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W ustawie z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej1 zawarto postanowienia,
majaÎce umozÇliwicÂ uregulowanie zadawnionych spraw majaÎtkowych
KosÂcioøa katolickiego2. Analiza tej ustawy prowadzi do nasteÎpujaÎcych wnioskoÂw: przepisy dziaøu czwartego rozdziaøu pierwszego (art.
60-71), zatytuøowane ¹Regulacja spraw majaÎtkowychº, caøosÂciowo
1

Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.
Por. P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia kosÂcielnych osoÂb prawnych w sÂwietle ustawy
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ¹Prawo
Kanoniczneº 38(1995), nr 1-2, s. 103-137; L. Adamowicz, Prawo majaÎtkowe, podatkowe i celne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin±Sandomierz 1999, s. 250-254; M. Winiarczyk-Kossakowska, Rewindykacje majaÎtkowe, w: M.
Winiarczyk-Kossakowska, PanÂstwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999, s. 61-89; J. Krukowski, Uprawnienia majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, w: Polskie prawo wyznaniowe, pod red. J. Krukowskiego, Warszawa 2000,
s. 222-226; T. Stanisøawski, Sytuacja prawno-majaÎtkowa KosÂcioøa, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, P. Stanisza, Lublin 2003, s. 387-394; M. Pietrzak, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 264-267; D. Walencik, PosteÎpowanie regulacyjne
przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ (na przykøadzie wniosku parafii Matki BozÇej Szkaplerznej
w Imielinie), ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 8(2005), s. 259-293; P. Stanisz, Regulacja spraw majaÎtkowych kosÂcielnych osoÂb prawnych, w: Prawo wyznaniowe, red.
A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2006, s. 228-234.
2
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normujaÎ roszczenia rewindykacyjne KosÂcioøa katolickiego. W zaøatwianiu tych spraw obowiaÎzujaÎ dwa pozasaÎdowe tryby posteÎpowania:
tryb administracyjny (uwøaszczenie) dla stwierdzenia, zÇe nieruchomosÂcÂ lub jej czeÎsÂcÂ, pozostajaÎce w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy we
wøadaniu kosÂcielnej osoby prawnej, staøy sieÎ z mocy prawa jej wøasnosÂciaÎ, i tryb zwany posteÎpowaniem regulacyjnym przed KomisjaÎ
MajaÎtkowaÎ, zøozÇonaÎ z przedstawicieli wyznaczonych w roÂwnej liczbie
przez stroneÎ kosÂcielnaÎ i panÂstwowaÎ, zmierzajaÎcy do przywroÂcenia
tym podmiotom na ich wniosek wøasnosÂci upanÂstwowionych nieruchomosÂci. Orzeczenie wydane przez KomisjeÎ ma charakter konstytutywny. W obu posteÎpowaniach (uwøaszczeniowym i regulacyjnym)
winny bracÂ udziaø wszystkie osoby zainteresowane, a rozstrzygnieÎcie
powinno obejmowacÂ wszystkie roszczenia, zaroÂwno z zakresu stosunkoÂw prawnorzeczowych (np. kwestie drogi koniecznej), jak i obligacyjnych, zobowiaÎzaniowych (np. roszczenia dotychczasowego uzÇytkownika z tytuøu nakøadoÂw na nieruchomosÂcÂ).
W obu przypadkach zakres regulacji jest sÂcisÂle okresÂlony ustawaÎ.
Postanowienia dotyczaÎce przejsÂcia na wøasnosÂcÂ kosÂcielnych osoÂb
prawnych nieruchomosÂci pozostajaÎcych w ich wøadaniu zawarte saÎ
w art. 60, a dotyczaÎce posteÎpowania regulacyjnego w art. 61-64 ustawy. Przepisy art. 61 wraz z art. 60, a takzÇe art. 63 ± jak zauwazÇa
Trybunaø Konstytucyjny ± tworzaÎ razem instytucjeÎ, ktoÂrej istotaÎ jest
przywroÂcenie w naturze okresÂlonych skøadnikoÂw wøasnosÂci KosÂcioøowi katolickiemu, ktoÂrych zostaø pozbawiony (art. 63 ust. 1 pkt 1)
albo naprawienie wyrzaÎdzonej mu szkody w sposoÂb okresÂlony w art.
