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WPROWADZENIE

KosÂcioÂø katolicki1, jak kazÇdy inny podmiot, aby moÂgø dziaøacÂ,
potrzebuje ± oproÂcz wolnosÂci podejmowania decyzji ± sÂrodkoÂw materialnych niezbeÎdnych do ich realizacji, tradycyjnie nazywanych dobrami doczesnymi KosÂcioøa. Na wsteÎpie nasuwa sieÎ pytanie: co stanowi podstaweÎ uprawnienÂ KosÂcioøa w tej dziedzinie? JesÂli chodzi
o wspoÂøczesne stanowisko KosÂcioøa katolickiego w tym zakresie, to
zgodnie z naukaÎ Soboru WatykanÂskiego II domaga sieÎ on, aby ¹miaø
takaÎ wolnosÂcÂ dziaøania, jakiej wymaga troska o zbawienie ludziº
(DWR 1), dlatego tezÇ, ¹dziaøajaÎc w doczesnosÂci posøuguje sieÎ rzeczami doczesnymi w stopniu, w jakim wymaga ich wøasÂciwe posøannictwoº (KDK 76), dla ktoÂrego speønienia roÂwniezÇ ¹potrzebuje ludzkich
zasoboÂwº (KK 8). WielkosÂci tych zasoboÂw nie da sieÎ okresÂlicÂ generalnie i abstrakcyjnie. Z misji bowiem KosÂcioøa wynika koniecznosÂcÂ
posiadania sÂrodkoÂw niezbeÎdnych do ¹sprawowania kultu, prowadze1

KosÂcioÂø katolicki w Polsce tworzaÎ cztery obrzaÎdki: rzymskokatolicki (øacinÂski),
greckokatolicki (bizantynÂsko-ukrainÂski), ormianÂskokatolicki i bizantynÂsko-søowianÂski. Prawo kanoniczne jest skodyfikowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
(dla obrzaÎdku øacinÂskiego) i w Kodeksie KanonoÂw KosÂcioøoÂw Wschodnich (dla pozostaøych obrzaÎdkoÂw). W niniejszym artykule odwoøam sieÎ do norm zawartych w obu
kodeksach.
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nia dzieø apostolstwa oraz miøosÂci, a takzÇe do tego, co jest konieczne
do godziwego utrzymania szafarzyº2.
W zwiaÎzku z tym kan. 1254 § 1 KPK stanowi, izÇ: ¹KosÂcioÂø katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezalezÇnie od wøadzy sÂwieckiej, mozÇe nabywacÂ dobra doczesne, posiadacÂ je, administrowacÂ
i alienowacÂ, dla osiaÎgnieÎcia wøasÂciwych sobie celoÂwº3. Z deklaracji
tej wynika, zÇe uprawnienia KosÂcioøa katolickiego w tym zakresie
majaÎ podstaweÎ w ¹prawie wrodzonym KosÂcioøaº (ius nativum), czyli
ostatecznie w podstawowym prawie czøowieka do wolnosÂci religijnej,
wynikajaÎcym z przyrodzonej godnosÂci ludzkiej. Jest to istotna racja
uprawnienÂ majaÎtkowych nie tylko KosÂcioøa katolickiego, ale kazÇdego
zwiaÎzku wyznaniowego. Uprawnienia te nalezÇaÎ sieÎ KosÂcioøowi niezalezÇnie od wøadzy panÂstwowej ± panÂstwo nie nadaje ich KosÂcioøowi,
ale uznaje je za konsekwencjeÎ poszanowania podstawowego prawa
osoby ludzkiej do wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym4.
Co prawda dosÂwiadczenia europejskie dowodzaÎ, zÇe samego ±
ujeÎtego w kan. 1254 § 1 KPK ± prawa KosÂcioøa do nabywania i posiadania majaÎtku raczej sieÎ nie kwestionuje, odwoøanie sieÎ jednak do
prawa wrodzonego ma søabaÎ siøeÎ przekonujaÎcaÎ. SkutecznosÂcÂ prawa
zalezÇy bowiem albo od mozÇliwosÂci jego egzekwowania, a tej KosÂcioÂø
nie posiada, albo od jego uznania. Dotyczy to takzÇe roszczenÂ finansowych. Dlatego we wspoÂøczesnych naukach ekonomicznych system
finansowania jest korelatywny z systemem wydatkoÂw. Zatem, jak
proponuje Remigiusz SobanÂski, na finanse kosÂcielne nalezÇy spojrzecÂ
takzÇe w ich sprzeÎzÇeniu z systemem wydatkoÂw ponoszonych celowo,
tzn. dla uzyskania wøasÂciwie pojeÎtych korzysÂci5.
2

Kan. 222 § 1 KPK; por. kan. 25 § 1 KKKW.
Por. kan. 1007 KKKW.
4
Por. J. K r u k o w s k i, Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie.
Wprowadzenie do problematyki, w: Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie. Materiaøy MieÎdzynarodowej Konferencji. Sandomierz 13-14 wrzesÂnia 1999 r.,
red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 20; J. K r u k o w s k i, Uprawnienia majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, w: Polskie prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski, Warszawa 2000,
s. 217.
5
Por. R. S o b a nÂ s k i, Baza finansowa KosÂcioøoÂw w perspektywie zintegrowanej
Europy, ¹Prawo Kanoniczneº, 39(1996), nr 3-4, s. 17-18.
3
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Wspomniany autor wskazuje na trzy kategorie korzysÂci wynikajaÎcych z misji KosÂcioøa. Na pierwszym miejscu sytuuje korzysÂci odnoszone przez jednostki, czyli korzysÂci natury duchowej. SaÎ to korzysÂci nie do wymierzenia finansowego, solidarnie ¹finansowaneº
przez wszystkich wiernych poprzez opøaty i datki, np. ofiary mszalne6, ofiary z okazji sprawowania sakramentoÂw7, roÂzÇnego rodzaju
taksy8. Do drugiej kategorii korzysÂci kwalifikuje te, ktoÂre przypadajaÎ
wspoÂlnocie zorganizowanej w instytucjeÎ. Finansowanie infrastruktury KosÂcioøa (diecezje, parafie) takzÇe opiera sieÎ na opøatach i datkach,
np. sÂwiadczeniach, o ktoÂrych mowa w kan. 222, 1260, 1263 KPK i 25,
1011, 1012 KKKW. Wreszcie trzeciaÎ kategorieÎ korzysÂci stanowiaÎ te,
ktoÂre odnoszaÎ nie tylko wierni i instytucje religijne, ale caøe spoøeczenÂstwo. Do tych spoøecznych, a zarazem wymiernych korzysÂci zaliczycÂ mozÇemy: szkolnictwo, dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ i opiekunÂczaÎ,
ochroneÎ zabytkoÂw9.
SposÂroÂd wskazanych kategorii korzysÂci w sferze bezposÂredniego
zainteresowania panÂstwa pozostajaÎ jedynie te, ktoÂre zaliczane saÎ do
grupy trzeciej. Dziaøania KosÂcioøa jednakzÇe saÎ spoøecznie uzÇyteczne
tylko woÂwczas, gdy funkcjonuje on jako instytucja, a jego wierni czerpiaÎ wøasne korzysÂci duchowe. Co wieÎcej, z punktu widzenia misji
KosÂcioøa wøasÂnie te duchowe korzysÂci saÎ istotne i wprost zamierzone,
a korzysÂci spoøeczne saÎ w stosunku do nich wtoÂrne i stanowiaÎ ich
konsekwencjeÎ. Zatem jesÂli panÂstwo uznaje fundamentalny charakter
praw czøowieka i swojaÎ søuzÇebnaÎ roleÎ w rozwijaniu osobowosÂci i godnosÂci osoby ludzkiej, to nie mozÇe pozostawacÂ bierne wtedy, kiedy
obywatel postrzega w religii czynnik tego rozwoju. Tym wøasÂnie, wedøug omawianego autora, uzasadnia sieÎ aktywna postawa wielu
panÂstw10 w finansowaniu bezposÂrednim lub posÂrednim misji KosÂcioøa
6

