub
w³asnoæ jednostek samorz¹du terytorialnego przeznaczone w planach
zagospodarowania przestrzennego na potrzeby Kocio³a na wniosek w³adz
kocielnych bêd¹ oddawane w u¿ytkowanie wieczyste albo mog¹ byæ
sprzedane kocielnym osobom prawnym. Nadto, stosownie do art. 68
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami21, Kocio³owi i innym zwi¹zkom wyznaniowym, maj¹cym uregulowane stosunki z pañstwem, w³aciwy organ mo¿e udzieliæ za zgod¹
odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku bonifikaty od ustalonej
Patrz § 70 pkt 17 ZPW.
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; bli¿ej G. B i e n i e k, S. K a l u s, Z. M a r m a j, M. M z y k, Ustawa o gospodarce nieruchomociami, Komentarz, Warszawa 2005,
s. 288; G. B i e n i e k, S. R u d n i c k i, Nieruchomoci, Problematyka prawna, Warszawa
2005, s. 449.
20

21
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ceny, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, je¿eli nieruchomoæ jest sprzedawana na cele dzia³alnoci sakralnej. Op³aty roczne za u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych oddanych pod budowê obiektów
sakralnych i innych w ustawie wymienionych zosta³y ustalone dla tych
podmiotów w wysokoci 0,3% ceny (art. 72 ust. 3 pkt 2). Nie pobiera
siê natomiast op³at za u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci przekazanych na potrzeby zak³adów charytatywno-opiekuñczych i punktów katechetycznych. Wszelkie rozwa¿ania dotycz¹ce u¿ytkowania wieczystego mog¹ okazaæ siê bezprzedmiotowe, je¿eli postanowienia ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci oraz o zmianie niektórych ustaw, przekazane do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu, uchwalone w przedstawionej wersji, wejd¹ w ¿ycie. Zgodnie z art. 1 ustawy, przys³uguj¹ce
osobom fizycznym i osobom prawnym prawo u¿ytkowania wieczystego
przekszta³ca siê w prawo w³asnoci nieruchomoci. Przekszta³cenie stwierdza siê w drodze decyzji wydanej na wniosek zainteresowanego, która
nie narusza praw osób trzecich. Ostateczna decyzja stanowi podstawê
wpisu w ksiêdze wieczystej. Powy¿sze stwierdzenia odnosz¹ siê do prawa
pierwokupu przys³uguj¹cego gminie. Stosownie do art. 109 ust. 3 pkt 2
ustawy, prawo pierwokupu nie przys³uguje gminie, je¿eli sprzeda¿ nieruchomoci lub prawa u¿ytkowania wieczystego nastêpuje miêdzy
osobami prawnymi tego samego Kocio³a lub zwi¹zku wyznaniowego.
Nieco inaczej zagadnienie to zosta³o przedstawione w art. 54 ustawy
o stosunku pañstwa do Kocio³a katolickiego. Ustawodawca postanowi³,
¿e w obrocie nieruchomociami miêdzy kocielnymi osobami prawnymi
nie stosuje siê prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Pañstwa. Przy nabywaniu natomiast nieruchomoci lub ich czêci przez kocielne osoby
prawne od osób trzecich, prawo pierwokupu mo¿e byæ stosowane jedynie w przypadkach, gdy inwestor pañstwowy lub spó³dzielczy uzyska³
wczeniej decyzjê o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na tej
nieruchomoci lub jej czêci. Nale¿y przypomnieæ, ¿e przy przenoszeniu
w³asnoci nieruchomociami tych podmiotów stosuje siê, poza odrêbnymi, wyj¹tkowymi zasadami, ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym
równie¿ dotycz¹ce obrotu nieruchomociami rolnymi. Maj¹ tu przede
wszystkim zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
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o kszta³towaniu ustroju rolnego22, a tak¿e przy czynnociach pomiêdzy
podmiotami prawa wyznaniowego.
Pojêcie w³adza kocielna w rozumieniu prawa wewnêtrznego tego
Kocio³a jest to¿same z organami osób prawnych. Parafie maj¹ prawo
posiadania, zarz¹dzania oraz zak³adania i poszerzania cmentarzy grzebalnych. Wedle art. 33 ustawy i § 7 ZPW, Kocio³owi i jego osobom prawnym
przys³uguje prawo do swobodnego nabywania, posiadania i zbywania
mienia ruchomego i nieruchomego oraz zarz¹dzania swoim maj¹tkiem.