63 ust. 1 pkt 2 i 3 (przyznanie nieruchomosÂci zamiennej baÎdzÂ wypøata
odszkodowania)3.
Jak wynika z art. 60 i 61 ustawy, spod regulacji (zaroÂwno uwøaszczenia, jak i posteÎpowania regulacyjnego)4, wyjeÎte zostaøy nieru3

Por. Uchwaøa Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie
wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. W 11/91 (Dz. U. z 1992 r., nr 52,
poz. 250); Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 12.
4
Do takiego wniosku prowadzi wykøadnia jeÎzykowa omawianych przepisoÂw.
Rozdziaø, w ktoÂrym zostaøy one zawarte, nosi nazweÎ ¹Regulacja spraw majaÎtkowychº
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chomosÂci lub ich czeÎsÂci pozostajaÎce w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy we
wøadaniu innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych; decyduje
w tym wypadku sam fakt wøadania (art. 61 ust. 1 pkt 1 druga czeÎsÂcÂ
zdania)5. W powyzÇszym przypadku nieruchomosÂci te staøy sieÎ przedmiotem uwøaszczenia osoÂb prawnych innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych na podstawie ustaw regulujaÎcych ich stosunek do panÂstwa polskiego.
NalezÇy nasteÎpnie miecÂ na wzgleÎdzie fakt, zÇe regulacja nie mozÇe
naruszycÂ przepisoÂw ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejeÎciu na
wøasnosÂcÂ panÂstwa podstawowych gaøeÎzi gospodarki narodowej (art.
61 ust. 4 pkt 1)6. Przemawia za tym tresÂcÂ przepisu art. 61 ust. 1 pkt 2
ustawy z 17 maja 1989 r. Stanowi on o przywroÂceniu kosÂcielnym
osobom prawnym w drodze posteÎpowania regulacyjnego doÂbr przejeÎtych przez panÂstwo w toku wykonywania ustawy o dobrach martwej reÎki7, ktoÂra nalezÇy do tzw. aktoÂw nacjonalizacyjnych. Przepis ten
nie przewiduje zwrotu w caøosÂci wszystkich doÂbr, a tylko pewnych ich
czeÎsÂci, szczegoÂøowo w tym zakresie wyliczonych (uwzgleÎdniajaÎc roÂwniezÇ przepis art. 60 ust. 1 pkt 2), poza ktoÂrymi przepisy ustawy o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki ± jak mozÇna wnosicÂ ± nadal
obowiaÎzujaÎ (sic!) i nie mogaÎ bycÂ naruszone. Tym bardziej nie mogaÎ
bycÂ naruszone przepisy ustawy o przejeÎciu na wøasnosÂcÂ panÂstwa podstawowych gaøeÎzi gospodarki narodowej ani przez zwrot nieruchomosÂci przejeÎtych niegdysÂ w naturze, ani w drodze rekompensaty
przewidzianej w art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z 17 maja 1989 r., poniewazÇ
i dotyczy obu posteÎpowanÂ: uwøaszczeniowego i regulacyjnego. Ustawodawca konsekwentnie uzÇywa okresÂlenia ¹posteÎpowanie regulacyjneº, a nie ¹regulacjaº na oznaczenie posteÎpowania w przedmiocie przywroÂcenia osobom prawnym KosÂcioøa katolickiego wøasnosÂci upanÂstwowionych nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci wszczynanego na
ich wniosek. Przepis art. 61 ust. 1-3 odnosi sieÎ wprawdzie do posteÎpowania regulacyjnego, ale jego ust. 4 wyrazÂnie stanowi, izÇ ¹Regulacja nie mozÇe naruszacÂ: [...]º, co
powoduje trudnosÂci interpretacyjne.