Por. kan. 945 KPK; kan. 715 KKKW.
Por. kan. 848 KPK.
8
Por. kan. 1264 n. 1 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
9
Por. R. S o b a nÂ s k i, Baza finansowa KosÂcioøoÂw, s. 18.
10
Por. A. C z o h a r a, Stosunki PanÂstwo ± KosÂcioÂø: Belgia, Francja, Hiszpania,
Wøochy, Warszawa 1994, s. 51n.; K. O r z e s z y n a, Sprawozdanie z mieÎdzynarodowej
konferencji ¹Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europieº, ¹Roczniki Nauk
Prawnychº, 10(2000), z. 2, s. 251-253.
7
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katolickiego i innych kosÂcioøoÂw. Postawa ta ± przy przyjeÎciu wolnosÂci
religijnej jako normatywnej podstawy wzajemnych stosunkoÂw panÂstwa i wspoÂlnot religijnych ± nie narusza neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej ani sÂwieckosÂci panÂstwa11. StaÎd tezÇ autonomia kosÂcioøoÂw, ktoÂrej
dostrzezÇenie i uznanie powoduje, zÇe spraw dotyczaÎcych ich (w tym
spraw majaÎtkowych i religii) panÂstwo ± w zaøozÇeniu sÂwieckie, a wieÎc
w sprawach religii niekompetentne ± nie reguluje jednostronnie i arbitralnie, lecz poprzez umowy i oparte na tych umowach ustawy.
1. UNORMOWANIA PRAWA POLSKIEGO

Prawo majaÎtkowe KosÂcioøa katolickiego w Polsce aktualnie regulujaÎ: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.12,
konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ
z 28 lipca 1993 r.13, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania14, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej15 oraz zwiaÎzane z nimi akty wykonawcze16.
Zgodnie z art. 25 Konstytucji RP kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce saÎ roÂwnouprawnione, wøadze panÂstwowe zachowujaÎ
bezstronnosÂcÂ w sprawie przekonanÂ religijnych, gwarantujaÎc swobodeÎ ich wyrazÇania w zÇyciu publicznym, stosunki mieÎdzy panÂstwem
a kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi saÎ ksztaøtowane
zaroÂwno na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej
niezalezÇnosÂci kazÇdego w swoim zakresie, jak i wspoÂødziaøania dla
11

Por. R. S o b a nÂ s k i, Baza finansowa KosÂcioøoÂw, s. 19.
Dz. U. nr 78, poz. 473.
13
Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
14
Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 319.
15
Dz. U. nr 29, poz. 154, z poÂzÂn. zm.
16
Obszerny wyboÂr zÂroÂdeø obowiaÎzujaÎcego w Polsce prawa wyznaniowego zawierajaÎ m.in. nasteÎpujaÎce publikacje: W. U r u s z c z a k, Prawo wyznaniowe. WyboÂr zÂroÂdeø, KrakoÂw 1997; K. W a r c h a ø o w s k i, Prawo wyznaniowe. WyboÂr zÂroÂdeø, Warszawa 2000; W. U r u s z c z a k, Z. Z a r z y c k i, Prawo wyznaniowe. ZbioÂr przepisoÂw,
Zakamycze 2003.
12
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dobra czøowieka i dobra wspoÂlnego, stosunki mieÎdzy RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ a KosÂcioøem katolickim okresÂla umowa mieÎdzynarodowa
zawarta ze StolicaÎ ApostolskaÎ i ustawy, a stosunki z innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi okresÂlajaÎ ustawy uchwalone na
podstawie umoÂw zawartych przez RadeÎ MinistroÂw z ich wøasÂciwymi
przedstawicielami. Ponadto art. 53 ustawy zasadniczej gwarantuje
wolnosÂcÂ sumienia i religii oraz okresÂla zakres podmiotowy i przedmiotowy tej wolnosÂci17.
PanÂstwo polskie zapewnia KosÂcioøowi katolickiemu ± bez wzgleÎdu na obrzaÎdek ± swobodne i publiczne peønienie jego misji oraz
zarzaÎdzanie i administrowanie jego sprawami na podstawie prawa
kanonicznego (art. 5 konkordatu). SzczegoÂøowo sytuacjeÎ majaÎtkowaÎ
KosÂcioøa okresÂla dziaø III i IV ustawy z dnia 17 maja 1989 r., okresÂlajaÎcej jego sytuacjeÎ prawnaÎ. W przyszøosÂci wzajemne relacje w sprawach majaÎtkowych majaÎ bycÂ konsultowane w ramach specjalnej komisji, ktoÂra zajmie sieÎ koniecznymi zmianami dotychczasowego modelu finansowania KosÂcioøa. Nowe regulacje beÎdaÎ uwzgleÎdniacÂ potrzeby KosÂcioøa, jego misjeÎ oraz dotychczasowaÎ praktykeÎ zÇycia kosÂcielnego w Polsce (art. 22 ust. 2 konkordatu).
KosÂcielne osoby prawne mogaÎ zatem zgodnie z przepisami prawa
polskiego nabywacÂ, posiadacÂ, uzÇytkowacÂ i zbywacÂ mienie nieruchome i ruchome oraz nabywacÂ i zbywacÂ prawa majaÎtkowe (art. 23
konkordatu)18. Instytucje kosÂcielne prowadzaÎce dziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎcaÎ
17
Szerzej na ten temat: F. M a z u r e k, Prawo czøowieka do wolnosÂci religijnej, w:
KosÂcioÂø i prawo, t. 5, Lublin 1988, s. 95-106; J. K r u k o w s k i, Konkordat polski.
Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 58-79; J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø i panÂstwo.
Podstawy relacji prawnych, Lublin 20002, s. 275-296; H. M i s z t a l, WolnosÂcÂ religijna
i jej gwarancje prawne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal,
Lublin±Sandomierz 1999, s. 17-64; H. M i s z t a l, Idea wolnosÂci religijnej, w: Prawo
wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 59-72; W. G oÂ r a l s k i,
A. P i e nÂ d y k, Zasada niezalezÇnosÂci i autonomii PanÂstwa i KosÂcioøa w Konkordacie
polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 11-23; J. D u d z i a k, Gwarancje wolnosÂci
religijnej w Konkordacie zawartym mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ w 1993 roku, TarnoÂw 2002, s. 9-21.
18
Por. art. 52 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej; F. W y c i s k, Alienacja w prawie kanonicznym, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1984, kol. 369; W. W oÂ j c i k, Dobra
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celom humanitarnym, charytatywno-opiekunÂczym, naukowym
i osÂwiatowo-wychowawczym saÎ zroÂwnane pod wzgleÎdem prawnym
z instytucjami panÂstwowymi prowadzaÎcymi dziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎcaÎ analogicznym celom (art. 22 ust. 1 konkordatu). Normy te stawiajaÎ kosÂcielne osoby prawne na roÂwni z pozostaøymi podmiotami prawa,
jednak w odniesieniu do poszczegoÂlnych aspektoÂw uprawnienÂ majaÎtkowych majaÎ zastosowanie przepisy szczegoÂlne. Przede wszystkim
dotyczaÎ one: indywidualnych sÂwiadczenÂ wiernych, w tym darowizn
i zbioÂrek, a nadto fundacji kosÂcielnych oraz Funduszu KosÂcielnego19.
Â RKI PUBLICZNE
1.1. ZBIO

