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WPROWADZENIE
1. WèASNOSÂCÂ W SÂWIETLE NAUKI SPOèECZNEJ
KOSÂCIOèA KATOLICKIEGO

Nauka spoøeczna KosÂcioøa posÂwieÎcaøa wiele uwagi zagadnieniom
wøasnosÂci. Przywoøanie jej w tym miejscu pozwoli nam w szerszej
perspektywie spojrzecÂ na problematykeÎ wøasnosÂci. Analizie zostanaÎ
poddane encykliki papieskie.
Po raz pierwszy problematyka wøasnosÂci zostaøa poruszona w encyklice Rerum novarum (1891 r.) Leona XIII. Encyklika zostaøa wydana w okresie radykalnych przemian spoøecznych i gospodarczych.
ZwroÂcono w niej uwageÎ na istniejaÎcy juzÇ woÂwczas konflikt mieÎdzy
kapitaøem a pracaÎ. PodkresÂlono tezÇ znaczenie godnosÂci pracy. ¹Ani
sprawiedliwosÂcÂ, ani uczucie ludzkosÂci nie pozwalajaÎ wymagacÂ takiej
pracy, by umysø teÎpiaø od zbytniego trudu, a ciaøo upadaøo od zmeÎczeniaº. Z drugiej strony zaznaczono potrzebeÎ istnienia wøasnosÂci
prywatnej. ¹Prawo do wøasnosÂci prywatnej ma charakter naturalny.
Prawo to powinno bycÂ chronione przez panÂstwoº. Uznano jednak, zÇe
prawo wøasnosÂci nie jest wartosÂciaÎ absolutnaÎ. Problematyka wøasnosÂci znalazøa odzwierciedlenie roÂwniezÇ w encyklice Quadragesimo anno
(1931 r.) Piusa XI. Zaakcentowano w niej m.in., zÇe ¹prawo wøasnosÂci
prywatnej przez natureÎ, czyli samego StwoÂrceÎ ludziom jest dane, na
pozÇytek jednostki i ich rodzin, z drugiej zasÂ strony, aby za pomocaÎ tej
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instytucji owe dobra materialne, ktoÂre StwoÂrca dla caøej rodziny ludzkiej przeznaczyø temu ich celowi rzeczywisÂcie søuzÇyøyº. Przestrzegano
przed dwiema skrajnosÂciami. Przed tzw. indywidualizmem, w ktoÂry
popada sieÎ poprzez zaprzeczenie lub osøabienie spoøecznego lub publicznego prawa wøasnosÂci, i przed kolektywizmem, do ktoÂrego sieÎ
zmierza, odrzucajaÎc lub osøabiajaÎc indywidualny i prywatny charakter
wøasnosÂci. Naturalne prawo do posiadania wøasnosÂci i do przekazania
jej drogaÎ spadku musi pozostacÂ nietykalne, a panÂstwo nie mozÇe tego
prawa niweczycÂ1. W encyklice Mater et Magistra (1961 r.) Jana XXIII
zaznaczony zostaø prymat wøasnosÂci prywatnej. PodkresÂlono w niej, izÇ
prawo prywatnej wøasnosÂci zawsze obowiaÎzuje, gdyzÇ jest zawarte
w prawie naturalnym, ktoÂre uczy, zÇe poszczegoÂlni ludzie saÎ wczesÂniejsi od spoøecznosÂci panÂstwowej. Bezcelowe by zresztaÎ byøo prawo ludzi
prywatnych do wolnego dziaøania w dziedzinie gospodarczej, gdyby
sieÎ im roÂwnoczesÂnie odmawiaøo prawa do wolnego wyboru i uzÇycia
rzeczy niezbeÎdnych do korzystania z niego. Zaznaczono roÂwniezÇ, izÇ
systemy nieuznajaÎce wøasnosÂci prywatnej najczeÎsÂciej roÂwniezÇ nie
gwarantujaÎ przestrzegania innych praw podstawowych czøowieka.
Zaakcentowano takzÇe funkcjeÎ spoøecznaÎ wøasnosÂci i potrzebeÎ jej
upowszechniania. NalezÇy zabiegacÂ usilnie o to, aby z prawa wøasnosÂci
mogøy korzystacÂ wszelkie warstwy spoøeczne. Polityka panÂstwa powinna bycÂ tak prowadzona, aby uøatwicÂ jak najszerszy dosteÎp do
prywatnego posiadania trwaøych doÂbr konsumpcyjnych, np. domu
mieszkalnego, narzeÎdzi pracy, udziaøoÂw pienieÎzÇnych w sÂrednich czy
wielkich przedsieÎbiorstwach2. W encyklice Populorum progressio
(1967 r.) Pawøa VI roÂwniezÇ poruszono zagadnienia wøasnosÂci. ZwroÂcono zwøaszcza uwageÎ na to, izÇ ziemia zostaøa stworzona po to, by
dostarczacÂ kazÇdemu sÂrodkoÂw do utrzymania oraz narzeÎdzi søuzÇaÎcych
do jego posteÎpu. KazÇdemu czøowiekowi przysøuguje znalezienie w niej
tego, co jest mu niezbeÎdne. PodkresÂlono, izÇ wszystkie inne prawa,
w tym prawo wøasnosÂci i wolnego handlu, zostaøy temu prawu pod1

s. 206.
2

-440.

Cyt. za: A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998,
Cyt. za: M. Z d y b, Publiczne prawo gospodarcze, KrakoÂw±Lublin 1997, s. 439-
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porzaÎdkowane. Zaznaczono ponadto, zÇe wøasnosÂcÂ prywatna nie stanowi dla nikogo prawa bezwarunkowego ani absolutnego. Dlatego
tezÇ stwierdzono, zÇe dobro wspoÂlne wymaga niekiedy wywøaszczenia,
a mianowicie, gdy pewna wøasnosÂcÂ ± ze wzgleÎdu na swoje rozmiary,
na niski stopienÂ wykorzystania, na neÎdzeÎ, jaka wynika z tego dla
ludnosÂci, na powazÇne szkody wyrzaÎdzone interesom kraju ± stanowi
przeszkodeÎ dla zbiorowego dobrobytu3. W encyklice Laborem exercens (1981 r.) Jana Pawøa II podkresÂlona zostaøa zasada pierwszenÂstwa pracy przed kapitaøem, jak tezÇ rola i znaczenie cnoty pracowitosÂci. Praca pozostaje w zwiaÎzku z wøasnosÂciaÎ, czøowiek zasÂ poprzez
praceÎ przyswaja sobie zasoby. Czyni to przez praceÎ i dla pracy. Zaznaczono roÂwniezÇ, izÇ tradycja chrzesÂcijanÂska nigdy nie traktowaøa
prawa wøasnosÂci jako absolutnej i nienaruszalnej zasady. Ukazano
takzÇe, izÇ nie wystarczy odebracÂ sÂrodki produkcji, kapitaøu z raÎk wøasÂcicieli prywatnych, aby mozÇna byøo moÂwicÂ o uspoøecznieniu. SÂrodki
produkcji saÎ zarzaÎdzane przez okresÂlone grupy ludzi. Ta grupa zarzaÎdzajaÎca i dysponujaÎca mozÇe wywiaÎzacÂ sieÎ ze swoich zadanÂ w sposoÂb
zadowalajaÎcy z punktu widzenia prymatu wøadzy, ale mozÇe te zadania
speøniacÂ zÂle, broniaÎc roÂwnoczesÂnie dla siebie monopolu zarzaÎdzania
i dysponowania sÂrodkami produkcji, nie cofajaÎc sieÎ przed naruszeniem zasadniczych praw czøowieka4. Problematyka wøasnosÂci zostaøa
roÂwniezÇ poruszona przez Jana Pawøa II w encyklice Centesimus annus
(1991 r.). Zostaøa w niej przypomniana prawda, izÇ KosÂcioÂø broniø
i broni azÇ po dzienÂ dzisiejszy wøasnosÂci prywatnej, ale posiadanie doÂbr
nie mozÇe bycÂ traktowane jako prawo absolutne. WøasnosÂcÂ prywatna
jest konieczna, godziwa, lecz zarazem obciaÎzÇona ograniczeniami. Dobra ziemi pochodzaÎ od Boga. To stanowi uzasadnienie ograniczenia
doÂbr ziemskich. Przewøaszczenie ziemi dokonuje sieÎ poprzez praceÎ.
Tu wøasÂnie lezÇy poczaÎtek wøasnosÂci indywidualnej. W naszych czasach wzrasta rola pracy ludzkiej jako czynnika wytwarzajaÎcego dobra
niematerialne i materialne. Coraz wieÎkszaÎ roleÎ odgrywa zdyscyplinowana i kreatywna praca ludzka, ktoÂrej istotnaÎ czeÎsÂciaÎ jest zdolnosÂcÂ do
inicjatywy i przedsieÎbiorczosÂci. PodkresÂlono roÂwniezÇ, izÇ wczesÂniej
3
4