5
Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 13.
6
Dz. U. z 1946 r., nr 3, poz. 17 z poÂzÂn. zm.
7
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎciu przez PanÂstwo doÂbr martwej reÎki,
poreÎczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego (Dz. U. z 1950 r., nr 9, poz. 87 z poÂzÂn. zm.).
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zakaz naruszenia tych przepisoÂw zostaø wyrazÂnie wypowiedziany
w art. 61 ust. 4 pkt 18. Jedynym wyjaÎtkiem saÎ nieruchomosÂci przejeÎte
z powoøaniem sieÎ na ustaweÎ z dnia 3 stycznia 1946 r., gdy przejeÎcie to
nastaÎpiøo niezgodnie z przepisami tej ustawy. Byøy to przejeÎcia dokonane bez tytuøu prawnego i wobec tego podpadajaÎ one pod przepis
art. 61 ust. 1 pkt 7 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego, a co za tym idzie, objeÎte saÎ posteÎpowaniem regulacyjnym9.
Regulacja nie mozÇe naruszycÂ roÂwniezÇ praw podmiotowych nabytych przez niepanÂstwowe osoby trzecie, w szczegoÂlnosÂci przez inne
kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe oraz rolnikoÂw indywidualnych (art. 61
ust. 4 pkt 3). Niemniej zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja
1990 r. ± Przepisy wprowadzajaÎce ustaweÎ o samorzaÎdzie terytorialnym i ustaweÎ o pracownikach samorzaÎdowych10, nieruchomosÂci beÎdaÎce we wøadaniu osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego, a stanowiaÎce
formalnie wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa, nie podlegaøy skomunalizowaniu11, na mocy zasÂ art. 13 ust. 1 rzeczonej ustawy skomunalizowane
nieruchomosÂci podlegajaÎ posteÎpowaniu regulacyjnemu12.
Przepis art. 64 ust. 4 pkt 3 roÂzÇni sieÎ od przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1,
chociazÇ oba moÂwiaÎ mieÎdzy innymi o ¹innych kosÂcioøach i zwiaÎzkach
wyznaniowychº. Ten drugi przepis moÂwi o ¹wøadaniuº przez inne
kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, wiaÎzÇe wieÎc wyøaÎczenie dochodzenia
przez osoby prawne KosÂcioøa katolickiego utraconej przez nie wøasnosÂci ze stanem faktycznym wøadania nieruchomosÂciami lub ich czeÎsÂciami przez inne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, nawet gdyby nie
miaøy zÇadnych praw do wøadanych przez nie przedmiotoÂw. Z kolei
przepis art. 61 ust. 4 pkt 3 moÂwi o zakazie naruszania praw przysøu8

Por. Z. Strus, PosteÎpowanie regulacyjne a ochrona praw osoÂb trzecich, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 6(1998), nr 3, s. 14.
9
Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 13-14.
10
Dz. U. z 1990 r., nr 32, poz. 191 z poÂzÂn. zm.
11
Por. punkt III, 3, 5 instrukcji w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji
mienia podlegajaÎcego komunalizacji, stanowiaÎcej zaøaÎcznik do uchwaøy nr 104 Rady
MinistroÂw z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji
mienia komunalnego (MP z 1990 r., nr 30, poz. 235).
12
Por. Z. Strus, PosteÎpowanie regulacyjne a ochrona praw osoÂb trzecich, s. 16.