GøoÂwne zÂroÂdøo finansowania dziaøalnosÂci KosÂcioøa w Polsce ±
zwiaÎzanej ze sprawowaniem kultu i dziaøalnosÂciaÎ duszpasterskaÎ ± stanowiaÎ obecnie indywidualne sÂwiadczenia materialne ze strony wiernych, majaÎce charakter dobrowolnych ofiar czy danin. Artykuø 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
doczesne KosÂcioøa, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4,
Lublin 1987, s. 5-102; W. W oÂ j c i k, Podmioty prawa wøasnosÂci mienia kosÂcielnego
w prawie kanonicznym i w prawach cywilnych na ziemiach polskich, w: KosÂcioÂl i prawo, t. 10, Lublin 1992, s. 127-184; M. S i t a r z, Warunki alienacji majaÎtku kosÂcielnego
wedøug KPK 1983, ¹Roczniki Nauk Prawnychº, 10(2000), z. 2, s. 95-112; J. K r u k o w s k i, Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie, s. 15-30.
19
Por. W. G oÂ r a l s k i, W. A d a m c z e w s k i, Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z 28 lipca 1993 r., Pøock 1994, s. 109-138; J. K r u k o w s k i, Konkordat polski, s. 165-185; L. A d a m o w i c z, Prawo majaÎtkowe, podatkowe i celne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin±
Sandomierz, s. 246-256; P. S t a n i s z, Ubezpieczenia spoøeczne osoÂb duchownych, w:
Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin±Sandomierz, s. 257267; P. S t a n i s z, Status ubezpieczeniowy osoÂb duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº, 2000, t. 1, s. 101-116;
P. S t a n i s z, Ubezpieczenie spoøeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001;
J. K r u k o w s k i, Uprawnienia majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, s. 217-220, 230-238;
M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, Warszawa 20032, s. 262-264, s. 271-275;
W. G oÂ r a l s k i, WsteÎp do prawa wyznaniowego, Pøock 2003, s. 173-181, 184;
T. Stanisøawski, Sytuacja prawno-majaÎtkowa KosÂcioøa, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, P. Stanisz, s. 385-402.
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stanowi, zÇe: ¹Obywatele majaÎ prawo do swobodnego sÂwiadczenia na
rzecz KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz instytucji charytatywno-opiekunÂczychº. Ustawodawstwo panÂstwowe stwarza zatem obywatelom mozÇliwosÂcÂ swobodnego dysponowania swym majaÎtkiem na potrzeby KosÂcioøa, a blizÇsze okresÂlenie formy skøadanych
przez nich sÂwiadczenÂ pozostawia prawu kanonicznemu.
Artykuø 21 ust. 1 konkordatu stwierdza, izÇ w celu zabezpieczenia
bazy materialnej dla prowadzenia dziaøalnosÂci o charakterze misyjnym, charytatywnym i opiekunÂczym instytucje kosÂcielne mogaÎ urzaÎdzacÂ zbioÂrki publiczne. Przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o zbioÂrkach publicznych20 nie majaÎ jednakzÇe zastosowania do zbierania ofiar na cele religijne, kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ, naukowaÎ, osÂwiatowaÎ i wychowawczaÎ oraz utrzymanie duchownych i czøonkoÂw zakonoÂw, jezÇeli odbywajaÎ sieÎ w obreÎbie terenoÂw kosÂcielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznosÂciach zwyczajowo przyjeÎtych w danej okolicy i w sposoÂb tradycyjnie ustalony (art.
21 ust. 2 konkordatu). Do tego rodzaju zbioÂrek mozÇna zaliczycÂ m.in.
ofiary skøadane podczas nabozÇenÂstw (zbioÂrka do puszek lub na taceÎ,
np. na cele charytatywne, na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seminarioÂw duchownych itp.), zbioÂrkeÎ podczas wizyty duszpasterskiej, tzw. koleÎdy. PowyzÇsza zasada jest potwierdzeniem art. 57
ust. 1-2 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. RoÂzÇnica merytoryczna pomieÎdzy nimi polega
na tym, zÇe ustawa wyrazÂnie okresÂla podmioty uprawnione do organizowania zbioÂrek publicznych na cele realizowane przez kosÂcielne
osoby prawne. Podmiotami tymi saÎ wøasÂnie kosÂcielne osoby prawne.

1.2. FUNDACJE

KosÂcielne osoby prawne mogaÎ takzÇe dla pozyskania sÂrodkoÂw
finansowych na swaÎ dziaøalnosÂcÂ zakøadacÂ fundacje21. Do fundacji
20

Dz. U. nr 22, poz. 162, z poÂzÂn. zm.
Por. H. C i o c h, Istota fundacji kosÂcielnych, w: Divina et humana. KsieÎga jubileuszowa w 65. roczniceÎ urodzin KsieÎdza Profesora Henryka Misztala, red. A. DeÎ21
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tych stosuje sieÎ prawo polskie (art. 26 konkordatu). PowyzÇsze zasady
konkordatowe saÎ powtoÂrzeniem art. 58 ust. 1 ustawy o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Do
fundacji kosÂcielnych odnoszaÎ sieÎ roÂwniezÇ ± jako uszczegoÂøowienie
postanowienÂ konkordatu ± przepisy dotyczaÎce zaøozÇenia fundacji
oraz nadzoru nad fundacjami zawarte w ustawie o fundacjach z dnia
6 kwietnia 1984 r.22 Ustawodawstwo polskie zawiera jednakzÇe ±
oproÂcz przepisoÂw wspoÂlnych dla wszystkich rodzajoÂw fundacji zakøadanych przez osoby prawne KosÂcioøa katolickiego, KosÂcioøa prawosøawnego, a takzÇe innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych majaÎcych indywidualnaÎ regulacjeÎ prawnaÎ ± ¹[...] korekteÎ prawa fundacyjnego [...]º23. UwzgleÎdniajaÎc wszystkie wspomniane wyzÇej przepisy
niezalezÇnie od nadzoru panÂstwowego, nadzoÂr nad dziaøalnosÂciaÎ fundacji kosÂcielnych sprawuje kosÂcielna osoba prawna, beÎdaÎca fundatorem lub wskazana w statucie fundacji. W razie nieprawidøowosÂci
w zarzaÎdzaniu fundacjaÎ wøasÂciwy organ panÂstwowy zwraca sieÎ do
kosÂcielnej osoby prawnej sprawujaÎcej nadzoÂr nad fundacjaÎ, wyznaczajaÎc termin nie kroÂtszy jednak nizÇ trzy miesiaÎce na usunieÎcie nieprawidøowosÂci. Dopiero po bezskutecznym upøywie tego terminu
mozÇna zastosowacÂ sÂrodki oznaczone w przepisach o fundacjach.
W razie natomiast koniecznosÂci poddania fundacji zarzaÎdowi przymusowemu w mysÂl przepisoÂw o fundacjach, zarzaÎd ten beÎdzie sprawowaøa kosÂcielna osoba prawna wyznaczona przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. W przypadku likwidacji fundacji kosÂcielnej, przy zachowaniu postanowienÂ jej statutu, jej majaÎtek znajdujaÎcy
sieÎ w kraju przechodzi na kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ nadrzeÎdnaÎ, a jezÇeli
taka osoba nie istnieje lub nie dziaøa w Polsce, to na KonferencjeÎ
Episkopatu Polski lub KonferencjeÎ WyzÇszych PrzeøozÇonych Zakonnych, natomiast o przeznaczeniu jej majaÎtku znajdujaÎcego sieÎ za granicaÎ decyduje Konferencja Episkopatu Polski lub wyzÇszy przeøozÇony
zakonny24.
binÂski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 63-72; H. C i o c h, Prawo fundacyjne, Warszawa 2002, s. 175-185.
22
Tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203.
23
M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, 20032, s. 263.

Â BR DOCZESNYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE KOSÂCIOèA
NABYWANIE DO

165

1.3. FUNDUSZ KOSÂCIELNY

Kolejnym zÂroÂdøem finansowania KosÂcioøa w Polsce jest Fundusz
KosÂcielny. Dotacje z Funduszu KosÂcielnego na dziaøalnosÂcÂ instytucji
kosÂcielnych majaÎ genezeÎ w ustawodawstwie PRL. Fundusz ten formalnie zostaø ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 20 marca
1950 r. o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎczeniu
proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego25. Na mocy tej ustawy nastaÎpiøo upanÂstwowienie
nieruchomosÂci ziemskich beÎdaÎcych wøasnosÂciaÎ jednostek organizacyjnych KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
W art. 8 tej ustawy panÂstwo zobowiaÎzane zostaøo do utworzenia
specjalnego Funduszu KosÂcielnego opartego na dochodach z upanÂstwowionych nieruchomosÂci kosÂcielnych oraz dotacji panÂstwowych
uchwalanych przez RadeÎ MinistroÂw. Miaøa to bycÂ pewna forma rekompensaty za przejeÎte przez panÂstwo nieruchomosÂci (co od poczaÎtku byøo fikcjaÎ). Cele tego funduszu, okresÂlone w art. 9 tej ustawy,
byøy nasteÎpujaÎce: utrzymanie i odbudowa kosÂcioøoÂw, udzielanie duchownym pomocy materialnej i lekarskiej oraz organizowanie dla
nich domoÂw wypoczynkowych, wykonywanie dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. Z Funduszu finansowano m.in. przejeÎtaÎ przez
panÂstwo ¹Caritasº, PolskaÎ RadeÎ EkumenicznaÎ, dotowano KosÂcioøy
mniejszosÂciowe. Zdarzaøo sieÎ, zÇe z indywidualnych zapomoÂg korzystali roÂwniezÇ ksieÎzÇa rzymskokatoliccy lojalni jednak wobec wøadz komunistycznych.
Dopiero w latach 90. wydano akty wykonawcze do ustawy z dnia
20 marca 1950 r. o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, w ktoÂrych okresÂlono zasady dziaøalnosÂci Funduszu KosÂcielnego. Pierwszym z nich jest rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 23 sierpnia
1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celoÂw Funduszu KosÂcielnego26, na mocy ktoÂrego sÂrodki Funduszu KosÂcielnego ± oproÂcz celoÂw
24