Do nabycia, zbyciu i zamiany nieruchomoci parafialnych oraz wznoszenia nowych budowli konieczna jest uprzednia uchwa³a Zgromadzenia
Parafialnego. Jest ona niezbêdna równie¿ przy obci¹¿aniu tych nieruchomoci, oddawaniu ich w dzier¿awê lub najem na czas d³u¿szy ni¿ 5 lat.
Ponadto wymagana jest przy zak³adaniu nowych lub rozszerzaniu starych
cmentarzy, zbyciu maj¹tku ruchomego, je¿eli przedstawia on wartoæ
artystyczn¹, historyczn¹ lub naukow¹, oraz przy zaci¹ganiu po¿yczek,
jeli nie znajduj¹ one pokrycia w sta³ych przychodach roku bud¿etowego
(§ 29 ust. 2 ZPW). W przypadku powo³ania Komitetu Parafialnego w drodze
uchwa³y Zgromadzenia Parafialnego przechodzi na niego wiêkszoæ
kompetencji, w tym nabycie, zbycie i zamiana nieruchomoci. Uchwa³y
synodu Kocio³a nada³y diakonatom statuty reguluj¹ce sposób zarz¹dzania
ich maj¹tkiem. Kocielne osoby prawne zwolnione s¹ od podatku od
nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹cych w³asnoæ tych osób lub
u¿ywanych przez nie, przeznaczonych na cele mieszkalne duchownych
i cz³onków diakonatów, je¿eli spe³niaj¹ dodatkowe wymogi ustawowe.
Nabywanie i zbywanie rzeczy oraz praw maj¹tkowych przez kocielne
osoby prawne w drodze czynnoci prawnych oraz spadkobrania, zapisu
zasiedzenia s¹ zwolnione od op³aty skarbowej, je¿eli nie s¹ przeznaczone
na dzia³alnoæ gospodarcz¹. Zwolnione s¹ tak¿e z tej op³aty sprowadzane
z zagranicy maszyny, urz¹dzenia, materia³y poligraficzne i papier. Na
podstawie art. 39 ust. 1 nieruchomoci lub ich czêci pozostaj¹ce w dniu
wejcia w ¿ycie ustawy we w³adaniu kocielnych osób prawnych staj¹
siê ex lege ich w³asnoci¹, o ile spe³ni¹ warunki tam wymienione. PoZachowuje swoj¹ aktualnoæ teza postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 16 maja
1964 r. II CR 221/64, OSNCP 1965, nr 6, poz. 99. G³osi ona, ¿e grunty stanowi¹ce gospodarstwo rolne proboszczów, które s¹ w³asnoci¹ kocieln¹, w zakresie obrotu podlegaj¹
tym samym normom prawnym, jak grunty nale¿¹ce do osób fizycznych i osób prawnych.
22
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stêpowanie regulacyjne przewiduje mo¿liwoæ przekazania nieruchomoci zamiennej lub wyp³acenie odszkodowania23. Nabycie w³asnoci nieruchomoci lub ich czêci na podstawie ugody lub orzeczenia jest wolne
od podatków i op³at24. Jego uczestnicy mog¹ zawrzeæ ugodê przed zespo³em orzekaj¹cym. Ugoda i orzeczenie maj¹ moc s¹dowych tytu³ów
egzekucyjnych.
2. Stosunki miêdzy pañstwem a gminami wyznaniowymi ¿ydowskimi
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich sytuacjê prawn¹ i maj¹tkow¹ okrela
ustawa z dnia 20 lutego 1997 r.25 Wed³ug postanowienia art. 1 ust. 2
ustawy, w sprawach nieuregulowanych w niej stosuje siê powszechnie
obowi¹zuje zasady prawne. Podstawow¹ jednostk¹ wyznaniow¹ jest gmina
¿ydowska, zrzeszaj¹ca pe³noletnie osoby wyznania moj¿eszowego26,
posiadaj¹ce obywatelstwo polskie i zamieszka³e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej27. Gminy ¿ydowskie tworz¹ Zwi¹zek Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany Zwi¹zkiem Gmin.