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gujaÎcych wymienionym w nim podmiotom, w tym innym kosÂcioøom
i zwiaÎzkom wyznaniowym, ktoÂre przy tym mogaÎ, ale nie muszaÎ, wøadacÂ nieruchomosÂciami lub ich czeÎsÂciami, stanowiaÎcymi niegdysÂ wøasnosÂcÂ osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego. Prawa te mogaÎ bycÂ roÂzÇnego rodzaju: mozÇe to bycÂ wøasnosÂcÂ, inne prawa rzeczowe oraz prawa
obligacyjne13. Nie zawsze wyøaÎczajaÎ one mozÇliwosÂcÂ dochodzenia
przez osoby prawne KosÂcioøa katolickiego przywroÂcenia im prawa
wøasnosÂci upanÂstwowionych niegdysÂ nieruchomosÂci. Dotyczy to wyøaÎcznie sytuacji, gdy niepanÂstwowe osoby trzecie nabyøy prawo wøasnosÂci tych nieruchomosÂci14. Przy czym w wypadku posteÎpowania
regulacyjnego wyøaÎczone jest woÂwczas jedynie dochodzenie zwrotu
wøasnosÂci nalezÇaÎcej uprzednio do KosÂcioøa nieruchomosÂci lub jej
czeÎsÂci w naturze. Nie wyklucza to jednak przyznania nieruchomosÂci
zamiennej lub odszkodowania (art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3). O przyznaniu
nieruchomosÂci zamiennej lub odszkodowania decyduje bowiem nie
to, zÇe niepanÂstwowa osoba trzecia nabyøa prawo wøasnosÂci nieruchomosÂci nalezÇaÎcej niegdysÂ do osoby prawnej KosÂcioøa katolickiego, lecz
fakt, izÇ nieruchomosÂcÂ taka zostaøa swego czasu upanÂstwowiona, a zachodzaÎ przesøanki umozÇliwiajaÎce prowadzenie posteÎpowania regulacyjnego przewidzianego w art. 61 ust. 1 pkt 1-7.
Sytuacja przedstawia sieÎ odmiennie, gdy niepanÂstwowe osoby
trzecie nabyøy inne nizÇ wøasnosÂcÂ prawa do nieruchomosÂci lub ich
czeÎsÂci, ktoÂre nalezÇaøy do osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego i zo13

Por. tamzÇe.
Zbigniew Strus w artykule PosteÎpowanie regulacyjne a ochrona praw osoÂb
trzecich jest przeciwnego zdania i stwierdza, zÇe w razie ustanowienia uzÇytkowania
wieczystego przywroÂcenie wøasnosÂci nieruchomosÂci lub jej czeÎsÂci w rozumieniu art.
63 ust. 1 pkt 1 nie mozÇe nastaÎpicÂ, poniewazÇ uzÇytkowanie wieczyste mozÇe bycÂ ustanowione tylko na nieruchomosÂciach Skarbu PanÂstwa lub jednostek samorzaÎdu terytorialnego, lub ich zwiaÎzkoÂw (art. 232 § 1 k.c.). Analogiczna sytuacja zachodzi przy
istnieniu trwaøego zarzaÎdu. Moim zdaniem w takim przypadku przywroÂcenie wøasnosÂci kosÂcielnej osobie prawnej jest mozÇliwe, a tylko w jej interesie jest wykazanie w odreÎbnym posteÎpowaniu baÎdzÂ w oddzielnym posteÎpowaniu wieczystoksieÎgowym, izÇ
uzÇytkowanie wieczyste wygasøo zgodnie z art. 232 § 1 k.c. KwestiaÎ otwartaÎ pozostaje
dochodzenie przed saÎdem wobec Skarbu PanÂstwa lub jednostek samorzaÎdu terytorialnego lub ich zwiaÎzkoÂw roszczenÂ wynikajaÎcych z naruszenia praw majaÎtkowych niepanÂstwowej osoby trzeciej.
14
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staøy upanÂstwowione w warunkach przewidzianych w przepisach art.
60 ust. 1 pkt 1-5 i art. 61 ust. 1 pkt 1-7. Nic woÂwczas nie stoi na
przeszkodzie, by kosÂcielne osoby prawne dochodziøy przywroÂcenia
im utraconej wøasnosÂci nieruchomosÂci, z tym zastrzezÇeniem, izÇ odzyskanie przez nie utraconej na skutek upanÂstwowienia wøasnosÂci nieruchomosÂci nie beÎdzie mogøo prowadzicÂ do naruszenia innych nizÇ
wøasnosÂcÂ praw nabytych przez niepanÂstwowe osoby trzecie15.