Por. art. 58 ust. 2-5 i art. 59 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
25
Dz. U. nr 9, poz. 87, z poÂzÂn. zm.
26
Dz. U. nr 61, poz. 354.
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okresÂlonych w art. 9 ust. 1 wyzÇej wymienionej ustawy ± zostaøy przeznaczone na wspomaganie kosÂcielnej dziaøalnosÂci osÂwiatowo-wychowawczej i opiekunÂczo-wychowawczej, a takzÇe inicjatyw zwiaÎzanych
ze zwalczaniem patologii spoøecznych oraz wspoÂødziaøania w tym zakresie organoÂw administracji rzaÎdowej z KosÂcioøem katolickim oraz
innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi. Ponadto przeznaczono je na pokrywanie caøosÂci skøadki na ubezpieczenie zdrowotne
duchownych, z wyjaÎtkiem osoÂb duchownych beÎdaÎcych podatnikami
podatku dochodowego od osoÂb fizycznych lub zryczaøtowanego podatku od przychodoÂw osoÂb duchownych, alumnoÂw wyzÇszych seminarioÂw duchownych i teologicznych, postulantoÂw, nowicjuszy i juniorystoÂw i ich odpowiednikoÂw, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia27. Na opøacenie skøadek, o ktoÂrych mowa w ust.
4, Fundusz KosÂcielny otrzymuje dotacje z budzÇetu panÂstwa (art. 28
ust. 5). SÂrodki z Funduszu KosÂcielnego przeznaczone saÎ takzÇe na
pokrywanie czeÎsÂci (80%) lub caøosÂci skøadki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osoÂb duchownych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 pazÂdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczenÂ
spoøecznych28. Wreszcie Fundusz KosÂcielny mozÇe przekazywacÂ sÂrodki finansowe na odbudoweÎ, konserwacjeÎ i remonty obiektoÂw sakralnych i kosÂcielnych o wartosÂci zabytkowej.
Drugim z aktoÂw wykonawczych jest uchwaøa Rady MinistroÂw
z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu KosÂcielnego29, na mocy ktoÂrej Funduszowi KosÂcielnemu nadano statut stanowiaÎcy zaøaÎcznik do uchwaøy. OkresÂlona w nim zostaøa struktura
organizacyjna i zasady funkcjonowania Funduszu KosÂcielnego:
Fundusz KosÂcielny nie posiada osobowosÂci prawnej, jest usytuowany w Departamencie WyznanÂ i MniejszosÂci Narodowych Ministerstwa Spraw WewneÎtrznych i Administracji. Organem zarzaÎdzajaÎco27

Dz. U. nr 45, poz. 391.
Dz. U. nr 137, poz. 887, z poÂzÂn. zm.; zob. art. 16 ust. 10, pkt 1-2 oraz art. 18 ust.
4 pkt 5a w powiaÎzaniu z art. 9 ust. 1a ustawy. P. S t a n i s z, Ubezpieczenia spoøeczne
i ubezpieczenie zdrowotne osoÂb duchownych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 2003, s. 408-418.
29
MP nr 39, poz. 279.
28
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wykonawczym jest zarzaÎd, w skøad ktoÂrego wchodzi Dyrektor Departamentu WyznanÂ i MniejszosÂci Narodowych i jego zasteÎpcy.
Organami opiniodawczymi w zakresie dysponowania sÂrodkami
Funduszu saÎ przedstawiciele osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego
(peønomocnicy Konferencji Episkopatu Polski, Konferencji WyzÇszych PrzeøozÇonych ZakonoÂw MeÎskich i Konferencji WyzÇszych
PrzeøozÇonych ZakonoÂw ZÇenÂskich) oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych; sÂwiadczenia przyznaje zarzaÎd na wniosek
wspomnianych kosÂcielnych osoÂb prawnych lub z wøasnej inicjatywy.
Mechanizm funkcjonowania Funduszu KosÂcielnego w dalszym
ciaÎgu nie jest zgodny z ustawaÎ z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎciu
przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki. Nadal brak jest zapowiedzianej
w art. 10 tej ustawy obecnosÂci przedstawicieli KosÂcioøa katolickiego
oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w organie zarzaÎdzajaÎcym Funduszem KosÂcielnym. Statut Funduszu przewiduje tylko
± jak juzÇ wspomniano ± opiniowanie wnioskoÂw o dotacjeÎ przez peønomocnikoÂw Konferencji Episkopatu Polski, Konferencji WyzÇszych
PrzeøozÇonych ZakonoÂw MeÎskich i Konferencji WyzÇszych PrzeøozÇonych ZakonoÂw ZÇenÂskich oraz peønomocnikoÂw innych kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych30.
Do chwili obecnej nie wydano aktu wykonawczego do wpisanego
do art. 8 ustawy o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki postanowienia, aby dochody z ziemskich nieruchomosÂci kosÂcielnych,
upanÂstwowionych na podstawie tej ustawy, byøy odprowadzane na
ten Fundusz. TrudnosÂci napotyka oszacowanie wysokosÂci dochodoÂw,
jakie panÂstwo uzyskaøo z nieruchomosÂci kosÂcielnych skonfiskowanych po 1950 r. Dane szacunkowe podajaÎ, zÇe panÂstwo przejeÎøo areaø
ziemi od 90 tys. do 150 tys. hektaroÂw.
Obecnie Fundusz KosÂcielny zasilany jest z budzÇetu panÂstwa i korzystajaÎ z niego oproÂcz KosÂcioøa katolickiego takzÇe inne kosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe. W 2002 r. Fundusz KosÂcielny z budzÇetu panÂstwa otrzymaø dotacjeÎ w wysokosÂci 95 719 tys. zø31. W ustawie budzÇe30

Por. § 6 Statutu Funduszu KosÂcielnego.
Por. ZaøaÎcznik nr 2, czeÎsÂcÂ 43, dziaø 758, rozdziaø 75822 do ustawy budzÇetowej
na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r., Dz. U. nr 30, poz. 275.
31
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towej na 2003 i w projekcie na 2004 r. jest to suma 78 333 tys. zø32.
Ponad 90% tej sumy trafiøo do Zakøadu UbezpieczenÂ Spoøecznych na
opøacanie skøadek z tytuøu ubezpieczenÂ spoøecznych i zdrowotnych dla
osoÂb duchownych. Pozostaøe sÂrodki idaÎ na remonty obiektoÂw sakralnych oraz wspomaganie dziaøalnosÂci charytatywnej i osÂwiatowej.

1.4. DAROWIZNY

Zagadnienie to ma duzÇe znaczenie wsÂroÂd zÂroÂdeø finansowania
KosÂcioøa i prowadzonych przez niego dzieø. Oznacza bowiem preferencyjne potraktowanie przez ustawodawceÎ dziaøalnosÂci prowadzonej przez kosÂcielne osoby prawne33. Istota konstrukcji polega na
mozÇliwosÂci odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (czyli generalnie od dochodu) kwot darowizn przekazanych kosÂcielnym osobom prawnym na cele kultu religijnego (oraz
darowizn przekazanych na cele okresÂlone w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i wolontariacie34 organizacjom, o ktoÂrych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tejzÇe ustawy,
prowadzaÎcym dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego w sferze zadanÂ publicznych, okresÂlonych w tej ustawie i realizujaÎcym je). PodstaweÎ
prawnaÎ stanowiaÎ ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych35 oraz ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej. Aby odliczycÂ darowizneÎ na mocy ustawy o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych, nalezÇy speønicÂ nasteÎpujaÎce warunki:
po pierwsze ± sÂrodki finansowe muszaÎ bycÂ przekazane na szeroko
pojeÎty cel kultu religijnego, a obdarowanym musi bycÂ kosÂcielna
osoba prawna; po drugie ± wysokosÂcÂ darowizny ustala sieÎ na podstawie dowodu wpøaty na konto bankowe (jesÂli przedmiotem daro32
Por. ZaøaÎcznik nr 2, czeÎsÂcÂ 43, dziaø 758, rozdziaø 75822 do ustawy budzÇetowej
na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r., Dz. U. nr 235, poz. 1981.
33
Por. T. S t a n i s ø a w s k i, Sytuacja prawno-majaÎtkowa KosÂcioøa, s. 394.
34
Dz. U. nr 96, poz. 873.
35
Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176, z poÂzÂn. zm.
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wizny saÎ pieniaÎdze, a nie np. usøugi lub towary)36. èaÎcznie suma
tych kwot (wraz z darowanymi na inne cele z tej podstawy prawnej)
nie mozÇe przekraczacÂ w roku podatkowym 350 zø37. PowyzÇszy limit
nie wysteÎpuje w przypadku darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ, co wynika z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej i w tym przypadku nalezÇy speønicÂ okresÂlone warunki: celem
darowizny musi bycÂ finansowanie dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej; obdarowana kosÂcielna osoba prawna musi wystawicÂ darczynÂcy pokwitowanie odbioru oraz w ciaÎgu dwoÂch lat od daty darowizny przekazacÂ mu sprawozdanie o przeznaczeniu jej na takaÎ
dziaøalnosÂcÂ38.