Cyt. za: A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii, s. 205.
TamzÇe, s. 206.
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czynnikiem produkcji byøa praca, potem kapitaø, teraz jest nim sam
czøowiek i jego zdolnosÂci poznawcze, wyrazÇajaÎce sieÎ w przygotowaniu
naukowym, zdolnosÂcÂ do uczestniczenia w solidarnej organizacji,
umiejeÎtnosÂcÂ wyczuwania i zaspokajania potrzeb innych ludzi. Zaznaczono, izÇ nie wszyscy saÎ w ten proces wøaÎczeni. System gospodarczy
panÂstwa nie mozÇe bycÂ takim, w ktoÂrym dominuje kapitaø. Nie mozÇe
bycÂ to roÂwniezÇ system socjalistyczny, ktoÂry jest kapitalizmem panÂstwowym. Potrzebne jest spoøeczenÂstwo, w ktoÂrym istniejaÎ wolnosÂcÂ
pracy, przedsieÎbiorczosÂcÂ. Zaspokajane winny bycÂ potrzeby caøego
spoøeczenÂstwa. Zysk jest wskazÂnikiem dobrego funkcjonowania
przedsieÎbiorstwa, lecz nie to jest najwazÇniejsze. Celem przedsieÎbiorstwa nie jest wytworzenie zysku, ale wspoÂlnota tworzaÎcych je ludzi,
ktoÂra søuzÇy spoøeczenÂstwu. DochodzaÎ tu do gøosu czynniki ludzkie
i moralne5. Pragnienie, by zÇycÂ lepiej, nie jest niczym zøym. Ale bøeÎdny
jest styl zÇycia, ktoÂry stawia wyzÇej daÎzÇenie do tego, by miecÂ nizÇ bycÂ6.
Jan Paweø II opowiada sieÎ za systemem ekonomicznym, ktoÂry uznaje
zasadniczaÎ i pozytywnaÎ roleÎ przedsieÎbiorstwa, rynku, wøasnosÂci prywatnej i wynikajaÎcej z niej odpowiedzialnosÂci za sÂrodki, wolnej ludzkiej inicjatywy w dziedzinie gospodarczej. Jest przeciwnikiem takiego
kapitalizmu, pod ktoÂrym rozumie sieÎ wolnosÂcÂ nieujeÎtaÎ w ramy systemu prawnego. Zaznacza roÂwniezÇ, izÇ KosÂcioÂø nie proponuje zÇadnych
modeli gospodarczych, ale ofiaruje idee swojej nauki spoøecznej.
W encyklice podkresÂlono tezÇ znaczenie wøasnosÂci prywatnej. Czøowiek pozbawiony wszystkiego, co moÂgøby nazywacÂ swoim oraz mozÇliwosÂci zarobienia na zÇycie dzieÎki wøasnej przedsieÎbiorczosÂci, staje sieÎ
zalezÇny od machiny spoøecznej i od tych, ktoÂrzy sprawujaÎ nad niaÎ
kontroleÎ. WøasnosÂcÂ prywatna jest konieczna, aby czøowiek moÂgø rozwijacÂ sieÎ w wolnosÂci i podejmowacÂ inicjatyweÎ, aby w swoich decyzjach
nie byø zalezÇny od innych, roÂwniezÇ od jakiegokolwiek gremium7. Dalej twierdzi sieÎ zasadnie, zÇe wøasnosÂcÂ prywatna nie jest prawem absolutnym. WøasnosÂcÂ sÂrodkoÂw produkcji roÂwniezÇ w przemysÂle jest usprawiedliwiona, jezÇeli søuzÇy uzÇytecznej pracy. Jest rzeczaÎ niesøusznaÎ, je5

J a n P a w e ø II, Centesimus annus, w: J a n P a w e ø II, Centesimus annus.
Tekst i komentarze, red. ks. F. Kampka, C. Ritter, Lublin 1998, s. 41.
6
TamzÇe, s. 43.
7
TamzÇe, s. 20.
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zÇeli uzÇywa sieÎ jej nieodpowiednio lub nawet w celu ucisku, niedopuszczalnego wykorzystania, spekulacji i niszczenia solidarnosÂci sÂwiata
pracy8. WøasnosÂcÂ taka nie ma usprawiedliwienia i w obliczu Boga,
i ludzi ± jest naduzÇyciem.
2. POJEÎCIE MAJAÎTKU, MIENIA, WèASNOSÂCI

W doktrynie wyroÂzÇnia sieÎ waÎskie i szerokie znaczenie terminu
¹majaÎtekº9. W tym drugim przypadku termin ten oznacza prawa
i obowiaÎzki majaÎtkowe danej osoby10. W szerokim zatem rozumieniu
majaÎtek to aktywa i pasywa. W waÎskim ujeÎciu terminem ¹majaÎtekº
posøugujemy sieÎ jedynie dla okresÂlenia praw majaÎtkowych przysøugujaÎcych danemu podmiotowi11. W tym ujeÎciu obowiaÎzki nie skøadajaÎ sieÎ na pojeÎcie majaÎtku, lecz ciaÎzÇaÎ na nim. Zatem w waÎskim rozumieniu majaÎtek to tylko aktywa nalezÇaÎce do danej osoby. Ustalenie
wysokosÂci majaÎtku nie moÂwi nam jeszcze nic o sytuacji ekonomicznej
danej osoby. Dopiero poznanie wszystkich obowiaÎzkoÂw ciaÎzÇaÎcych na
majaÎtku pozwala okresÂlicÂ sytuacjeÎ ekonomicznaÎ podmiotu.
Skøadnikiem majaÎtku saÎ prawa majaÎtkowe. W pisÂmiennictwie
twierdzi sieÎ, zÇe prawa majaÎtkowe to takie, ktoÂre søuzÇaÎ realizacji inte8

TamzÇe, s. 50.
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne ± czeÎsÂcÂ ogoÂlna, Warszawa 19973, s. 128;
A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku w prawie cywilnym, ¹PanÂstwo i Prawoº, 1985, nr 11-12, s. 119-120, 123; S. G r z y b o w s k i, w: System prawa cywilnego, t. I, CzeÎsÂcÂ ogoÂlna,
red. W. CzachoÂrski (red. tomu S. Grzybowski), Wrocøaw±Warszawa±KrakoÂw±
GdanÂsk 1974, s. 455nn.; E. è eÎ t o w s k a, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa
1993, s. 168; M. B e d n a r e k, Mienie. Komentarz do art. 44-553 kodeksu cywilnego,
KrakoÂw 1997, s. 30; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne. CzeÎsÂcÂ ogoÂlna, PoznanÂ 2002,
s. 152.
10
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 128; M. B e d n a r e k, Mienie, s. 30;
E. è eÎ t o w s k a, Podstawy prawa cywilnego, s. 168; S. G r z y b o w s k i, w: System
prawa cywilnego, t. I, s. 455; A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku, s. 122; B. Z i e m i a n i n,
Prawo cywilne, s. 152.
11
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 128; M. B e d n a r e k, Mienie, s. 30;
E. è eÎ t o w s k a, Podstawy prawa cywilnego, s. 168; S. G r z y b o w s k i, w: System
prawa cywilnego, t. I, s. 455; A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku, s. 120, 122; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne, s. 152.
9
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resu majaÎtkowego12. CechaÎ tych praw jest wartosÂcÂ pienieÎzÇna (wymienna, uzÇytkowa)13. W doktrynie prawa cywilnego dominuje poglaÎd, wedøug ktoÂrego termin ¹majaÎtekº nalezÇy uzÇywacÂ w waÎskim
znaczeniu14.
MajaÎtek jest wielkosÂciaÎ pøynnaÎ. Zmienia sieÎ przez to, zÇe jedne
prawa wygasajaÎ, inne powstajaÎ15. Zmienia sieÎ przez to nie tylko jego
skøad, ale i wysokosÂcÂ. Tego typu zmiany nie wpøywajaÎ na identycznosÂcÂ majaÎtku, ta bowiem jest wyznaczana przez identycznosÂcÂ podmiotu16. JezÇeli zatem zmieniøy sieÎ skøad i wysokosÂcÂ majaÎtku, ale nie
zmieniø sieÎ podmiot, to ciaÎgle mamy do czynienia z tym samym majaÎtkiem. Podmiot posiada tylko jeden majaÎtek. Od tej zasady nie ma
wyjaÎtkoÂw.
Kodeks cywilny posøuguje sieÎ roÂwniezÇ terminem ¹mienieº. Mieniem jest wøasnosÂcÂ i inne prawa majaÎtkowe (art. 44 k.c.). W ujeÎciu
ekonomicznym mienie to aktywa. Termin ¹mienieº odnosi sieÎ zawsze
do aktywoÂw, nigdy zasÂ do obowiaÎzkoÂw. MozÇna sieÎ posøuzÇycÂ tym pojeÎciem, nie odnoszaÎc go do okresÂlonej osoby17. JednakzÇe roÂwniezÇ sformuøowanie, zÇe mienie przysøuguje okresÂlonemu podmiotowi, jest poprawne. Mienie ma to samo znaczenie co prawa majaÎtkowe18. Termin
¹mienieº jest synonimem terminu ¹majaÎtekº w znaczeniu weÎzÇszym.
12
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 128; podobnie: A. W o l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne. Zarys czeÎsÂci ogoÂlnej, Warszawa 1996, s. 128;
E. è eÎ t o w s k a, Podstawy prawa cywilnego, s. 152-153; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne, s. 55.
13
A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku, s. 123.
14
S. G r z y b o w s k i, w: System prawa cywilnego, t. I, s. 455; Z. R a d w a nÂ s k i,
Prawo cywilne, s. 105; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne, s. 152.
15
R. L o n g c h a m p s d e B e r i e r, MajaÎtek, w: Encyklopedia podreÎczna prawa
prywatnego, red. F. Zoll, J. Wasilkowski, Warszawa 1936, s. 729; zob. tezÇ:
A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku, s. 123.
16
R. L o n g c h a m p s d e B e r i e r, MajaÎtek, s. 729; zob. tezÇ: A. D y o n i a k,
PojeÎcie majaÎtku, s. 124, A. W o l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne, s. 234; S. G r z y b o w s k i, w: System prawa cywilnego, t. I, s. 454, 456; J. P e t r a n i u k,
Podziaø spoÂødzielni w sÂwietle prawa polskiego, Lublin 1997, s. 82-83.
17
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 130; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne,
s. 154.
18
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 130.
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Na pøaszczyzÂnie prawnej wyroÂzÇnia sieÎ pojeÎcie prawa wøasnosÂci.
Oznacza ono prawo podmiotowe o charakterze bezwzgleÎdnym, majaÎce za przedmiot rzecz o tresÂci okresÂlonej w art. 140 k.c.19 PojeÎcie
wøasnosÂci jednakzÇe uzÇywane jest roÂwniezÇ na oznaczenie ogoÂøu praw
majaÎtkowych o charakterze bezwzgleÎdnym i wzgleÎdnym20. W tym
ujeÎciu wøasnosÂcÂ jest synonimem mienia. Termin ¹wøasnosÂcÂº w takim
znaczeniu uzÇywany jest w konstytucjach i umowach mieÎdzynarodowych. Konstytucja RP z 1997 r. uzÇywa tego terminu w dwoÂch znaczeniach ± jako synonimu mienia (art. 20, 21) oraz jako skøadnika
mienia, czyli jednego z praw podmiotowych21. Termin ¹wøasnosÂcÂº
w tym znaczeniu jest takzÇe uzÇywany w pisÂmiennictwie wtedy, kiedy
dokonuje sieÎ charakterystyki stosunkoÂw majaÎtkowych istniejaÎcych
w panÂstwie. MoÂwi sieÎ wtedy o stratyfikacji, zroÂzÇnicowaniu czy w konÂcu koncepcjach wøasnosÂci. W takim tezÇ ujeÎciu beÎdziemy uzÇywali tego
terminu ponizÇej.