23
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 padziernika 2001 r. w sprawie pañstwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorz¹du terytorialnego, z których
mienia mog¹ byæ wy³¹czone nieruchomoci zamienne, oraz okrelenia pañstwowej jednostki organizacyjnej, na któr¹ mo¿e byæ na³o¿ony obowi¹zek zap³aty odszkodowania na
rzecz osób prawnych Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U. Nr 128, poz. 1410. Kocielnym osobom prawnym na podstawie ustaw reguluj¹cych
stosunki pañstwa z Kocio³ami zwrócono lub przekazano od 1990 r. nieruchomoci o ³¹cznej powierzchni 97123 ha, z tego zabudowanych o obszarze 711 ha. Najwiêkszym beneficjentem jest Koció³ katolicki. Dane te pochodz¹ z MSWiA w zwi¹zku z interpelacj¹
poselsk¹ J. Orkisza (nr 9766/05).
24
Na podstawie art. 129 ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych z dnia
8 lipca 2005 r. nadano nowe brzmienie art. 38f ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania. W art. 131 dodano § 21 do art. 7 pr. o not.
w zakresie czynnoci notariusza przy z³o¿eniu wniosku o zwolnienie od kosztów s¹dowych
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. Ustawa zosta³a przekazana do Senatu.
25
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pañstwa do gmin wyznaniowych ¿ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 41, poz. 251 ze zm.
26
Podstaw¹ prawa ¿ydowskiego (halacha) jest piêcioksi¹g (Tora) opracowany w czêci
halachicznej Talmudu. Dzieli on halachê na 613 przykazañ (micwot), 248 nakazów i 365
zakazów. Powszechnie uznaje siê kodyfikacjê Szulchan Aruch z XVI w.
27
Pocz¹tek osadnictwa ¯ydów w Polsce mia³ miejsce na prze³omie X-XI w. Przybyli
oni przewa¿nie z Europy Zachodniej, gdzie byli przeladowani. Asymilacja przebiega³a
niekiedy w dramatycznych warunkach, niemniej ju¿ w 1356 r. w Krakowie Kaha³ dysponowa³ w³asn¹ synagog¹. Przebywa³o w tym czasie w Polsce ³¹cznie 18 tys. ¯ydów oraz
6 tys. w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, co stanowi³o 0,6% ogó³u ludnoci obu pañstw.
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Gminy ¿ydowskie swobodnie zarz¹dzaj¹ swoimi sprawami i rz¹dz¹
siê w swoich sprawach w³asnym prawem wewnêtrznym28. Gminy ¿ydowskie i Zwi¹zek Gmin posiadaj¹ osobowoæ prawn¹, s¹ niezale¿ne
organizacyjnie i nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania innych osób prawnych.
Organami tych osób prawnych s¹ ich zarz¹dy. Owiadczenie woli sk³adaj¹
dzia³aj¹cy dwaj cz³onkowie zarz¹du, w tym przewodnicz¹cy. Tworzenie
nowych gmin, ich znoszenie lub przekszta³cenie ju¿ istniej¹cych odbywa
siê na warunkach przewidzianych w prawie wewnêtrznym. Zarz¹d Zwi¹zku
Gmin powiadamia o tym niezw³ocznie wojewodê w³aciwego ze wzglêdu
na siedzibê gminy, podaj¹c jej siedzibê, zasiêg terytorialny oraz sk³ad osobowy
zarz¹du. Nowo utworzone gminy nabywaj¹ osobowoæ prawn¹ z chwil¹
pisemnego powiadomienia wojewody. Odpis powiadomienia z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru jest dowodem uzyskania osobowoci
prawnej. W razie zniesienia gminy lub innej osoby prawnej utworzonej na
mocy ustawy, jej maj¹tki przechodz¹ na w³asnoæ Zwi¹zku Gmin.
Gminy ¿ydowskie i Zwi¹zek Gmin mog¹ nabywaæ, posiadaæ i zbywaæ
mienie ruchome i nieruchome, nabywaæ inne prawa oraz swobodnie zarz¹dzaæ swoim maj¹tkiem29. Prawa te mog¹ realizowaæ samodzielnie
wzglêdnie przez utworzone w tym celu fundacje z udzia³em innych
Dopiero w 1364 r. i 1367 r. Kazimierz Wielki zezwoli³ na nabywanie przez ¯ydów
ziemi na terenie miast i wsi. Prawo to potwierdzi³ W³adys³aw Jagie³³o w 1387 r. w przywileju
grodzieñskim, postanawiaj¹c, ¿e [w]olno im tak¿e na równi z mieszczanami nabywaæ rolê
i ³¹ki po uiszczeniu koniecznych danin naszemu skarbowi. Przywileje te nie by³y przestrzegane. W zwi¹zku z tym Kazimierz IV Jagielloñczyk og³osi³ w 1453 r. statut nadaj¹cy
¯ydom przywileje poprzednio posiadane i znosz¹ce przepisy anty¿ydowskie.