1.5. ZWOLNIENIA CELNE

Na mocy art. 56 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione od opøat celnych saÎ
dary przesyøane z zagranicy dla kosÂcielnych osoÂb prawnych, przeznaczone na cele kultowe, charytatywno-opiekunÂcze i osÂwiatowo-wychowawcze, a takzÇe maszyny, urzaÎdzenia i materiaøy poligraficzne
oraz papier. Analogiczne zwolnienia dotyczaÎ daroÂw wysyøanych
przez kosÂcielne osoby prawne za graniceÎ na rzecz zagranicznych
i mieÎdzynarodowych instytucji KosÂcioøa katolickiego celem niesienia
pomocy ofiarom kleÎsk zÇywioøowych oraz osobom znajdujaÎcym sieÎ
w szczegoÂlnej potrzebie. PowyzÇsze zwolnienia nie dotyczaÎ samochodoÂw osobowych i wyroboÂw akcyzowych.

36

Por. Pismo Ministra FinansoÂw z dnia 16 stycznia 2003 r. (nr PB5/KD033-2-16/03).
37
Por. znowelizowany art. 26 ust. l pkt 9b i ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych.
38
Szerzej na ten temat: T. S t a n i s ø a w s k i, Darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ
charytatywno-opiekunÂczaÎ, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº, 2001, t. 2, s. 81-92.
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1.6. ZWOLNIENIA PODATKOWE

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osoÂb
prawnych39 w art. 17 ust. l pkt 4a, wchodzaÎcego w skøad rozdziaøu 4
traktujaÎcego o zwolnieniach przedmiotowych, stanowi, zÇe wolne od
podatku saÎ dochody kosÂcielnych osoÂb prawnych, ktoÂre pochodzaÎ
z niegospodarczej dziaøalnosÂci statutowej. W tym zakresie kosÂcielne
osoby prawne nie majaÎ obowiaÎzku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej (lit. a). Ponadto wolne
od podatku saÎ dochody kosÂcielnych osoÂb prawnych, ktoÂre pochodzaÎ
z pozostaøej dziaøalnosÂci, ale w czeÎsÂci przeznaczonej na cele kultu
religijnego, osÂwiatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywne, opiekunÂcze oraz na konserwacjeÎ zabytkoÂw, prowadzenie
punktoÂw katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie budowy,
rozbudowy i odbudowy kosÂcioøoÂw oraz kaplic, adaptacjeÎ innych budynkoÂw na cele sakralne, a takzÇe innych inwestycji przeznaczonych
na punkty katechetyczne i zakøady charytatywno-opiekunÂcze (lit. b).
W punkcie 4b prawodawca stanowi, zÇe wolne od podatku saÎ roÂwniezÇ
dochody spoÂøek, ktoÂrych jedynymi udziaøowcami (akcjonariuszami)
saÎ kosÂcielne osoby prawne, w czeÎsÂci przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a, lit. b. Odpowiednie unormowania zawiera roÂwniezÇ
art. 55 ust. 1-3 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuø 55 w ust. 4-6 zawiera roÂwniezÇ inne zwolnienia, mianowicie ± od opodatkowania (i od sÂwiadczenÂ na fundusz gminny
i fundusz miejski), od nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, stanowiaÎcych
wøasnosÂcÂ tych osoÂb lub uzÇywanych przez nie na podstawie innego
tytuøu prawnego na cele niemieszkalne z wyjaÎtkiem czeÎsÂci zajmowanej na wykonywanie dziaøalnosÂci gospodarczej, od opodatkowania podatkiem od nieruchomosÂci (oraz od sÂwiadczenÂ na fundusz
gminny i fundusz miejski). To zwolnienie obejmuje nieruchomosÂci
lub ich czeÎsÂci przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i czøonkoÂw zakonoÂw, jezÇeli: saÎ wpisane do rejestru zabytkoÂw, søuzÇaÎ jako
internaty przy szkoøach i seminariach duchownych, domy zakonoÂw
39

Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z poÂzÂn. zm.
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kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonoÂw i domy ksieÎzÇy emerytoÂw (sioÂstr emerytek); znajdujaÎ sieÎ w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarzaÎdoÂw generalnych i prowincjalnych, w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski. OstatniaÎ grupeÎ tworzaÎ zwolnienia od podatku
od spadkoÂw i darowizn oraz od czynnosÂci cywilnoprawnych (opøaty
skarbowej) ± w sytuacji nabywania i zbywania rzeczy i praw majaÎtkowych przez kosÂcielne osoby prawne w drodze czynnosÂci prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia, jezÇeli ich przedmiotem saÎ rzeczy i prawa nieprzeznaczone do dziaøalnosÂci gospodarczej, sprowadzane z zagranicy urzaÎdzenia i materiaøy poligraficzne
oraz papier.
NalezÇy zaznaczycÂ, izÇ w pozostaøych przypadkach (podatek od
towaroÂw i usøug ± VAT i podatek akcyzowy) kosÂcielne osoby prawne
podlegajaÎ ogoÂlnym uregulowaniom. Ponadto kosÂcielne jednostki organizacyjne, nieposiadajaÎce osobowosÂci prawnej, dziaøajaÎce jednak
w ramach kosÂcielnych osoÂb prawnych (wydawnictwa, zakøady wytwoÂrcze, usøugowe i handlowe, charytatywno-opiekunÂcze, szkoøy
i placoÂwki osÂwiatowo-wychowawcze), mogaÎ bycÂ na wniosek kosÂcielnej osoby prawnej uznane przez wøasÂciwaÎ izbeÎ skarbowaÎ za odreÎbne
podmioty podatkowe.
2. PRZEPISY PRAWA KANONICZNEGO