Â W WèASNOSÂCI W OKRESIE PRL
I. KONCEPCJA PODZIAèO

W tym miejscu nalezÇy sieÎ odniesÂcÂ do zagadnienia podziaøoÂw wøasnosÂci istniejaÎcych w prawie polskim w okresie PRL. Zabieg taki jest
konieczny, gdyzÇ bez odniesienia sieÎ do istniejaÎcych wtedy podziaøoÂw
wøasnosÂci trudno byøoby zrozumiecÂ przemiany wøasnosÂciowe, jakie
zaszøy w ostatnich dwunastu latach w Polsce, oraz przedstawicÂ aktualny stan prawny w tej dziedzinie.
19
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 18; M. B e d n a r e k, Mienie, s. 27;
J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, red. K. Stefaniuk, Warszawa 20009, s. 42;
E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, s. 26; por. S. W oÂ j c i k, Problem
pojeÎcia ¹wøasnosÂcÂ prywatnaº w III Rzeczypospolitej, ¹Rejentº, 1991, nr 7-8, s. 23nn.
OdnosÂnie do znaczenia terminu ¹wøasnosÂcÂº w dawniejszym pisÂmiennictwie zob.:
J. W a s i l k o w s k i, w: System prawa cywilnego, t. II, Prawo wøasnosÂci i inne prawa
rzeczowe, red. W. CzachoÂrski (red. tomu J. Ignatowicz), Wrocøaw±Warszawa±KrakoÂw±GdanÂsk 1977, s. 56-93.
20
M. B e d n a r e k, Mienie, s. 27; J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 43;
E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, s. 26-27.
21
Zob. M. B e d n a r e k, Mienie, s. 28.
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Po wojnie, w sÂlad za wprowadzonymi zmianami politycznymi,
zaczeÎto stopniowo dokonywacÂ zmian w systemie prawnym. JezÇeli
chodzi o interesujaÎcy nas aspekt przeksztaøcenÂ, to jeszcze w dekrecie
z 11 pazÂdziernika 1946 r. ± Prawo rzeczowe22 nie dokonano zroÂzÇnicowania wøasnosÂci. Uczyniono to natomiast w Konstytucji PRL
z 1952 r., do ktoÂrej wprowadzono pojeÎcie wøasnosÂci spoøecznej, indywidualnej i osobistej. Wspomniany podziaø zostaø przyjeÎty do kodeksu cywilnego z 1964 r. Podziaø ten opieraø sieÎ na ideologii marksistowskiej i obowiaÎzywaø azÇ do zmian, ktoÂre zaszøy po 1989 r.
ZroÂzÇnicowanie wøasnosÂci w okresie PRL23 zostaøo przeprowadzone na podstawie dwoÂch kryterioÂw: rodzaju doÂbr beÎdaÎcych przedmiotem wøasnosÂci oraz podmiotu, ktoÂremu to dobro przysøugiwaøo. JezÇeli
chodzi o pierwsze kryterium, to podstawowe znaczenie miaøo to, czy
przedmiot wøasnosÂci byø sÂrodkiem produkcji czy konsumpcji. JezÇeli
chodzi o drugie kryterium, to badano, czy podmiotem wøasnosÂci jest
jednostka, grupa spoøeczna, czy ogoÂø spoøeczenÂstwa. Na podstawie
wspomnianych kryterioÂw wyroÂzÇniono typy i formy wøasnosÂci. WyszczegoÂlniono zatem typ wøasnosÂci spoøecznej, obejmujaÎcej formeÎ
wøasnosÂci panÂstwowej i formeÎ wøasnosÂci organizacji ludu pracujaÎcego,
oraz typ wøasnosÂci indywidualnej, na ktoÂraÎ skøadaøa sieÎ wøasnosÂcÂ drobnotowarowa i tzw. forma wøasnosÂci kapitalistycznej. WyroÂzÇniono roÂwniezÇ wøasnosÂcÂ osobistaÎ jako szczegoÂlnaÎ formeÎ wøasnosÂci. PodkresÂlano,
zÇe forma wøasnosÂci panÂstwowej jest wøasnosÂciaÎ caøego spoøeczenÂstwa.
22

Dz. U. Nr 57, poz. 319.
Zob. m.in.: J. W a s i l k o w s k i (referent gøoÂwny), A. C h e ø m o nÂ s k i,
K. P r z y b y ø o w s k i, S. S z e r, J. T o p i nÂ s k i, WøasnosÂcÂ spoøeczna w sÂwietle Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (problematyka cywilno-prawna), ¹PanÂstwo
i Prawoº, 1953, nr 8-9, s. 197nn.; J. W a s i l k o w s k i, A. C h e ø m o nÂ s k i, K. P r z y b y ø o w s k i, S. S z e r, J. T o p i nÂ s k i, WøasnosÂcÂ spoøeczna w sÂwietle Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. CzeÎsÂcÂ druga, ¹PanÂstwo i Prawoº, 1953, nr 10, s.
407nn.; S. B r e y e r, J. I g n a t o w i c z, K. L i p i nÂ s k i, M. P i e k a r s k i, J. P i e t r z y k o w s k i, W. SÂ w i eÎ c i c k i, Prawo cywilne z orzecznictwem, literaturaÎ i przepisami
zwiaÎzkowymi, red. W. SÂwieÎcicki, t. II, Warszawa 1958, s. 52nn.; J. W a s i l k o w s k i,
Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963, s. 35nn.; J. W a s i l k o w s k i, w: System
prawa cywilnego, t. II, s. 45nn.; S. G r z y b o w s k i, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1989, s. 14nn.; S. W oÂ j c i k, w: S. G r z y b o w s k i, J. S k aÎ p s k i, S.
W oÂ j c i k, Zarys prawa cywilnego, Warszawa, 1988, s. 319nn.
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Przedmiot tej wøasnosÂci byø ujmowany bardzo szeroko i obejmowaø
zøozÇa kopalin, wody, lasy, banki oraz przemysø. WøasnosÂcÂ organizacji
ludu pracujaÎcego, wsÂroÂd ktoÂrej najwazÇniejszaÎ roleÎ odgrywaøa wøasnosÂcÂ spoÂødzielcza, miaøa søuzÇycÂ grupie ludzi. Przedmiotem tej wøasnosÂci byøy dobra potrzebne spoÂødzielni do realizacji jej zadanÂ. Na formeÎ
wøasnosÂci drobnotowarowej skøadaøa sieÎ wøasnosÂcÂ gospodarstwa rolnego i zakøadoÂw rzemiesÂlniczych. Z wøasnosÂciaÎ kapitalistycznaÎ spotykalisÂmy sieÎ w tych rzadkich woÂwczas przypadkach, gdy wøasÂciciel
korzystaø z pracy najemnej innych osoÂb. WøasnosÂcÂ osobista mogøa
nalezÇecÂ tylko do osoÂb fizycznych, jej przedmiotem mogøy bycÂ dobra
osobistego spozÇycia. PodkresÂlano wtedy, zÇe wøasnosÂcÂ spoøeczna powinna bycÂ rozwijana, wøasnosÂcÂ indywidualna zasÂ miaøa zostacÂ poddana procesowi uspoøecznienia. DokonywacÂ sieÎ to miaøo poprzez upanÂstwowienie za pomocaÎ nacjonalizacji lub w drodze uspoøecznienia
(uspoÂødzielczenia)24. WøasnosÂcÂ panÂstwowa miaøa charakter dominujaÎcy. Natomiast uspoÂødzielczenie traktowano jako sÂrodek søuzÇaÎcy
upanÂstwowieniu. NalezÇy zaznaczycÂ, zÇe to zroÂzÇnicowanie wøasnosÂci
pociaÎgaøo za sobaÎ roÂwniezÇ stosowanie odreÎbnych rezÇimoÂw prawnych
w odniesieniu do poszczegoÂlnych form i typoÂw wøasnosÂci. NajwieÎkszy
¹sukcesº osiaÎgnieÎto, gdy chodzi o tworzenie roÂzÇnego zakresu ochrony
wøasnosÂci zalezÇnie od jej form i typoÂw. Ale zmierzano tezÇ do zroÂzÇnicowania tresÂci i sposobu wykonywania wøasnosÂci25. NalezÇy zaznaczycÂ,
zÇe wspomniany podziaø nie byø jasny i czytelny.
W Polsce ten stan prawny obowiaÎzywaø do momentu wprowadzenia w zÇycie ustawy konstytucyjnej z 29 grudnia 1989 r. o zmianie
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej26. RoÂwnoczesÂnie
weszøa w zÇycie ustawa z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy ± Kodeks
cywilny27, ktoÂra uchyliøa przepisy beÎdaÎce podstawaÎ omoÂwionych powyzÇej podziaøoÂw wøasnosÂci.
24

Por. A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii, s. 183; T. D y b o w s k i, WøasnosÂcÂ
w przepisach konstytucyjnych wedle stanu obowiaÎzywania w 1996 roku, w: Konstytucja
i gwarancje jej przestrzegania. KsieÎga pamiaÎtkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej,
red. J. TrzcinÂski, A. Jankiewicz, Warszawa 1996, s. 305.
25
M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994, s. 36nn.
26
Dz. U. Nr 75, poz. 44.