Przepisy art. 61 (podobnie jak art. 60 z wyjaÎtkiem ust. 4) posøugujaÎ sieÎ terminem ¹wøadanieº, ktoÂry ± jak wynika z art. 336, 338, 339,
348, 349 k.c.16 ± oznacza faktycznaÎ wøadzeÎ nad rzeczaÎ (detencjeÎ)
i obejmuje posiadanie samoistne, zalezÇne oraz dzierzÇenie17. Termin
¹wøadanieº zawarty w art. 60 ust. 1 ustawy o stosunku panÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego nalezÇy rozumiecÂ w ten sposoÂb, izÇ nieruchomosÂci podlegajaÎce nabyciu z mocy prawa musiaøy znajdowacÂ sieÎ w dniu
23 maja 1989 r. w posiadaniu lub dzierzÇeniu kosÂcielnych osoÂb prawnych18. Jest to podstawowy warunek uwøaszczenia kosÂcielnych osoÂb
prawnych.
1. ZAKRES UWèASZCZENIA

KosÂcioÂø katolicki w Polsce nabyø z mocy samego prawa (art. 60)
wøasnosÂcÂ nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, pozostajaÎcych w dniu wejsÂcia
w zÇycie ustawy, czyli w dniu 23 maja 1989 r. (art. 77) we wøadaniu
kosÂcielnych osoÂb prawnych.
Po pierwsze, ktoÂre byøy wczesÂniej wøasnosÂciaÎ diecezji, parafii,
klasztoroÂw lub innych instytucji greckokatolickich19 (art. 60 ust. 1
pkt 1).
15
Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 14.
16
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ± Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16,
poz. 93 z poÂzÂn. zm.).
17
Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., s. 13.
18
Por. W. ChroÂsÂcielewski, Glosa do wyroku NSA z dnia 27 wrzesÂnia 1990 r.,
sygn. akt II SA 502/90, ¹Orzecznictwo SaÎdoÂw Polskichº 34(1993), nr 3, s. 49.
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Wøadze komunistyczne, przejmujaÎc to mienie baÎdzÂ uznajaÎc je za
wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa, stosowaøy roÂzÇnorodnaÎ argumentacjeÎ
prawnaÎ. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Administracji Publicznej z marca 1947 r. mienie osoÂb prawnych KosÂcioøa greckokatolickiego miaøo nalezÇecÂ do panÂstwa na podstawie ukøadu z wrzesÂnia
1945 r. zawartego przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
z rzaÎdem UkrainÂskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o przesiedleniu ludnosÂci ukrainÂskiej z Polski i obywateli polskich z terytorium USRR20. Z kolei podstaweÎ, na ktoÂraÎ wskazywano przy przejmowaniu majaÎtku KosÂcioøa greckokatolickiego, stanowiø dekret
z dnia 5 wrzesÂnia 1947 r. o przejeÎciu na wøasnosÂcÂ panÂstwa mienia
pozostaøego po osobach przesiedlonych do ZSRR21. TresÂcÂ tego dekretu byøa jednak niedostosowana do przejmowania mienia osoÂb
prawnych, w zwiaÎzku z tym zostaø on znowelizowany dekretem z dnia
28 wrzesÂnia 1949 r.22 Zgodnie z art. 1 ust. 2 zd. 1 dekretu z dnia
5 wrzesÂnia 1947 r. na wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa miaøo przechodzicÂ
takzÇe mienie ¹osoÂb prawnych, ktoÂrych istnienie lub dziaøalnosÂcÂ
wskutek przesiedlenia do ZSRR ich czøonkoÂw lub osoÂb taÎ dziaøalnosÂciaÎ objeÎtych staøa sieÎ bezprzedmiotowaº. RoÂwniezÇ ten akt prawny
zawiera wadliwaÎ argumentacjeÎ prawnaÎ, poniewazÇ ustanie dziaøalnosÂci osoÂb prawnych KosÂcioøa greckokatolickiego nastaÎpiøo przede
wszystkim w wyniku dziaøalnosÂci wøadz komunistycznych i nie miaøo
bezposÂredniego zwiaÎzku z przesiedleniem do ZSRR, a ponadto trudno uznacÂ dziaøalnosÂcÂ kosÂcielnej osoby prawnej za ¹bezprzedmiotowaÎº. KosÂcielna osoba prawna to nie przedsieÎbiorstwo nastawione na
zysk.