29
Dzia³alnoæ ¿ydowskiej mniejszoci narodowej jest prowadzona przez wieckie
stowarzyszenia i organizacje oraz organizacje istniej¹ce przy ¿ydowskich gminach wyznaniowych. Na podkrelenie zas³uguje dzia³alnoæ wieckiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce, posiadaj¹cego osobowoæ prawn¹ oraz Stowarzyszenia ¯ydów
Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie wiatowej w RP. Wród organizacji kulturalnych wyró¿nia siê jedyny w Europie Teatr ¯ydowski im. E. R. Kamieñskiej w Warszawie
oraz Fundacja Judaica Centrum Kultury ¯ydowskiej na Kazimierzu w Krakowie. Zgodnie
z art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszociach narodowych
i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym, Dz.U. Nr 17, poz. 141, za mniejszoæ narodow¹
uznano tak¿e mniejszoæ ¿ydowsk¹. Raport sporz¹dzony przez Europejsk¹ Komisjê przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji przy Radzie Europy przedstawia aktualn¹ sytuacjê istniej¹c¹ w Europie. Relacje miêdzy ¯ydami a Polakami s¹ poprawne. K. G r z y b o w s k a,
Antysemici zastêpczy, Wprost z dnia 10 lipca 2005 r., nr 27, s. 30-32; tak¿e S. W e i s s,
Prezydent pojednania, Wprost z dnia 10 lipca 2005 r., nr 27, s. 34.
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krajowych osób prawnych i fizycznych oraz zagraniczne organizacje
¯ydów pochodz¹cych z Polski, a nadto wiatow¹ ¯ydowsk¹ Organizacjê
Restytucji World Jewish Restitution Organization. Cmentarze wyznaniowe ¿ydowskie, stanowi¹ce w³asnoæ gmin ¿ydowskich i Zwi¹zku Gmin,
nie podlegaj¹ wyw³aszczeniu. W myl zasady halachy, s¹ otoczone szczególn¹ trosk¹. Zabrania siê przenoszenia pochowanych zw³ok oraz ich
ekshumacji. Zasadê tê honoruje ustawodawca i postanawia, ¿e cmentarze
stanowi¹ce w³asnoæ Skarbu Pañstwa albo jednostek samorz¹du terytorialnego, bêd¹ce przedmiotem postêpowania regulacyjnego, podlegaj¹
ochronie w szczególnoci przy zbywaniu ich osobom trzecim i przeznaczaniu na inne cele.
Wyznaniowe ¿ydowskie osoby prawne korzystaj¹ z ulg i zwolnieñ
w daninach i innych nale¿nociach oraz w op³atach. Nie pobiera siê op³at
za u¿ytkowanie wieczyste gruntów oddanych na potrzeby zak³adów charytatywno-opiekuñczych i placówek zajmuj¹cych siê religijnym wychowaniem m³odzie¿y. Nieruchomoci przeznaczone na cele mieszkalne
duchownych w razie spe³nienia warunków ustawowych s¹ zwolnione
z podatku od nieruchomoci. Nabywanie i zbywanie rzeczy oraz praw
maj¹tkowych w drodze czynnoci prawnych, spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione z op³aty skarbowej, je¿eli ich przedmiotem s¹
rzeczy i prawa nieprzeznaczone do dzia³alnoci gospodarczej. Zwolnione
s¹ równie¿ z op³at s¹dowych, z wyj¹tkiem op³aty kancelaryjnej (art. 25
ust. 5)30. Wedle art. 29 ust. 1 ustawy, nieruchomoci lub ich czêci znajduj¹ce siê we w³adaniu gmin ¿ydowskich lub Zwi¹zku Gmin staj¹ siê
z mocy prawa ich w³asnoci¹. Fakt ten stwierdza decyzja w³aciwego
miejscowo wojewody. Na wniosek tych podmiotów zostaje wszczête
postêpowanie regulacyjne w zakresie przeniesienia na ich rzecz w³asnoci
nieruchomoci lub ich czêci przejêtych przez pañstwo, które w dniu 1
wrzenia 1939 r. by³y ich w³asnoci¹. Nastêpuje to wówczas, gdy znajdowa³y siê na nich cmentarze ¿ydowskie lub synagogi wzglêdnie budynki
stanowi¹ce uprzednio siedziby gmin ¿ydowskich oraz budynki s³u¿¹ce
W art. 93 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r., patrz przypis 18, o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych zwolniono Skarb Pañstwa od obowi¹zku uiszczenia op³at. Nie maj¹
obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹dowych podmioty wymienione w art. 95 ustawy. Zgodnie
z art. 102, s¹d mo¿e przyznaæ zwolnienie od kosztów s¹dowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebêd¹cej osob¹ prawn¹, gdy nie ma dostatecznych rodków na ich
uiszczenie.