56

PIOTR ZAKRZEWSKI

II. KONCEPCJE PODZIAèU WèASNOSÂCI PREZENTOWANE
W LATACH 1989-1997

ZamknieÎcie rozpatrywanej problematyki w tych ramach czasowych daje sieÎ uzasadnicÂ tym, zÇe od 1989 r. zaczeÎøy wchodzicÂ w zÇycie
akty prawne usuwajaÎce istniejaÎce wczesÂniej podziaøy wøasnosÂci,
a w 1997 r. weszøa w zÇycie nowa Konstytucja, ktoÂra roÂwniezÇ odnosiøa
sieÎ do problematyki wøasnosÂci, tworzaÎc nowy stan prawny.
Uchylenie poprzednio obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw dotyczaÎcych
stratyfikacji wøasnosÂci stworzyøo pustkeÎ, gdy chodzi o koncepcjeÎ
wøasnosÂci. OpierajaÎc sieÎ na istniejaÎcych szczaÎtkowych regulacjach
prawnych, doktryna prawa podjeÎøa proÂbeÎ wypracowania koncepcji
stosunkoÂw wøasnosÂciowych w Polsce. Przede wszystkim rozwazÇano,
czy dokonane dotychczas zmiany prawne uzasadniajaÎ twierdzenie
o istnieniu jednego modelu wøasnosÂci prywatnej. Wobec tego poglaÎdu podniesiony zostaø jednak zarzut, zÇe nie wiadomo, co nalezÇy rozumiecÂ pod pojeÎciem wøasnosÂci prywatnej28. Powoøywano sieÎ na to,
zÇe nie jest juzÇ mozÇliwe ani zasadne posøugiwanie sieÎ jednolitym pojeÎciem wøasnosÂci. Dekompozycja prawa wøasnosÂci staøa sieÎ bowiem
faktem29. W konsekwencji uznano, zÇe zmiany sprowadzaøy sieÎ tylko
do tego, izÇ przywroÂcone zostaøo jednolite pojeÎcie wøasnosÂci, jezÇeli
chodzi o jej ochroneÎ. KazÇda wøasnosÂcÂ miaøa bycÂ tak samo chroniona30. Twierdzono zatem, zÇe ustawodawca nie zrezygnowaø z zamiaru
zroÂzÇnicowania wøasnosÂci. PodstaweÎ do tego poglaÎdu miaøy stanowicÂ
pozostawione w mocy przepisy Konstytucji z 1952 r. (art. 7, art. 70,
ust. 3, art. 90). Najbardziej charakterystyczne jest tu stanowisko zakøadajaÎce, zÇe ustawodawca pragnaÎø podtrzymacÂ istniejaÎcy w PRL
stan rzeczy, jezÇeli chodzi o podziaøy wøasnosÂci, ale w zmodyfikowanej
formie31. Utrzymywano, zÇe celem zmian nie byøo wprowadzenie jed28

M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 82.
W. P a nÂ k o, O prawie wøasnosÂci i jego wspoÂøczesnych funkcjach, Katowice
1984, s. 98; M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 82-83.
30
Taki poglaÎd panowaø roÂwniezÇ w orzecznictwie. Por. Orzeczenie SN z dnia
8 wrzesÂnia 1992 r., III CZP 89/92, OSNCP 1993, nr 4, poz. 53.
31
M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 85, 96.
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nolitej koncepcji wøasnosÂci, zÇe dalej aktualny jest podziaø na normatywne typy wøasnosÂci dokonany na podstawie kryterioÂw podmiotowych i przedmiotowych32. WyroÂzÇniano wieÎc wøasnosÂcÂ panÂstwowaÎ,
komunalnaÎ, osobistaÎ i prywatnaÎ33. WøasnosÂcÂ panÂstwowaÎ stanowiøa
wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa i innych panÂstwowych osoÂb prawnych.
WøasnosÂciaÎ komunalnaÎ byøa wøasnosÂcÂ gminy i innych komunalnych
osoÂb prawnych, a wøasnosÂcÂ osobista obejmowaøa sÂrodki konsumpcji.
Z kolei wøasnosÂcÂ prywatna (w tym spoÂødzielcza) stanowiøa wøasnosÂcÂ
osoÂb prawnych, wøasnosÂcÂ obywateli, ktoÂrej przedmiotem nie byøy
sÂrodki konsumpcji34. Takie jednakzÇe spojrzenie spotkaøo sieÎ ze søusznaÎ i przekonywajaÎcaÎ krytykaÎ. PodkresÂlano zwøaszcza, izÇ obowiaÎzujaÎce woÂwczas przepisy ± beÎdaÎce podstawaÎ normatywnaÎ takiego podziaøu wøasnosÂci ± saÎ typowym przykøadem nakøadania sieÎ starego prawa
na nowe, co jest normalnym zjawiskiem w okresie przemian. Nie
mogaÎ one zatem stanowicÂ podstaw do tworzenia podziaøoÂw wøasnosÂci. Zwracano roÂwniezÇ uwageÎ, zÇe przyjeÎcie takich podziaøoÂw stanowicÂ
mozÇe grozÂbeÎ powrotu do starego ukøadu stosunkoÂw wøasnosÂciowych35. Zaproponowano przywroÂcenie podziaøu wøasnosÂci na wøasnosÂcÂ publicznaÎ i prywatnaÎ36.
32

TamzÇe, s. 91, 96.
M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 92nn.; S. W oÂ j c i k, Problem pojeÎcia
¹wøasnosÂcÂ prywatnaº, s. 21-22 (autor ostrzega jednak, zÇe w przyszøosÂci nalezÇy zrezygnowacÂ z wyroÂzÇniania wøasnosÂci osobistej); J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, Warszawa 19956, s. 52; E. S k o w r o nÂ s k a, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 1997, s. 299. Odmiennie: Z. N i e d b a ø a, Komentarz do
znowelizowanego prawa spoÂødzielczego, PoznanÂ 1994, s. 12 (autor wyroÂzÇnia tylko
wøasnosÂcÂ panÂstwowaÎ, komunalnaÎ i prywatnaÎ).
34
M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 94. Podobnie ujmuje teÎ problematykeÎ J. Ignatowicz (Prawo rzeczowe, (1995) s. 52).
35
T. D y b o w s k i, WøasnosÂcÂ w przepisach konstytucyjnych, s. 305-306; zob. tezÇ:
E. D r o z d (rec.), M. Bednarek, Przemiany wøasnosÂci w Polsce. Podstawowe koncepcje
i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994, ¹Kwartalnik Prawa Prywatnegoº, 1995,
nr 3, s. 461; A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii, s. 189-190.
36
E. D r o z d (rec.), M. Bednarek, Przemiany wøasnosÂci, s. 461; T. D y b o w s k i,
WøasnosÂcÂ w przepisach konstytucyjnych, s. 309-312 (autor opowiada sieÎ za potrzebaÎ
jednolitego podziaøu wøasnosÂci, ale dopuszcza podziaø na wøasnosÂcÂ prywatnaÎ i publicznaÎ).
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Â W WèASNOSÂCIOWYCH NA TLE
III. KONCEPCJE STOSUNKO
ÂW
AKTUALNIE OBOWIAÎZUJAÎCYCH PRZEPISO

Przedstawienie podziaøoÂw wøasnosÂci znajdujaÎcych oparcie w obowiaÎzujaÎcych przepisach prawnych nie jest proste. Obecnie polski system prawny znajduje sieÎ wciaÎzÇ na etapie odchodzenia od prawa tworzonego w okresie obowiaÎzywania systemu realnego socjalizmu. Budowa nowego porzaÎdku gospodarczego przebiega powoli i nie bez
trudnosÂci. Wspomniany proces ma roÂwniezÇ wpøyw na stosunki wøasnosÂciowe. Trudno wobec tego o zgodnosÂcÂ opinii. Na podstawie tworzonego i ciaÎgle zmieniajaÎcego sieÎ stanu prawnego doktryna prawa
proÂbuje przedstawicÂ koncepcjeÎ stratyfikacji wøasnosÂci. Nie jest to
zadanie øatwe. Trzeba bowiem uwzgleÎdnicÂ wiele zagadnienÂ i przydatnosÂcÂ prezentowanych poglaÎdoÂw.
RozwazÇania rozpoczniemy od zbadania tych przepisoÂw Konstytucji z 1997 r., ktoÂre dotyczaÎ wøasnosÂci. Przepisy te odgrywajaÎ tu
doniosøaÎ roleÎ, gdyzÇ obecnie znajdujaÎ bezposÂrednie zastosowanie
(art. 8, ust. 2). Konstytucja posÂwieÎca problematyce wøasnosÂci wiele
miejsca. Wspomina o niej w przepisach dotyczaÎcych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20, 21) w rozdziale II posÂwieÎconym prawom i wolnosÂciom jednostki (art. 64), a takzÇe w przepisach
odnoszaÎcych sieÎ do samorzaÎdu terytorialnego i Skarbu PanÂstwa
(art. 218). Z przepisu art. 20 Konstytucji wynika, zÇe spoøeczna gospodarka rynkowa stanowi podstaweÎ ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z elementoÂw, na ktoÂrych ma sieÎ wspieracÂ,
jest wøasnosÂcÂ prywatna. Znaczenie uzÇytego w przepisach Konstytucji
pojeÎcia ¹wøasnosÂcÂ prywatnaº jest interpretowane bardzo roÂzÇnie. Jako nietrafny nalezÇy jednak ocenicÂ poglaÎd, wedle ktoÂrego sformuøowanie to peøni tylko roleÎ polityczno-aksjologicznaÎ, majaÎcaÎ zaakcentowacÂ jedynie opozycjeÎ wspoÂøczesnego ustawodawcy w stosunku do
socjalistycznego sposobu zroÂzÇnicowania wøasnosÂci37. Powszechnie
podkresÂla sieÎ natomiast w pisÂmiennictwie, zÇe na wøasnosÂci prywatnej
ma sieÎ opieracÂ system stosunkoÂw wøasnosÂciowych w Polsce. PrzyjeÎcie
37