OgoÂlna norma odnosÂnie do nabywania doÂbr przez KosÂcioÂø stanowi: ¹KosÂcioÂø mozÇe nabywacÂ dobra doczesne wszystkimi sprawiedliwymi sposobami prawa czy to naturalnego, czy pozytywnego, ktoÂrymi wolno innym nabywacÂº (kan. 1259 KPK)40. KosÂcioÂø mozÇe dziaøacÂ
zaroÂwno na podstawie prawa naturalnego, jak i obowiaÎzujaÎcego prawa pozytywnego, kanonicznego czy panÂstwowego. Wykluczone saÎ
jednak pozaprawne sposoby nabywania majaÎtku. Tak wieÎc kan.
1259 KPK ma na celu podkresÂlenie i zabezpieczenie swobody KosÂ40
Por. kan. 1010 KKKW; H. S c h w e n d e n w e i n, Rechtsformen des kirchlichen
GuÈtererwerbes, w: Administrator bonorum. Oeconomus tamquam paterfamilias.
S. Ritter zum 70 Geburstag, hrsg. H. Paarhammer, Salzburg 1987, s. 165-170.
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cioøa ± na roÂwni z panÂstwem i innymi osobami prawnymi ± do nabywania doÂbr41.
Z celami, ktoÂrym søuzÇy mienie kosÂcielne, a takzÇe teoretycznym
prawem KosÂcioøa do nabywania majaÎtku øaÎczy sieÎ norma praktyczna ± prawo do otrzymywania i wymagania sÂwiadczenÂ od wiernych
(por. kan. 1260 KPK). Generalnie nie da sieÎ okresÂlicÂ sposoboÂw ich
pozyskiwania. Kan. 1260 KPK stanowi: ¹KosÂcioÂø posiada wrodzone prawo42 domagania sieÎ od wiernych dostarczenia tego, co jest
konieczne dla osiaÎgnieÎcia wøasÂciwych mu celoÂwº. Prawo to nie
mozÇe bycÂ ograniczone tylko do wymagania43 sÂrodkoÂw finansowych
na rzecz KosÂcioøa, gdyzÇ ius exigendi quae sint neccessaria posiada
szerszy zakres44. Generalnie jednak odnosi sieÎ ono do sÂwiadczenÂ
materialnych koniecznych do realizacji celoÂw wøasÂciwych misji
KosÂcioøa. Zwrot ¹[...] sÂrodki, ktoÂre saÎ konieczne [...]º45 albo ¹[...]
dostarczanie tego, co jest konieczne [...]º46, w powyzÇszym konteksÂcie dotyczy zaroÂwno dobrowolnych ofiar, jak i obowiaÎzkowych
sÂwiadczenÂ.
ObowiaÎzkowymi sÂwiadczeniami wedøug KPK saÎ daniny47 (subventiones rogatae), stanowiaÎce zwyczajny sÂrodek nabywania majaÎtku
przez KosÂcioÂø. W odniesieniu do nich Konferencja BiskupoÂw powinna wydacÂ odpowiednie przepisy szczegoÂøowe. Sama tezÇ powinna sieÎ
41
Por. W. S c h u l z, Erwerbsfreiheit, w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex
Iuris Canonici von 1983, hrsg. K. LuÈdicke, can. 1259/3.
42
W kan. 1011 KKKW jest zawarta analogiczna norma, w jej uzasadnieniu pomija sieÎ jednak zwrot ius nativum. TresÂcÂ kanonu brzmi nasteÎpujaÎco: ¹Kompetentna
wøadza ma prawo domagania sieÎ (ius est exigendi) od chrzesÂcijan tego, co jest konieczne dla celoÂw wøasnych KosÂcioøaº.
43
W czasie prac Komisji do Spraw Reformy CIC 1917 zÇaÎdano zastaÎpienia søowa
exigendi w zwrocie ius exigendi (¹prawo wymaganiaº) ± por. can. 1496 CIC 1917 ±
innym øagodniejszym terminem, np. petendi, colligendi (w znaczeniu ius sibi providendi
neccessaria). Konsultorzy przyjeÎli wprawdzie jednogøosÂnie zwrot ius exquirendi, w
ostatecznej redakcji powroÂcono jednak do pierwotnej wersji. Por. ¹Communicationesº, 12(1980), s. 400.
44
Por. W. S c h u l z, Recht auf finanzielle UnterstuÈtzung, w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici von 1983, hrsg. K. LuÈdicke, can. 1260/4.
45
Por. W. W oÂ j c i k, Dobra doczesne KosÂcioøa, s. 53.
46
Por. KPK, kan. 1260 (tøum. E. Sztafrowskiego).
47
Por. kan. 1262 KPK.
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zwroÂcicÂ z prosÂbaÎ o te daniny do wiernych. Prawodawca zamierzaø
w ten sposoÂb podkresÂlicÂ, izÇ z jednej strony jest to obowiaÎzek, z drugiej
zasÂ strony chodzi o wsparcie udzielone KosÂcioøowi nie tyle pod przymusem, ile z wewneÎtrznego przekonania. W czasie prac Komisji do
Spraw Reformy CIC 191748 widoczne byøo niezdecydowanie konsultoroÂw odnosÂnie do charakteru powyzÇszego sÂwiadczenia ± czy ma bycÂ
ono obowiaÎzkowe49, czy dobrowolne50. OproÂcz danin do sÂwiadczenÂ
obowiaÎzkowych nalezÇaÎ: podatki51 (tributa), opøaty52 (taxas) za akty
wøadzy wykonawczej dobrowolnej lub wykonanie reskryptoÂw53 Stolicy Apostolskiej, ofiary54 (oblationes) skøadane z okazji sprawowania sakramentoÂw i sakramentalioÂw, ofiary mszalne55 (stips oblata),
opøaty saÎdowe56 (expensas iudiciales) oraz inne sÂwiadczenia, jak np.
zbioÂrki na zabezpieczenie pomocy socjalnej duchownym i innym pra48

Na temat historii kodyfikacji powyzÇszej normy zob.: W. S c h u l z, Erbetene
BeitraÈge w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici von 1983, hrsg.
K. LuÈdicke, can. 1262/1-4.
49
¹Exinde sequitur novus canon de obligatione correlativa ex parte fidelium
contribuendi ut Ecclesia dictos fines assequi possintº. ¹Communicationesº, 5(1973),
s. 94.
50
¹Fideles tamen suasione magis quam coactione inducendi sunt ut subsidia
Ecclesiae conferant per obventiones rogatas et iuxta normas a Conferentia Episcopali
probatasº. TamzÇe, s. 95.
51
Por. kan. 1263 KPK; kan. 1012 KKKW. Forma ta jest czymsÂ wyjaÎtkowym
i wymaga uwzgleÎdnienia kontekstu historycznego, politycznego i spoøecznego, w ktoÂrym dany KosÂcioÂø lokalny funkcjonuje. StaÎd tezÇ klauzula w kan. 1263, ktoÂry pozwalajaÎc biskupowi diecezjalnemu naøozÇycÂ umiarkowany i proporcjonalny do dochodoÂw
podatek na osoby fizyczne i prawne niepubliczne tylko w wypadku powazÇnej koniecznosÂci, zastrzega jednak ¹zachowanie ustaw i zwyczajoÂw partykularnych, ktoÂre przyznajaÎ im wieÎksze uprawnieniaº.
52
Por. kan. 1264 n. 1 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
53
Por. kan. 59-75 KPK; kan. 1527-1530 KKKW.
54
Por. kan. 1264 n. 2 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
55
Por. kan. 945-958 KPK; kan. 715-717 KKKW. NiektoÂrzy autorzy ofiary mszalne klasyfikujaÎ jako ofiary dobrowolne. Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedøug
Kodeksu Jana Pawøa II, t. 2: Lud BozÇy, jego nauczanie i usÂwieÎcanie, Olsztyn 1992,
s. 399; P. H e m p e r e k, Reforma uprawnienÂ w zakresie stypendioÂw mszalnych, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº, 22(1975), z. 5, s. 24. Inaczej: W. S c h u l z, Recht auf
finanzielle w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici von 1983, hrsg.
K. LuÈdicke, can. 1260/4; W. W oÂ j c i k, Dobra doczesne KosÂcioøa, s. 58.
56
Por. kan. 1649 KPK; kan. 1335 KKKW.
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cownikom kosÂcielnym57 lub seminaristicum58. Do dobrowolnych
ofiar zalicza sieÎ: kolekty59 (stips), pobozÇne wole60 (piae voluntates),
pobozÇne fundacje61 (piae fundationes).
Z prawem KosÂcioøa unormowanym w kan. 1260 KPK øaÎczy sieÎ
najpierw prawo wiernych do przekazywania KosÂcioøowi sÂrodkoÂw
materialnych62: ¹Wierni majaÎ prawo przekazywacÂ dobra doczesne
na korzysÂcÂ KosÂcioøaº63. PowyzÇsza norma ma na celu obroneÎ wolnosÂci
wiernych do przekazywania doÂbr doczesnych na rzecz KosÂcioøa i zapobiezÇenie ewentualnym ograniczeniom ze strony panÂstwa64. Jest to
norma wyrazÇajaÎca subiektywne, podmiotowe prawo wiernych. Nie
byøo jej w CIC 1917 ani w schematach ksieÎgi V nowego Kodeksu.
Zostaøa wøaÎczona dopiero w sesji w 1979 r.65
SposoÂb realizacji tego prawa mozÇe dokonacÂ sieÎ w formie ofiar,
darowizn, zapisoÂw testamentowych, pobozÇnych fundacji. DyspozycjeÎ
kan. 1261 § 1 KPK nalezÇy traktowacÂ przy tym jako normeÎ generalnaÎ66 dla szczegoÂøowych regulacji prawnych dotyczaÎcych piae voluntates. Domniemywa sieÎ, zÇe ofiary przekazane przeøozÇonym lub administratorom jakiejkolwiek kosÂcielnej osoby prawnej (publicznej lub
prywatnej) ± o ile nie stwierdzono czegosÂ innego ± zostaøy zøozÇone na
wøasnosÂcÂ tejzÇe osoby prawnej67. Ofiary te nie mogaÎ bycÂ odrzucone,
jesÂli nie istnieje søuszny powoÂd, a przy rzeczach o wieÎkszej wartosÂci ±
jedynie za zezwoleniem ordynariusza w wymaganych do tego przy57