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celom kultu religijnego, dzia³alnoci owiatowo-wychowawczej i charytatywno-opiekuñczej. Niezale¿nie od tego, postêpowaniem regulacyjnym
objête s¹ nieruchomoci, które na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych
w dniu 30 stycznia 1933 r. stanowi³y w³asnoæ gmin synagogalnych,
dzia³aj¹cych na podstawie tytu³u II ustawy z dnia 23 lipca 1847 r. o stosunkach ¯ydów i innych wyznaniowych ¿ydowskich osób prawnych.
Regulacja ta dotyczy nieruchomoci lub ich czêci, których stan prawny
nie jest ustalony, o ile spe³niaj¹ warunki wymienione w ustawie. Regulacja
prawna nie mo¿e naruszaæ praw nabytych przez osoby trzecie. Mo¿e
polegaæ na przeniesieniu w³asnoci nieruchomoci lub ich czêci czy
przyznaniu odpowiedniej nieruchomoci zamiennej, gdyby przeniesienie
w³asnoci natrafia³o na trudnoci nie do pokonania, wzglêdnie na przyznaniu odszkodowania ustalonego wed³ug przepisów o wyw³aszczaniu
nieruchomoci. Odrêbny tryb postêpowania nastêpuje przy cmentarzach
¿ydowskich. Regulacja polega wy³¹cznie na przekazaniu nieruchomoci
lub ich czêci, a w przypadku niemo¿liwoci spe³nienia tego warunku,
postêpowanie podlega umorzeniu31. Orzeczenie oraz ugody zapad³e w tym
postêpowaniu stanowi¹ podstawê do dokonania wpisów w³asnoci
w ksiêgach wieczystych i ewidencji.
Konkluduj¹c, wszystkie czynnoci prawne, które przekraczaj¹ zakres
zwyk³ego zarz¹du oraz rozporz¹dzaj¹ce sensu largo s¹ pod nadzorem
prawa wyznaniowego i wymagaj¹ okrelonych decyzji w³adz kocielnych, pod rygorem przepisów prawa wewnêtrznego.
31
W Polsce jest 1020 cmentarzy ¿ydowskich wymagaj¹cych w wiêkszoci renowacji
i odnowienia. Z tego 415 zachowa³o charakter nekropolii, 343 jest zdewastowanych i bez
nagrobków, 262 wykorzystywanych na inne cele. Tylko 47 cmentarzy nale¿a³o w 1997 r.
(brak aktualnych danych) do gmin ¿ydowskich, a reszta by³a w posiadaniu lokalnych
jednostek samorz¹du terytorialnego. Przedmiotem postêpowania regulacyjnego z wniosku
Fundacji Ochrony Mienia ¯ydowskiego lub innych podmiotów s¹ wnioski dotycz¹ce
dawnych synagog (228) lub nieruchomoci pod nimi, innych obiektów judaistycznych,
w tym 27 dawnych szkó³ ¿ydowskich, 22 domów kahalnych i 4 szpitali oraz cmentarzy.
Fakty te zosta³y przedstawione w publikacjach: J. M o j k o w s k i, M. T u r s k i, Mienie
¿ydowskie, Maj¹tek z popio³ów, Polityka z dnia 8 lutego 1997 r. nr 6, s. 3-9; G. D o b i e c k i, Fabryka znacjonalizowana w ... 1992 r., Rzeczpospolita z dnia 10 lutego 2005 r.,
nr 34; M.  w i e r c z, Skoro jednym zwracamy, Gazeta Opolska z dnia 5 listopada 2004 r.;
K. S t r a u c h m a n n, Gmina odda ziemiê gminie, Nowa Trybuna Opolska z dnia 22
czerwca 2005 r., nr 144.
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