M. B e d n a r e k, Mienie, s. 40.
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takich zapisoÂw w Konstytucji nakøada na ustawodawceÎ koniecznosÂcÂ
dokonania przemian w zakresie stosunkoÂw wøasnosÂciowych, a zwøaszcza dokonania prywatyzacji i reprywatyzacji38. Ponadto trafne jest
stwierdzenie, zÇe przyjeÎte w Konstytucji zapisy okresÂlajaÎ zasady, ktoÂre
muszaÎ bycÂ przestrzegane przy normowaniu problematyki wøasnosÂci
przez zwykøego ustawodawceÎ i ktoÂre powinny bycÂ brane pod uwageÎ
jako dyrektywa systemowa przy interpretacji tychzÇe unormowanÂ39.
Obecnie obowiaÎzujaÎce przepisy Konstytucji nie roÂzÇnicujaÎ wøasnosÂci
z uwagi na jej przedmiot. Nie ma znaczenia, czy przedmiotem wøasnosÂci saÎ sÂrodki konsumpcji, czy sÂrodki produkcji, dobra niematerialne, czy tezÇ nieruchomosÂci. Nie ma roÂwniezÇ podstaw do tego, aby
dokonywacÂ klasyfikacji wøasnosÂci z uwagi na kryterium podmiotowe.
W pisÂmiennictwie podkresÂla sieÎ, zÇe trudno podacÂ powody przemawiajaÎce za takim rozwiaÎzaniem oraz wskazacÂ cel, ktoÂremu miaøoby to
søuzÇycÂ40. WøasnosÂcÂ jest takzÇe chroniona w jednolity sposoÂb. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w art. 21 Konstytucji, ktoÂry stanowi, zÇe
Rzeczpospolita chroni wøasnosÂcÂ i prawo dziedziczenia.
WyrazÇony zostaø poglaÎd, zÇe Konstytucja w swych postanowieniach daje podstawy do wyroÂzÇnienia wøasnosÂci prywatnej i publicznej
(art. 20)41. UwazÇa sieÎ, zÇe ten podziaø jest przez KonstytucjeÎ zaakceptowany, a to chocÂby z uwagi na potrzebeÎ istnienia szczegoÂlnego rezÇimu prawnego, gdy chodzi o powstawanie, korzystanie i zbywanie
wøasnosÂci publicznej. Stanowisko to nalezÇy ocenicÂ jako trafne42.
W mojej ocenie podstaw do wyroÂzÇnienia wøasnosÂci publicznej w przepisach Konstytucji dostarcza art. 163, ktoÂry stwierdza, zÇe samorzaÎd
terytorialny wykonuje zadania publiczne. Natomiast w art. 165, ust. 1
podkresÂla sieÎ, zÇe jednostkom samorzaÎdu terytorialnego przysøuguje
38

B. B a n a s z a k, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 194-195; L. G a r l i c k i, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykøadu, Warszawa 1998, s. 80.
39
J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 44.
40
B. B a n a s z a k, Prawo konstytucyjne, s. 193.
41
TamzÇe.
42
Zob. tezÇ: T. D y b o w s k i, WøasnosÂcÂ w przepisach konstytucyjnych, s. 314.
Autor jednak uwazÇa, zÇe wprowadzenie do Konstytucji zapisoÂw przewidujaÎcych wyrazÂnie istnienie wøasnosÂci publicznej za przedwczesne mogøoby stanowicÂ przeszkodeÎ
dla prywatyzacji, ale tego typu zapisy powinny sieÎ znalezÂcÂ w ustawach ¹zwykøychº.
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wøasnosÂcÂ i inne prawa majaÎtkowe. MajaÎtek jednostek samorzaÎdu
terytorialnego przeznaczony do wykonywania zadanÂ publicznych powinien bycÂ oceniany jako majaÎtek publiczny.
W pisÂmiennictwie prawniczym, opierajaÎc sieÎ na ustawach ¹zwykøychº, roÂwniezÇ dokonuje sieÎ stratyfikacji wøasnosÂci. MieÎdzy innymi
przedstawione zostaøo stanowisko, wedle ktoÂrego na gruncie obecnie
obowiaÎzujaÎcego prawa mozÇna moÂwicÂ o trzech rodzajach wøasnosÂci ±
ogoÂlnej kategorii wøasnosÂci oraz dwoÂch szczegoÂlnych rodzajach wøasnosÂci: wøasnosÂci panÂstwowej, o ktoÂrej wspomina art. 441 k.c., i wøasnosÂci komunalnej43. Jak sieÎ wydaje, zaproponowane kryterium podziaøu ma charakter podmiotowy. Twierdzi sieÎ bowiem, zÇe wøasnosÂciaÎ (mieniem) panÂstwowaÎ jest wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa i innych
panÂstwowych osoÂb prawnych (art. 441 k.c.). WøasnosÂciaÎ (mieniem)
komunalnym jest wøasnosÂcÂ gminy i innych komunalnych osoÂb prawnych. PanÂstwowaÎ lub komunalnaÎ osobaÎ prawnaÎ jest taki podmiot,
ktoÂry realizuje interesy ekonomiczne panÂstwa lub gminy. M. Bednarek przypuszcza, zÇe wyroÂzÇnienie wøasnosÂci panÂstwowej i komunalnej
byøo podyktowane cheÎciaÎ poddania ich szczegoÂlnemu rezÇimowi
prawnemu co najmniej w sferze gwarancji ochronnych. Autorka konstatuje, zÇe taka odmienna regulacja przesaÎdza o nadaniu wyroÂzÇnionym kategoriom szczegoÂlnej pozycji prawnej wobec wøasnosÂci w ogoÂle. Zaznacza roÂwniezÇ, zÇe ta ostatnia forma wøasnosÂci ma znaczenie
zasadnicze, pozostaøe zasÂ dwie (panÂstwowa i komunalna) majaÎ charakter wyjaÎtkowy. W razie waÎtpliwosÂci wieÎc, czy zasadne jest zakwalifikowanie danej wøasnosÂci jako panÂstwowej lub komunalnej, powinna bycÂ ona potraktowana jako wøasnosÂcÂ w ogoÂle. Przedstawiona
koncepcja nie wydaje sieÎ wszakzÇe trafna. ZgodzicÂ sieÎ nalezÇy z tym,
zÇe art. 441 k.c. wspomina o mieniu panÂstwowym, ale waÎtpliwe jest,
czy uzasadnia to przeprowadzenie takiego zroÂzÇnicowania wøasnosÂci,
jakie zostaøo dokonane powyzÇej. Autorka nie odnosi sieÎ w ogoÂle do
zagadnienia, ktoÂre mozÇna ujaÎcÂ w pytanie: czym roÂzÇni sieÎ ogoÂlna kategoria wøasnosÂci od wøasnosÂci panÂstwowej i komunalnej?
Inny poglaÎd zaprezentowany w pisÂmiennictwie opiera sieÎ na zaøozÇeniu, zÇe istnieje jednolite cywilistyczne pojeÎcie wøasnosÂci, tzn.
43

M. B e d n a r e k, Mienie, s. 40-42.
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wøasnosÂci w znaczeniu art. 140 k.c.44 Rodzaje wøasnosÂci zostajaÎ wyroÂzÇnione w zalezÇnosÂci od przyjeÎtego kryterium. MozÇna wieÎc wyroÂzÇnicÂ wøasnosÂcÂ prywatnaÎ, panÂstwowaÎ i jednostek samorzaÎdu terytorialnego. PodstawaÎ wyodreÎbnienia saÎ funkcje, ktoÂre wøasnosÂcÂ speønia,
i sposoÂb zarzaÎdzania. S. Rudnicki podkresÂla, zÇe wøasnosÂcÂ panÂstwowa
i jednostek samorzaÎdu terytorialnego poddana jest szczegoÂøowej regulacji przepisami, majaÎcymi charakter norm prawa publicznego.
Pomimo tego, zÇe decydujaÎce znaczenie w przeprowadzonym podziale autor przypisuje kryterium funkcji, jednak nie sposoÂb oprzecÂ sieÎ
wrazÇeniu, zÇe w tym podziale istotnaÎ roleÎ odgrywa kryterium podmiotowe. WøasnosÂcÂ prywatna jest bowiem wøasnosÂciaÎ niebeÎdaÎcaÎ ani
wøasnosÂciaÎ panÂstwowaÎ, ani komunalnaÎ. Podmiotem wøasnosÂci prywatnej mogaÎ bycÂ osoby fizyczne, prawne, a zwøaszcza spoÂøki, spoÂødzielnie, stowarzyszenia, fundacje. Autor zaznacza, zÇe wøasnosÂcÂ panÂstwowa ulega zroÂzÇnicowaniu na wøasnosÂcÂ panÂstwowych osoÂb prawnych i wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa. Odmiennej regulacji podlega wøasnosÂcÂ nalezÇaÎca do Skarbu PanÂstwa, a inaczej jest regulowana wøasnosÂcÂ
panÂstwowych osoÂb prawnych. Brak tu, niestety, stanowiska w kwestii
roÂzÇnic mieÎdzy wøasnosÂciaÎ prywatnaÎ spoÂøek handlowych a wøasnosÂciaÎ
spoÂøki Skarbu PanÂstwa.
W doktrynie zwroÂcono uwageÎ, zÇe przepisy Konstytucji i innych
ustaw nie saÎ jednoznaczne, gdy chodzi o zroÂzÇnicowanie wøasnosÂci45.
Z tego tezÇ wzgleÎdu trudno jest przeprowadzicÂ podziaø wøasnosÂci.
WyroÂzÇniona zostaøa jednak wøasnosÂcÂ prywatna oraz wøasnosÂcÂ spoøeczna, w ktoÂrej skøad wchodzi wøasnosÂcÂ publiczna (wøasnosÂcÂ panÂstwowa i wøasnosÂcÂ samorzaÎdu terytorialnego) i wøasnosÂcÂ organizacji
spoøecznych. Wskazane zostaøy dwa kryteria pozwalajaÎce wyroÂzÇnicÂ
44