19

ObrzaÎdek greckokatolicki nazywany jest tezÇ obrzaÎdkiem unickim, obrzaÎdkiem
grecko-rusinÂskim (okres II Rzeczypospolitej) lub bizantyjsko-ukrainÂskim (wspoÂøczesÂnie). W tym artykule nazwy te beÎdaÎ uzÇywane zamiennie.
20
Por. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), zesp. Ministerstwa Administracji Publicznej (MAP), sygn. 1040, ZarzaÎdzenie w sprawie majaÎtku po byøej Kurii
Biskupiej greckokatolickiej w PrzemysÂlu, V.W.Ch.347/47, s. 80.
21
Dz. U. z 1947 r., nr 59, poz. 318.
22
Dekret z dnia 28 wrzesÂnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 wrzesÂnia 1947 r.
o przejsÂciu na wøasnosÂcÂ PanÂstwa mienia pozostaøego po osobach przesiedlonych do
ZSRR (Dz. U. z 1949 r., nr 53, poz. 404).
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WczesÂniej, bo 27 lipca 1949 r., ukazaø sieÎ dekret o przejeÎciu na
wøasnosÂcÂ panÂstwa niepozostajaÎcych w faktycznym wøadaniu wøasÂcicieli nieruchomosÂci ziemskich poøozÇonych w niektoÂrych powiatach
wojewoÂdztwa biaøostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego23. Stosowanie tej podstawy prawnej ograniczone byøo jednak
tylko do nieruchomosÂci ziemskich. Zatem kazÇdy z przytoczonych
aktoÂw prawnych obarczony jest wadaÎ prawnaÎ, polegajaÎcaÎ na niedostatecznym stopniu sprecyzowania w stosunku do przejmowanego
mienia greckokatolickich kosÂcielnych osoÂb prawnych i z tego wzgleÎdu nalezÇy uznacÂ, zÇe mienie KosÂcioøa greckokatolickiego zostaøo przejeÎte przez panÂstwo bez podstawy prawnej. W efekcie ustawa z 17 maja
1989 r. doprowadziøa do przejsÂcia nieruchomosÂci greckokatolickich
kosÂcielnych osoÂb prawnych na rzecz osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku øacinÂskiego. Kwestia uwzgleÎdnienia potrzeb i historycznych racji osoÂb prawnych KosÂcioøa greckokatolickiego pozostaje obecnie sprawaÎ wewneÎtrznaÎ KosÂcioøa katolickiego obu obrzaÎdkoÂw, a tym samym znajduje sieÎ poza sferaÎ zainteresowania ustawodawcy panÂstwowego24.
Art. 61 ust. 1 pkt 1 odsyøa do art. 60 ust. 1 pkt 1, ktoÂry dotyczy
nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, beÎdaÎcych ¹wøasnosÂciaÎ diecezji, parafii,
klasztoroÂw lub innych instytucji greckokatolickich (unickich)º. Przepis ten nie odnosi sieÎ do ziem pounickich, stanowiaÎcych niegdysÂ
wøasnosÂcÂ osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku unickiego,
znajdujaÎcych sieÎ na terenach byøego zaboru rosyjskiego, a ktoÂre
obecnie znajdujaÎ sieÎ w granicach panÂstwa polskiego, poniewazÇ
w ukøadzie mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z dnia
20 czerwca 1938 r. (Dz. U. nr 35, poz. 222) Stolica Apostolska zrzekøa
sieÎ na rzecz Polski roszczenÂ KosÂcioøa katolickiego do prawa wøasnosÂci na wszystkich ziemiach pounickich (art. I i II ukøadu).