Por. kan. 281 § 2; 231 § 2; 1274 § 2-3 KPK; kan. 390 § 1; 1021 § 2-3 KKKW.
Por. kan. 264 KPK; kan. 341 KKKW.
59
Por. kan. 1265-1266 KPK; kan. 1014-1015 KKKW.
60
Por. kan. 1299-1302 KPK; kan. 1043-1046 KKKW.
61
Por. kan. 1303-1310 KPK; kan. 1047-1054 KKKW.
62
Por. R. S a g m e i s t e r, Oblationes Fidelium ± in kirchenrechtlicher und moraltheologischer Sicht, w: Administrator bonorum. Oeconomus tamquam paterfamilias. S.
Ritter zum 70 Geburstag, hrsg. H. Paarhammer, Salzburg 1987, s. 376.
63
Kan. 1261 § 1 KPK; por. DB 6,17; DK 20; KDK 88; EI 117.124-129,133,134;
can. 1513 CIC 1917.
64
W. S c h u l z, Freie VermoÈgenszuwendung w: MuÈnsterischer Kommentar zum
Codex Iuris Canonici von 1983, hrsg. K. LuÈdicke, can. 1261/1-2.
65
Por. ¹Communicationesº, 12(1980), s. 401.
66
Por. W. S c h u l z, Freie VermoÈgenszuwendung, can. 1261/1.
67
Por. kan. 1267 § 1 KPK; kan. 1016 § 2 KKKW.
58
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padkach68. Wreszcie ofiary zøozÇone przez wiernych na okresÂlony cel
mogaÎ bycÂ przeznaczone wyøaÎcznie na ten cel69.
Prawu zawartemu w kan. 1260 KPK odpowiada korelatywny
obowiaÎzek wiernych skøadania sÂwiadczenÂ na potrzeby KosÂcioøa. Zostaø on wyrazÇony w kan. 222 § 1 KPK, w ktoÂrym czytamy: ¹Wierni
majaÎ obowiaÎzek zaradzacÂ potrzebom KosÂcioøa, aby posiadaø sÂrodki
konieczne do sprawowania kultu BozÇego, prowadzenia dzieø apostolstwa oraz miøosÂci, a takzÇe do tego, co jest konieczne do godziwego
utrzymania szafarzyº70. SaÎ to cele wøasÂciwe misji KosÂcioøa i tylko na
te cele mozÇna sieÎ domagacÂ od wiernych sÂrodkoÂw materialnych71.
ObowiaÎzek ten opiera sieÎ na fakcie przynalezÇnosÂci wszystkich wiernych na mocy sakramentu chrztu sÂwieÎtego do wspoÂlnoty ludu BozÇego72, wspoÂøodpowiedzialnosÂci za realizacjeÎ posøannictwa KosÂcioøa,
bowiem ¹[...] wspomaganie KosÂcioøa przez wiernych pozostaje w sÂcisøym zwiaÎzku z realizacjaÎ celoÂw KosÂcioøa [...]º73 oraz naturalnej solidarnosÂci wobec wøasnej wspoÂlnoty. NalezÇy on do podstawowych obowiaÎzkoÂw wszystkich wiernych i sieÎga czasoÂw zaøozÇenia KosÂcioøa.
RoÂwniezÇ termin subvenire ± ¹pomagacÂº, ¹przyjsÂcÂ z pomocaÎº, ¹wspomagacÂº ± uzÇyty w normie, zdaje sieÎ potwierdzacÂ powyzÇsze uzasadnienie.
68

Por. kan. 1267 § 2 KPK; kan. 1016 § 3 KKKW.
Por. kan. 1267 § 3 KPK; kan. 1016 § 1 KKKW; W. W oÂ j c i k, Dobra doczesne
KosÂcioøa, s. 59-61; R. S a g m e i s t e r, Oblationes Fidelium, s. 376-377.
70
Por. kan. 25 § 1 KKKW: ¹ChrzesÂcijanie majaÎ obowiaÎzek zaradzicÂ potrzebom
KosÂcioøa, aby posiadaø sÂrodki konieczne do realizowania wøasnych celoÂw, przede
wszystkim do sprawowania kultu, prowadzenia dzieø apostolstwa oraz miøosÂci, a takzÇe
do tego, co jest potrzebne do godziwego utrzymania szafarzyº.
71
Por. W. S c h u l z, Recht auf finanzielle, can. 1260/3.
72
Por. kan. 96, 204 KPK; kan. 7 § 1 KKKW; W. S c h u l z, Recht auf finanzielle,
can. 1260/5.
73
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II, t. 4: Dobra
doczesne KosÂcioøa. Sankcje w KosÂciele. Procesy, Olsztyn 1994, s. 32; por. M. K a i s e r,
Die Kirchenglider, w: Grundriss des nachkonziliaren Kirchenrechts, hrsg. J. Listl,
H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1980, s. 111-120, zwøaszcza 112-115; M. K a i s e r,
Die rechtliche Grundstellung der ChristglaÈubigen, w: Handbuch des katolischen Kirchenrechts, hrsg. J. Listl, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 171-184, zwøaszcza 175-176.
69
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Fakt, zÇe nalezÇy on do podstawowych obowiaÎzkoÂw wszystkich
wiernych, nie ulega waÎtpliwosÂci, poniewazÇ prawodawca posøuzÇyø sieÎ
w teksÂcie normy zwrotem: Christifidelibus obligatione tenentur74.
Tym samym sformuøowanie to pozostaje w zgodzie z wyrazÂnym
stwierdzeniem soborowego Dekretu o posøudze i zÇyciu kapøanoÂw
¹Presbyterorum ordinisº, gdzie mowa jest o vera obligatio (nr 20).
Skoro zatem obowiaÎzek ten znalazø sieÎ w KPK, to powinien wynikacÂ
nie tylko z moralnego zobowiaÎzania, ale roÂwniezÇ z obligatio iuridica75. To prawne zobowiaÎzanie powinno bycÂ jednakzÇe ± wedøug De
Paolisa ± blizÇej okresÂlone ¹[...] per legem sive universalem sive particularem vel per praeceptumº76. W czasie prac Komisji do Spraw
Reformy CIC 1917 zastanawiajaÎce byøo niezdecydowanie konsultoroÂw odnosÂnie do charakteru powyzÇszego zobowiaÎzania. Z jednej
strony chciano je prawnie obwarowacÂ, z drugiej natomiast cofnieÎto
sieÎ przed sformuøowaniem dyspozycji opatrzonej sankcjaÎ karnaÎ. Ostatecznie obowiaÎzek ten nie zostaø wyrazÂnie wzmocniony zÇadnaÎ kanonicznaÎ sankcjaÎ, ¹[...] quod quidem sensibilitati hodiernae parum
convenitº77. KosÂcioøowi bowiem przysøugujaÎ tylko duchowe sÂrodki
nacisku, a stosowanie dzisÂ interdyktu czy ekskomuniki z powodu
zalegøosÂci w sÂwiadczeniach na rzecz KosÂcioøa jest nie do pomysÂlenia78. W praktyce saÎ to tylko zobowiaÎzania naturalne, dlatego tezÇ
zgodnie z kan. 222 KPK nalezÇy stosowacÂ sÂrodki duszpasterskie,
a nie prawne79.
PodstawaÎ bazy finansowej KosÂcioøa saÎ przede wszystkim dobrowolne ofiary wiernych80. WtoÂrne znaczenie majaÎ dopiero ofiary (oblationes) sÂwiadczone duchownym za ich posøugeÎ. Prawodawca kosÂcielny definiuje oblationes jako ofiary skøadane z okazji udzielania sakra74