S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. KsieÎga druga. WøasnosÂcÂ
i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1999, s. 11nn.
45
J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 54nn. W sposoÂb podobny zagadnienie stratyfikacji przedstawia E. Gniewek (Prawo rzeczowe, s. 40 nn.). Twierdzi sieÎ
wieÎc, zÇe wøasnosÂcÂ prywatna przysøuguje osobom fizycznym lub zakøadanym przez nie
spoÂøkom. WyrazÇono ponadto poglaÎd, wedøug ktoÂrego majaÎtek spoÂødzielni nie jest
mieniem spoøecznym. Wskazuje sieÎ roÂwniezÇ na wøasnosÂcÂ organizacji spoøecznych oraz
ich specyfikeÎ. WøasnosÂcÂ panÂstwowa jest wøasnosÂciaÎ Skarbu PanÂstwa, panÂstwowych
osoÂb prawnych, Agencji WøasnosÂci Rolnej Skarbu PanÂstwa. WøasnosÂcÂ komunalna to
wøasnosÂcÂ nalezÇaÎca do gmin i ich zwiaÎzkoÂw. WyroÂzÇnia sieÎ takzÇe wøasnosÂcÂ osobistaÎ.
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wøasnosÂcÂ prywatnaÎ: podmiot wøasnosÂci i jej przeznaczenie. WøasnosÂcÂ
prywatna mozÇe zatem nalezÇecÂ do osoby fizycznej. Nie ma znaczenia,
czy przedmiotem wøasnosÂci saÎ sÂrodki konsumpcji, czy inne dobra.
WøasnosÂcÂ prywatna mozÇe przysøugiwacÂ roÂwniezÇ tworzonym przez
osoby fizyczne osobom prawnym, jezÇeli prowadzona przez nie dziaøalnosÂcÂ przynosi indywidualnaÎ korzysÂcÂ uczestniczaÎcym w tej osobie
prawnej podmiotom. MozÇna tu wskazacÂ na nasteÎpujaÎce osoby prawne: spoÂøki, spoÂødzielnie. Inny charakter natomiast ma wøasnosÂcÂ takich
organizacji, ktoÂre zmierzajaÎ do osiaÎgnieÎcia wspoÂlnych danej zbiorowosÂci celoÂw. Ich realizacja ma przesaÎdzacÂ o odmiennym charakterze
wøasnosÂci tych jednostek. Podmiotem takiej wøasnosÂci beÎdaÎ samorzaÎd zawodowy, stowarzyszenia, zwiaÎzki zawodowe i organizacje wyznaniowe. WøasnosÂcÂ tych organizacji zostaje okresÂlona mianem wøasnosÂci spoøecznej. Odmienny jest charakter podmiotoÂw i funkcja tej
wøasnosÂci. Do przeprowadzonych powyzÇej rozwazÇanÂ nalezÇy sieÎ jednak odniesÂcÂ krytycznie. Trudno jest bowiem jednoznacznie odpowiedziecÂ na pytanie: czy zwiaÎzek zawodowy urzeczywistnia taki cel
wspoÂlny, ktoÂry uzasadnia traktowanie jego majaÎtku jako spoøeczny,
czy tezÇ søuzÇy on osiaÎganiu celoÂw indywidualnych pracownikoÂw, ktoÂrzy do organizacji zwiaÎzkowej przystaÎpili tylko po to, aby dzieÎki pomocy innych realizowacÂ swoje prywatne interesy? Przy takiej ocenie
trudno beÎdzie uznacÂ, zÇe majaÎtek zwiaÎzku zawodowego jest majaÎtkiem spoøecznym; nalezÇy mu wtedy przyznacÂ charakter prywatny.
W konsekwencji wypada uznacÂ powyzÇszy podziaø za nietrafny.
W zaøozÇeniach niniejszego podziaøu podkresÂla sieÎ nasteÎpnie, zÇe
wøasnosÂcÂ panÂstwowa i wøasnosÂcÂ samorzaÎdu terytorialnego zostaøa
uregulowana odmiennie. Inaczej jest roÂwniezÇ regulowana wøasnosÂcÂ
organizacji spoøecznych. Zwraca sieÎ zatem uwageÎ na cecheÎ niepodzielnosÂci majaÎtku mieÎdzy czøonkoÂw w przypadku rozwiaÎzania organizacji, brak indywidualnych uprawnienÂ o charakterze majaÎtkowym
wobec organizacji i zakaz podziaøu dochodoÂw, ktoÂre przynosi wøasnosÂcÂ. Wspomina sieÎ tu takzÇe o ulgach podatkowych dla organizacji,
ktoÂre majaÎ wspieracÂ ich spoøecznaÎ dziaøalnosÂcÂ.
Zakøada sieÎ, zÇe wøasnosÂcÂ panÂstwowa winna bycÂ przeznaczona do
realizacji dwoÂch zadanÂ: wykonywania funkcji ustrojowych panÂstwa
(np. obronnosÂcÂ, bezpieczenÂstwo obywateli, szkolnictwo) oraz popie-
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rania roÂzÇnorodnej dziaøalnosÂci obywateli ± zaroÂwno gospodarczej,
jak i niegospodarczej. Wydaje sieÎ, zÇe przyjeÎte w rozwazÇanym podziale kryterium ma charakter podmiotowy. WøasnosÂcÂ panÂstwowa mozÇe
przysøugiwacÂ jedynie przedsieÎbiorstwu panÂstwowemu, jednoosobowej spoÂøce Skarbu PanÂstwa, panÂstwowym jednostkom organizacyjnym reprezentowanym przez Skarb PanÂstwa oraz Agencji WøasnosÂci
Rolnej Skarbu PanÂstwa. WøasnosÂcÂ panÂstwowa jest regulowana przez
kodeks cywilny. Odznacza sieÎ ona swoistaÎ specyfikaÎ. Powinna bycÂ
zarzaÎdzana zgodnie z zasadami prawidøowej gospodarki, nie ma tu
miejsca na swobodeÎ wøasÂciciela prywatnego. PanÂstwo jest szczegoÂlnym wøasÂcicielem, gdyzÇ dysponuje atrybutami wøadzy (imperium)
i uprawnieniami wøasÂcicielskimi (dominium). Ma to znaczenie zwøaszcza przy wykonywaniu wøasnosÂci. Ten rodzaj wøasnosÂci jest poddany specjalnemu zarzaÎdowi. NasteÎpnie twierdzi sieÎ, zÇe podmiotami
wøasnosÂci publicznej w sÂwietle obowiaÎzujaÎcych ustaw saÎ: gmina, powiat, wojewoÂdztwo oraz tworzone przez te podmioty ± w celu wykonywania ich zadanÂ publicznych ± osoby prawne. Gminy i powiaty
mogaÎ tworzycÂ ponadto zwiaÎzki mieÎdzygminne i mieÎdzypowiatowe.
Pod wzgleÎdem prawnym i ekonomicznym podmioty te roÂzÇniaÎ sieÎ od
siebie. JednakzÇe z uwagi na odmiennosÂcÂ celoÂw tychzÇe podmiotoÂw,
ktoÂre polegajaÎ na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkanÂcoÂw
gmin, powiatoÂw i wojewoÂdztw, mozÇna nalezÇnaÎ tym podmiotom wøasnosÂcÂ potraktowacÂ jako wøasnosÂcÂ samorzaÎdowaÎ.
W pisÂmiennictwie przedstawiono roÂwniezÇ innaÎ, interesujaÎcaÎ koncepcjeÎ zroÂzÇnicowania wøasnosÂci46. Wedøug niej podstawowe znaczenie ma podziaø na wøasnosÂcÂ publicznaÎ i prywatnaÎ. PoglaÎd ten byø
akceptowany w okresie mieÎdzywojennym47. Po II wojnie sÂwiatowej
zrezygnowano z niego, gøoÂwnie z powodu ideologii marksistowskiej,
ktoÂra staøa w sprzecznosÂci z owym podziaøem. PodkresÂla sieÎ, zÇe zÂle sieÎ
staøo, zÇe tylko pojeÎcie wøasnosÂci prywatnej zostaøo ujeÎte w Konstytucji, a pominieÎto zupeønie pojeÎcie wøasnosÂci publicznej. PrzyjeÎcie tego
okresÂlenia byøoby bardzo przydatne, gdyzÇ pozwoliøoby okresÂlicÂ
46