23

Dz. U. z 1949 r., nr 46, poz. 339.
Por. P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia kosÂcielnych osoÂb prawnych, s. 111. Szerzej
na ten temat zob.: A. NaøeÎcz, Cerkwie greckokatolickie w Diecezji Przemyskiej po roku
1945. Zarys problematyki, PrzemysÂl 1988; J. Musiaø, A. NaøeÎcz, SÂwiaÎtynie unickie na
terenie diecezji przemyskiej w latach 1945-1985, ¹ChrzesÂcijanin w SÂwiecieº 191(1989),
nr 3, s. 89-102.
24
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W ukøadzie tym natomiast panÂstwo polskie uznaøo za wøasnosÂcÂ
KosÂcioøa katolickiego kosÂcioøy, kaplice pounickie (z plebaniami,
ogrodami plebanÂskimi i cmentarzami pounickimi), beÎdaÎce w dniu
podpisania ukøadu w posiadaniu lub wøadaniu KosÂcioøa katolickiego
(art. V ukøadu), jednakzÇe w ukøadzie nie do konÂca zostaøa rozwiaÎzana
kwestia kosÂcioøoÂw i kaplic pounickich, beÎdaÎcych w owym czasie w posiadaniu panÂstwa (art. VI). Z powoøanych przepisoÂw wynika, izÇ gdy
chodzi o ziemie dawnego zaboru rosyjskiego objeÎte obecnie granicami panÂstwa polskiego, jedynie co do mienia wymienionego w art. V
i VI wspomnianego ukøadu istnieje mozÇliwosÂcÂ, zÇe w sporadycznych
zupeønie wypadkach mozÇe znalezÂcÂ zastosowanie art. 61 ust. 1 pkt 1,
dotyczaÎcy wszczeÎcia posteÎpowania regulacyjnego.
Po drugie, nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, ktoÂre podlegaøy przejeÎciu na wøasnosÂcÂ panÂstwa z mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r.
o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego25, a zostaøy pozostawione, wydzierzÇawione lub przekazane
kosÂcielnym osobom prawnym (art. 60 ust. 1 pkt 2).
Zgodnie z art. 7 ustawy o przejeÎciu doÂbr martwej reÎki oraz aneksem do punktu 2 Protokoøu Komisji WspoÂlnej RzaÎdu i Episkopatu
Polski czeÎsÂcÂ nieruchomosÂci ziemskich pozostaøa w posiadaniu osoÂb
prawnych KosÂcioøa katolickiego, mimo przejsÂcia ich tytuøu wøasnosÂci
na Skarb PanÂstwa26. Tak wieÎc rozstrzygnieÎcie ustawy umozÇliwiøo
ponowne przejsÂcie tytuøu wøasnosÂci tych nieruchomosÂci na kosÂcielne
25

Dz. U. z 1950 r., nr 9, poz. 87 z poÂzÂn. zm.
Szacuje sieÎ, zÇe kosÂcielne osoby prawne utrzymaøy w posiadaniu okoøo 33 tys.
ha gruntoÂw rolnych, panÂstwo zasÂ przejeÎøo okoøo 155 tys. ha. Por. M. T. Staszewski,
PanÂstwo±KosÂcioÂø w Europie SÂrodkowo-Wschodniej. Aspekty instytucjonalno-prawne,
Warszawa 1994, s. 39. LiczbeÎ 89 090,8 ha przejeÎtych gruntoÂw bez podziaøu na poszczegoÂlne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe zawierajaÎ dane Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych na dzienÂ 15 stycznia 1951 r. Por. AAN, zesp. Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych, teczka 1434, ¹Dane tymczasowe z 15 I 1951 r.º Powoøuje sieÎ na nie takzÇe
M. Winiarczyk-Kossakowska, PrzejeÎcie przez panÂstwo ¹doÂbr martwej reÎkiº (w pieÎcÂdziesiaÎtaÎ roczniceÎ), ¹PanÂstwo i Prawoº 55(2000), nr 12, s. 61. NalezÇy jednak pamieÎtacÂ,
izÇ po 15 stycznia 1951 r. przejmowanie gruntoÂw trwaøo nadal. LiczbeÎ 155 tys. ha podajaÎ
nasteÎpujaÎce publikacje: B. GoÂrowska, G. Rydlewski, Regulacje prawne stosunkoÂw
wyznaniowych w Polsce, Warszawa 19922, s. 105; A. Dudek, PanÂstwo i kosÂcioÂø w Polsce
26
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osoby prawne, o ile osoby te w dniu 23 maja 1989 r. nadal nimi
wøadaøy.