Por. kan. 222 § 1 KPK; kan. 25 § 1 KKKW.
Por. V. D e P a o l i s, De bonis Ecclesiae temporalibus. Adnotationes in Codicem. Liber V, Romae 1986, s. 63.
76
TamzÇe.
77
¹Communicationesº, 12(1980), s. 400.
78
Por. E. I s e l e, Grundprobleme des kirlichen VermoÈgensrechts, w: Grundriss
der nachkonziliaren Kirchenrechts, hrsg. J. Listl, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg
1980, s. 693.
79
Por. W. S c h u l z, Recht auf finanzielle, can. 1260/5.
80
Por. R. S a g m e i s t e r, Oblationes Fidelium, s. 377.
75
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mentoÂw i sakramentalioÂw oraz jakichkolwiek innych celebracji liturgicznych81, a nie za nie82. Tekst normy unika pojeÎcia taxa, ktoÂre odnosi
sieÎ do opøat za roÂzÇne akty wøadzy wykonawczej dobrowolnej lub za
wykonanie reskryptoÂw Stolicy Apostolskiej83. WyrazÇa przez to mysÂl,
zÇe nie chodzi tutaj o zapøateÎ za wykonanaÎ praceÎ, lecz o dar, dzieÎki
ktoÂremu wierni przyczyniajaÎ sieÎ do utrzymania duchownych i do prowadzenia dziaøalnosÂci apostolskiej84. ChociazÇ oblationes saÎ skøadane
przez wiernych z okazji czynnosÂci liturgicznych wykonywanych przez
KosÂcioÂø i posiadajaÎ element kontraktu dwustronnego (do ut facias)
oraz nalezÇaÎ do sÂwiadczenÂ obowiaÎzkowych85, beÎdaÎcy w potrzebie nie
powinni bycÂ pozbawieni pomocy sakramentoÂw z racji swego uboÂstwa86. SaÎ to zatem ofiary obowiaÎzkowe wzgleÎdne, dlatego tezÇ sprawowanie sakramentoÂw87 i sakramentalioÂw88 nie mozÇe bycÂ uzalezÇnione od opøaty. KosÂcioÂø od poczaÎtku swego istnienia nie tylko wspomagaø biednych, przeznaczajaÎc na ich wsparcie czeÎsÂcÂ skøadanych ofiar, ale
uwazÇaø sieÎ ± juzÇ od czasoÂw apostolskich ± za ¹skarbnika ubogichº89
i traktowaø osoby, ktoÂre nie byøy w stanie skøadacÂ ofiar materialnych,
81

Por. kan. 1264 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
Por. R. S a g m e i s t e r, Oblationes Fidelium, s. 371-382, zwøaszcza 375-377;
R. P o t z, Der Erwerb von VermoÈgen, w: Grundriss der nachkonziliaren Kirchenrechts,
hrsg. J. Listl, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1980, s. 715-716; R. P o t z, Der
Erwerb von KirchenvermoÈgen, w: Handbuch der katholischen Kirchenrechts, hrsg. J.
List, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 883-884.
83
Por. kan. 1264 n. 2 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
84
Por. J. H u b e r, Das Recht der Kirche auf Erwerb, Besitz, Verwaltung und
VeraÈusserung von KirchenvermoÈgen, s. 7 (mps w posiadaniu autora).
85
Por. W. S c h u l z, Recht auf finanzielle, can. 1260/4; W. W oÂ j c i k, Dobra doczesne KosÂcioøa, s. 57; T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II,
t. 4, s. 33.
86
Por. kan. 848; 945 § 2 KPK; kan. 716 KKKW.
87
Por. kan. 840 KPK; kan. 667 KKKW.
88
Por. kan. 1166 KPK; kan. 867 § 1 KKKW.
89
Wskazuje na to zwrot praesertim erga egenos w kan. 1254 § 2 KPK, ktoÂry
pochodzi z nr 17 Dekretu o posøudze i zÇyciu kapøanoÂw ¹Presbyterorum ordinisº.
Por. W. S c h u l z, Grundfragen kirchlichen VermoÈgensrechts, w: Handbuch der katholischen Kirchenrechts, hrsg. J. Listl, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 863;
V. D e P a o l i s, I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995, s. 250-260. Szerzej na ten
temat zob.: D. F a l t i n, De obligatione impedenti fructus benefici superfluos pro paupoeribus aut piis causis, Romae 1963; W. S c h u l z, VermoÈgensfaÈhigkeit-Zweckgebun82
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za peønoprawnych czøonkoÂw, bowiem ¹[...] ofiarnosÂcÂ na rzecz KosÂcioøa
nigdy nie nalezÇaøa do kryterioÂw przynalezÇnosÂci donÂº90.

UWAGI KONÂCOWE

WspoÂøczesÂnie KosÂcioÂø katolicki w Polsce czerpie sÂrodki materialne na prowadzenie swej misji z roÂzÇnych zÂroÂdeø. NalezÇaÎ do nich: dobra
wøasne (ruchome i nieruchome) instytucji kosÂcielnych, mienie fundacji kosÂcielnych, dobrowolne sÂwiadczenia ze strony wiernych (pienieÎzÇne i w naturze), spadki, zapisy, darowizny krajowe i zagraniczne,
dotacje i subwencje ze strony panÂstwa (np. Funduszu KosÂcielnego)
lub innych instytucji na rzecz dziaøalnosÂci prowadzonej przez kosÂcielne osoby prawne, do ktoÂrych panÂstwo zobowiaÎzuje sieÎ z tytuøu rekompensaty za przywøaszczone nieruchomosÂci baÎdzÂ z tytuøu wkøadu,
jaki podmioty kosÂcielne wnoszaÎ do zÇycia publicznego na roÂwni z podmiotami sÂwieckimi (panÂstwowymi i pozarzaÎdowymi), dochody z imprez i zbioÂrek publicznych, opøaty za usøugi sÂwiadczone przez kosÂcielne instytucje charytatywno-opiekunÂcze, dochody z dziaøalnosÂci
gospodarczej prowadzonej przez ¹Caritas PolskaÎº i ¹Caritasº diecezji bezposÂrednio lub w formie wyodreÎbnionych zakøadoÂw, dochody
innych instytucji kosÂcielnych, takzÇe prowadzaÎcych dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ91.
Zazwyczaj sprawy majaÎtkowe instytucji KosÂcioøa katolickiego saÎ
przedmiotem regulacji konkordatowych. Konkordat polski w sprawach majaÎtkowych nie wprowadza jednakzÇe nowych regulacji w stosunku do regulacji ustawowych obowiaÎzujaÎcych w momencie podpisania go (z wyjaÎtkiem zobowiaÎzania do subwencji na rzecz Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie). Artykuø 22 ust. 2 konkordatu
denheit, w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici to von 1983, hrsg.
K. LuÈdicke, can. 1254/5.
90
R. S o b a nÂ s k i, Baza finansowa KosÂcioøoÂw, s. 11.
91
Por. art. 40 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
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w tym przedmiocie stanowi: ¹PrzyjmujaÎc za punkt wyjsÂcia w sprawach finansowych instytucji i doÂbr kosÂcielnych oraz duchowienÂstwa
obowiaÎzujaÎce ustawodawstwo polskie i przepisy kosÂcielne. UkøadajaÎce sieÎ Strony stworzaÎ specjalnaÎ komisjeÎ, ktoÂra zajmie sieÎ koniecznymi zmianami. Nowa regulacja uwzgleÎdni potrzeby KosÂcioøa, bioraÎc
pod uwageÎ jego misjeÎ oraz dotychczasowaÎ praktykeÎ zÇycia kosÂcielnego w Polsceº.
Z powyzÇszego tekstu wynika, zÇe Stolica Apostolska i panÂstwo
polskie na mocy konkordatu zobowiaÎzujaÎ sieÎ do zachowania w sprawach regulacji finansowych i majaÎtkowych KosÂcioøa status quo, czyli
respektowania rozwiaÎzanÂ ustawowych obowiaÎzujaÎcych w momencie
podpisania konkordatu, a takzÇe do powoøania specjalnej komisji parytetowej, ktoÂra zajmie sieÎ negocjowaniem nowych rozwiaÎzanÂ w tych
sprawach. Dlatego w debacie, jaka w latach 1993-1997 toczyøa sieÎ
wokoÂø ratyfikacji konkordatu, a zwøaszcza wokoÂø art. 22 oraz art. 15
ust. 3, art. 16 i art. 17, wysuwano aprioryczne zarzuty, jakoby konkordat wprowadzaø ogromne obciaÎzÇenia finansowe panÂstwa na rzecz
KosÂcioøa katolickiego. Kontrowersje te byøy bardziej emocjonalne
nizÇ rzeczowe, w rzeczywistosÂci bowiem okazaøo sieÎ, zÇe mijaøy sieÎ
one z prawdaÎ92.
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