J. S z a c h u ø o w i c z, WøasnosÂcÂ publiczna. Powstanie, przeksztaøcanie, funkcje,
zarzaÎdzanie, Warszawa 2000, s. 10nn.
47
Zob. w tej kwestii: F. Z o l l [wspoÂøudziaø A. S z p u n a r ], Prawo cywilne w zarysie, t. II, Prawo rzeczowe, KrakoÂw 1947, s. 99nn.
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przedmiot tej wøasnosÂci, sposoÂb jej wykonywania i ochrony. Autor
omawianej koncepcji zdaje sieÎ wyroÂzÇniacÂ trzy kryteria, mogaÎce stanowicÂ podstaweÎ takiego podziaøu: podmiot wøasnosÂci, przedmiot
wøasnosÂci i funkcja wøasnosÂci. Ustalenie, czyim interesom søuzÇy dany
przedmiot wøasnosÂci, pozwala zakwalifikowacÂ go jako wøasnosÂcÂ publicznaÎ lub niepublicznaÎ48. Zasadnicze znaczenie ma wieÎc podziaø na
wøasnosÂcÂ publicznaÎ i prywatnaÎ. Za dopuszczalne uznaje sieÎ roÂwniezÇ
wyroÂzÇnienie wøasnosÂci spoøecznej. Podmiotem jej saÎ tzw. organizacje
spoøeczne, prowadzaÎce dziaøalnosÂcÂ dla dobra spoøecznosÂci kulturalnych, religijnych i zawodowych. Jest to zatem aktywnosÂcÂ zmierzajaÎca
do urzeczywistniania celoÂw wspoÂlnoty. Dziaøania saÎ nakierowane na
zaspokajanie potrzeb osoÂb w nich zrzeszonych49. Z wøasnosÂciaÎ prywatnaÎ mamy do czynienia wtedy, kiedy korzystanie z przedmiotu
wøasnosÂci i czerpanie z niego pozÇytkoÂw dokonuje sieÎ w oderwaniu
od interesu panÂstwowego i spoøecznego, a wøasÂciciel realizuje wyøaÎcznie swoje wøasne interesy. Podmiotem wøasnosÂci publicznej mogaÎ bycÂ
osoby prywatne (spoøeczne) i podmioty prawa publicznego (panÂstwo
lub jednostki samorzaÎdu terytorialnego). PodkresÂla sieÎ takzÇe, zÇe zakres przedmiotoÂw, ktoÂre mogaÎ stanowicÂ wøasnosÂcÂ publicznaÎ, jest
szerszy w poroÂwnaniu z zakresem przedmiotoÂw traktowanych jako
wøasnosÂcÂ prywatna. JezÇeli chodzi o wøasnosÂcÂ publicznaÎ, to wyroÂzÇnia
sieÎ: majaÎtek skarbowy, majaÎtek administracyjny i dobra publiczne.
CharakteryzujaÎc tresÂcÂ poszczegoÂlnych czeÎsÂci wøasnosÂci publicznej,
autor konkluduje: wøasnosÂcÂ publiczna fiskalna i administracyjna søuzÇaÎ posÂrednio interesom spoøecznym, a dobra publiczne przeznaczone
do uzÇytku powszechnego søuzÇaÎ bezposÂrednio interesom publicznym.
Przywoøane ponizÇej stanowisko roÂwniezÇ odnosi sieÎ do zagadnienia
Ç
zroÂznicowania wøasnosÂci50. Przede wszystkim postawiona zostaje
kwestia, czy zasadne jest dokonanie podziaøoÂw wøasnosÂci. Zaznaczono, zÇe zwøaszcza na tle przepisoÂw konstytucyjnych nalezÇy wyroÂzÇnicÂ
48

Autor przychyla sieÎ do stanowiska zaprezentowanego przez A. Stelmachowskiego (Zarys teorii, s. 187), ktoÂry kryterioÂw podziaøu upatruje w funkcji pozwalajaÎcej
ustalicÂ, do osiaÎgania jakich celoÂw dany majaÎtek jest przeznaczony.
49
W mojej ocenie takie wøasÂnie nakierowanie przesaÎdza o prywatnym charakterze tych stowarzyszenÂ, a wieÎc tezÇ o prywatnym charakterze ich majaÎtku.
50
T. D y b o w s k i, WøasnosÂcÂ w przepisach konstytucyjnych, s. 301nn.

Â W MAJAÎTKOWYCH W PRAWIE POLSKIM
KONCEPCJE STOSUNKO

65

jednaÎ bezprzymiotnikowaÎ wøasnosÂcÂ. Postuluje sieÎ posøugiwanie jednolitym ujeÎciem wøasnosÂci. T. Dybowski krytycznie odnosi sieÎ tezÇ do
przedstawionego powyzÇej poglaÎdu, ktoÂry opiera sieÎ m.in. na wyroÂzÇnieniu wøasnosÂci panÂstwowej, komunalnej. WyøaÎczona jest tu dowolnosÂcÂ zarzaÎdzajaÎcego, wøasnosÂcÂ musi bycÂ wykorzystywana we wøasÂciwym celu, zÇe poddana jest okresÂlonemu nadzorowi i konieczne jest
przestrzeganie pewnych procedur51. Jak trafnie zaznacza autor omawianej koncepcji, istnienie tych cech nie zmienia istoty wøasnosÂci.
Sformalizowane procedury zarzaÎdzania wysteÎpujaÎ roÂwniezÇ w spoÂøkach
kapitaøowych, gdzie takzÇe wyøaÎczona jest dowolnosÂcÂ zarzaÎdzajaÎcego
i istniejaÎ procedury nadzoru. WøasnosÂcÂ jest wykonywana we wøasÂciwym celu. Nie ma jednak waÎtpliwosÂci, zÇe jest to wøasnosÂcÂ prywatna.
PodkresÂla sieÎ, zÇe takie jednolite pojeÎcie wøasnosÂci bez zwracania uwagi na jej podmiot (panÂstwowy, komunalny, spoÂødzielczy) jest potrzebne w gospodarce rynkowej. To zaøozÇenie umozÇliwia bowiem staøy
przepøyw tej wøasnosÂci. Nie oznacza to jednak, zÇe nie mogaÎ istniecÂ
takie przedsieÎbiorstwa, ktoÂre beÎdaÎc spoÂøkami Skarbu PanÂstwa, zostanaÎ wyøaÎczone z procesu prywatyzacji.
T. Dybowski zwraca uwageÎ na inny aspekt zroÂzÇnicowania wøasnosÂci, ktoÂry mozÇe zostacÂ zaakceptowany. RozwazÇania nalezÇy rozpoczaÎcÂ od przeanalizowania prawa wøasnosÂci art. 140 k.c. PodkresÂla sieÎ,
izÇ podmiot tego prawa rzeczowego o charakterze bezwzgleÎdnym ma
najpeøniejszy zakres uprawnienÂ wobec rzeczy. Uprawnienia te jednak doznajaÎ pewnych ograniczenÂ przez przepisy. BioraÎc pod uwageÎ
normy prawne nalezÇaÎce do roÂzÇnych gaøeÎzi prawa, ktoÂre w roÂzÇnych
przypadkach w roÂzÇny sposoÂb ograniczajaÎ korzystanie przez wøasÂciciela ze swojego prawa, mozÇna wyroÂzÇnicÂ wøasnosÂcÂ panÂstwowaÎ, komunalnaÎ, lokalowaÎ itp. Jak podkresÂla autor, tego typu ujeÎcie jest
tylko doktrynalnaÎ syntezaÎ norm prawnych, ktoÂre okresÂlajaÎ w roÂzÇny
sposoÂb granice wøasnosÂci. W takim ujeÎciu nadal mamy do czynienia
z takaÎ samaÎ we wszystkich przypadkach istotaÎ wøasnosÂci. Nie jest ona
ustrojowo roÂzÇna.
Autor opowiada sieÎ za poglaÎdem zakøadajaÎcym jednolite pojmowanie wøasnosÂci, zastanawiajaÎc sieÎ roÂwnoczesÂnie, czy nie jest pozÇaÎ51

J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 54nn.
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dane wyroÂzÇnienie wøasnosÂci prywatnej i publicznej. PodkresÂla sieÎ, zÇe
tego typu zapisy istniejaÎ w konstytucjach innych panÂstw. ZwroÂcono
roÂwniezÇ uwageÎ, izÇ w wielu ustawach zwykøych wysteÎpuje okresÂlenie
¹publicznyº. Wskazuje to, zÇe ustawodawca przychyliø sieÎ do proponowanego podziaøu na wøasnosÂcÂ publicznaÎ i prywatnaÎ. Przywoøane zostaje tezÇ orzeczenie Trybunaøu Konstytucyjnego, ktoÂry stwierdziø, izÇ
mienie gminy jest rodzajem mienia publicznego. Podmiotem wøasnosÂci publicznej jest przede wszystkim panÂstwo lub samorzaÎd. Z doÂbr
beÎdaÎcych przedmiotem tej wøasnosÂci mogaÎ korzystacÂ wszyscy. Tego
typu wøasnosÂcÂ byøaby wyøaÎczona spod obrotu cywilnoprawnego i prywatyzacji. W pewnych sytuacjach dopuszczalny byøby przepøyw mieÎdzy wøasnosÂciaÎ publicznaÎ i prywatnaÎ. Autor uwazÇa jednak, zÇe wprowadzenie tego typu podziaøu do Konstytucji mogøoby utrudniacÂ i opoÂzÂniacÂ proces prywatyzacji. W przyszøosÂci nalezÇy postulowacÂ wydanie
ustawy okresÂlajaÎcej ogoÂlne zasady dotyczaÎce wøasnosÂci publicznej,
wyliczajaÎc niezamknieÎty katalog przedmiotoÂw wøasnosÂci publicznej.
Wedøug innego poglaÎdu nalezÇy wyroÂzÇnicÂ wøasnosÂcÂ prywatnaÎ i publicznaÎ52. Kryterium podziaøu stanowicÂ winna funkcja, ktoÂraÎ dany
majaÎtek speønia, a zwøaszcza to, czy søuzÇy interesom prywatnym,
czy publicznym. Podziaø taki jest zatem podziaøem przede wszystkim
funkcjonalnym, chocÂ element podmiotowy odgrywa tu roÂwniezÇ pewnaÎ roleÎ. WøasnosÂcÂ publiczna jest wykonywana przez takie podmioty,
ktoÂre zostaøy powoøane do realizacji zadanÂ publicznych. BeÎdzie to
wieÎc panÂstwo, samorzaÎd oraz czeÎsÂcÂ samorzaÎdu terytorialnego.
W sÂwietle tych uwag za wøasnosÂcÂ publicznaÎ mozÇna uznacÂ wøasnosÂcÂ
jednostek panÂstwowych, takich jak policja i wojsko. Natomiast wøasnosÂcÂ przedsieÎbiorstw panÂstwowych nie mozÇe bycÂ traktowana jako
publiczna. PrzedsieÎbiorstwo takie powinno bycÂ uznawane jak kazÇde
inne przedsieÎbiorstwo. MajaÎc zatem na uwadze zasadeÎ roÂwnego traktowania przedsieÎbiorcoÂw, autor postuluje uchylenie ustawy o przedsieÎbiorstwach panÂstwowych. Wszystkie zasÂ przedsieÎbiorstwa powinny dziaøacÂ jako spoÂøki Skarbu PanÂstwa. Ich majaÎtek søuzÇy interesom
panÂstwa, ktoÂre nie mozÇe bycÂ traktowane jako ogoÂø spoøeczenÂstwa.
Autor podkresÂla, zÇe powinna zostacÂ ograniczona ± w jakisÂ sposoÂb ±
52
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mozÇnosÂcÂ dysponowania wøasnosÂciaÎ publicznaÎ. WyrazÇone zostaje takzÇe przekonanie, zÇe mienie komunalne jest odmianaÎ wøasnosÂci publicznej. Kryterium podziaøu roÂwniezÇ w tym przypadku stanowi funkcja. JezÇeli zatem jednostka samorzaÎdu terytorialnego prowadzi na
bazie tego majaÎtku dziaøalnosÂcÂ mieszczaÎcaÎ sieÎ w sferze uzÇytecznosÂci
publicznej, to mamy do czynienia z wøasnosÂciaÎ publicznaÎ. Mienie
gminy (powiatu, wojewoÂdztwa) søuzÇaÎce innym celom gospodarczym
jest mieniem prywatnym. Swoje wywody autor konÂczy konkluzjaÎ, zÇe
wøasnosÂcÂ publiczna obejmuje czeÎsÂcÂ wøasnosÂci panÂstwowej søuzÇaÎcej
celom uzÇytecznosÂci publicznej oraz czeÎsÂcÂ wøasnosÂci komunalnej søuzÇaÎcej tym samym celom, jak tezÇ wøasnosÂcÂ osoÂb prawnych powoøanych
do realizacji zadanÂ uzÇytecznosÂci publicznej. Autor odnosi sieÎ negatywnie do poglaÎdoÂw tych autoroÂw, ktoÂrzy opowiadajaÎ sieÎ za wyroÂzÇnieniem wøasnosÂci osobistej i spoøecznej. Zaznacza, izÇ w ramach wøasnosÂci prywatnej mozÇna wyroÂzÇnicÂ dalsze jej rodzaje: wøasnosÂcÂ przemysøowo-handlowaÎ, rolniczaÎ, zasoboÂw mieszkalnych, lasoÂw i goÂrniczaÎ. Autor podkresÂla, izÇ wyroÂzÇnienie wøasnosÂci prywatnej i publicznej
nie pokrywa sieÎ z podziaøem na stosunki cywilnoprawne i administracyjnoprawne regulowane przez prawo publiczne.
NalezÇy sieÎ przychylicÂ do przedstawionej jako ostatniej koncepcji
zroÂzÇnicowania wøasnosÂci. Kryterium funkcji nadaje sieÎ do przeprowadzania tego typu podziaøoÂw. UjmujaÎc te rozwazÇania szerzej, wypada przychylnie odniesÂcÂ sieÎ do tych koncepcji, ktoÂre podkresÂlajaÎ
potrzebeÎ wyroÂzÇnienia wøasnosÂci publicznej i wøasnosÂci prywatnej.
Takie stanowisko reprezentowane jest roÂwniezÇ w pisÂmiennictwie
amerykanÂskim53. NalezÇy takzÇe zaznaczycÂ, zÇe podziaø wøasnosÂci na
publicznaÎ i prywatnaÎ jest akceptowany przez katolickaÎ naukeÎ spoøecznaÎ54.
53
J. D. D o n n e l l, A. J. B a r n e s, M. B. M e t z g e r, Law for business, Illinois
1983, s. 510. Autorzy stwierdzajaÎ, zÇe wøasnosÂcÂ jest klasyfikowana albo jako publiczna,
albo prywatna w zalezÇnosÂci od tego, kto jest jej wøasÂcicielem. JezÇeli rzaÎd lub jego
jednostki, to wøasnosÂcÂ jest publiczna. JezÇeli wøasÂcicielem jest osoba indywidualna,
grupa takich osoÂb, spoÂøki lub organizacje gospodarcze, to wøasnosÂcÂ jest prywatna.
54
Cz. S t r z e s z e w s k i, Katolicka nauka spoøeczna, Lublin 1994, s. 620. Autor
twierdzi, zÇe z punktu widzenia prawnego wøasnosÂcÂ mozÇna podzielicÂ na publicznaÎ
i prywatnaÎ.
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Trzeba zauwazÇycÂ, zÇe akceptacja przedstawionego wyzÇej poglaÎdu
nie rozwiaÎzuje wszystkich waÎtpliwosÂci. Rodzi sieÎ m.in. pytanie, jaki
charakter ma mienie KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. W pisÂmiennictwie brak jest w tej kwestii zgodnosÂci stanowisk. NajczeÎsÂciej
prezentowane jest stanowisko, zÇe jest to mienie spoøeczne lub publiczne55, chocÂ prezentowane saÎ poglaÎdy, izÇ jest to mienie prywatne56. Akceptacja tego stanowiska musi zostacÂ uzupeøniona twierdzeniem, zÇe jest to szczegoÂlny rodzaj wøasnosÂci prywatnej57. Speønia ona
bowiem inne funkcje i zadania w poroÂwnaniu z pozostaøymi typami
wøasnosÂci prywatnej. MajaÎtek ten w szczegoÂlnosÂci nie søuzÇy osiaÎganiu
zyskoÂw ani innych korzysÂci gospodarczych. Korzystanie z niego nie
jest zastrzezÇone jedynie dla osoÂb dysponujaÎcych uprawnieniami
wøasÂcicielskimi (np. osoby prawne zwiaÎzku wyznaniowego), lecz z reguøy otwarte dla szerokich grup spoøecznych. Jest i tak, zÇe przynalezÇnosÂcÂ do zwiaÎzku wyznaniowego nie jest warunkiem korzystania z danego majaÎtku (np. sakralne obiekty zabytkowe). MajaÎtek KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych stanowi przede wszystkim bazeÎ materialnaÎ umozÇliwiajaÎcaÎ im osiaÎganie celoÂw, do ktoÂrych realizacji zostaøy
powoøane. Z drugiej strony nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe decyzje o przeznaczeniu majaÎtku, dysponowaniu nim, podejmujaÎ wøasÂciwe osoby prawne
umiejscowione w strukturze zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Przedstawiona powyzÇej specyfika wøasnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest dostrzegana w pisÂmiennictwie. Ona wøasÂnie stanowicÂ ma
przeszkodeÎ w kwalifikowaniu tego mienia jako prywatnego. OwaÎ
odmiennosÂcÂ dostrzega takzÇe ustawodawca, ktoÂry wydaje odreÎbne
ustawy regulujaÎce status prawny KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. PanÂstwo w celu uregulowania swoich stosunkoÂw z KosÂcioøami
mozÇe zawieracÂ takzÇe umowy mieÎdzynarodowe.
55

J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 56; J. S z a c h u ø o w i c z, WøasnosÂcÂ
publiczna, s. 10-11; zob. takzÇe: E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, s. 40, 42; A. S t e l m a c h o w s k i, w: System prawa cywilnego. Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, t. 3,
Warszawa 2003, s. 161, 175.
56
S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego, s. 10.
57
Kategoria wøasnosÂci prywatnej ulegacÂ mozÇe dalszym podziaøom. Por. A.
S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii, s. 190nn.
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Kolejna refleksja jest nasteÎpujaÎca, czy zawsze kryterium podmiotowe ± przynalezÇnosÂcÂ majaÎtku do okresÂlonego KosÂcioøa lub zwiaÎzku
wyznaniowego ± przesaÎdza o jego charakterze. Problem jest szerszy.
Sprowadza sieÎ do nasteÎpujaÎcego pytania. Jaki charakter ma wøasnosÂcÂ, ktoÂrej podmiotem nie jest panÂstwo lub jednostka samorzaÎdowa, lecz prywatna osoba (takzÇe KosÂcioÂø lub zwiaÎzek wyznaniowy),
jezÇeli jest on wykorzystywany do dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego,
czyli dziaøalnosÂci spoøecznie uzÇytecznej w sferze zadanÂ publicznych
(art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie). Przypomnijmy: do realizacji zadanÂ publicznych powoøane jest z zasady panÂstwo, majaÎtek przeznaczony do wypeøniania tej roli jest mieniem publicznym. Sprawa jest otwarta, czy
majaÎtek osoÂb prywatnych wykorzystywany w dziaøalnosÂci publicznej
jest prywatny, czy publiczny. Wydaje sieÎ jednak, zÇe jest to bardziej
spoÂr teoretyczny. Ustawodawca bowiem dostrzegø specyfikeÎ takiej
dziaøalnosÂci i przewidziaø dla niej odreÎbnaÎ regulacjeÎ, tym samym
wyøaÎczajaÎc jaÎ sposÂroÂd prywatnej dziaøalnosÂci gospodarczej.