Po trzecie, ktoÂre podlegaøy przepisom dekretu z dnia 24 kwietnia
1952 r. o zniesieniu fundacji27, a zostaøy poreÎczone, pozostawione,
wydzierzÇawione, wynajeÎte lub przekazane kosÂcielnym osobom prawnym (art. 60 ust. 1 pkt 3).
Na mocy tego dekretu z dniem 22 maja 1952 r. majaÎtek fundacji
majaÎcych siedzibeÎ w Polsce zostaø przejeÎty przez panÂstwo na wøasnosÂcÂ. W niektoÂrych jednak sytuacjach mimo przejeÎcia mienia fundacji poreÎczono uzÇytkowanie ich majaÎtkoÂw lub ich czeÎsÂci stanowiaÎcych
gospodarstwa rolne proboszczoÂw (w granicach i na zasadach okresÂlonych w ustawie o przejeÎciu doÂbr martwej reÎki), a takzÇe przeznaczonych do wykonywania kultu religijnego (np. fundacje mszalne).
Po czwarte, zostaøy przez byøe wøadze zaborcze austriackie przejeÎte na wøasnosÂcÂ funduszy religijnych, funduszy naukowych, szkoÂø
parafialnych lub katolickich gmin parafialnych (art. 60 ust. 1 pkt 4).
NieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, ktoÂre zostaøy przez byøe wøadze
zaborcze austriackie przejeÎte na wøasnosÂcÂ funduszy religijnych, funduszy naukowych, szkoÂø parafialnych lub katolickich gmin parafialnych, a ktoÂre w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy znajdowaøy sieÎ we wøadaniu panÂstwowych jednostek organizacyjnych, staøy sieÎ z mocy prawa odpowiednio wøasnosÂciaÎ Skarbu PanÂstwa, innych panÂstwowych
osoÂb prawnych lub mieniem komunalnym (art. 60 ust. 3). Z kolei
takie same nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, znajdujaÎce sieÎ w tym dniu
w samoistnym posiadaniu osoÂb fizycznych lub niepanÂstwowych i niekosÂcielnych osoÂb prawnych, podlegajaÎ nabyciu w drodze zasiedzenia,
przy zaliczeniu do biegu zasiedzenia wymaganym w art. 172 k.c.28
okresu posiadania przed dniem wejsÂcia w zÇycie ustawy (art. 60 ust. 4).
Unormowanie to wyøaÎczyøo tym samym stosowanie art. 177 k.c., ktoÂry uniemozÇliwiaø zasiedzenie nieruchomosÂci beÎdaÎcych przedmiotem
1945-1970, KrakoÂw 1995, s. 21; J. ZÇaryn, KosÂcioÂø a wøadza w Polsce (1945-1950),
Warszawa 1997, s. 312, 327, przyp. 12.
27
Dz. U. z 1952 r., nr 25, poz. 172.
28
Obecnie w brzmieniu ustalonym ustawaÎ z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie
ustawy ± Kodeks cywilny (Dz. U. z 1990 r., nr 55, poz. 321).
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wøasnosÂci panÂstwowej. Warto dodacÂ, izÇ art. 177 k.c. zostaø uchylony
przez nowelizacjeÎ kodeksu cywilnego z 1990 r.29
Po piaÎte, uwøaszczeniem objeÎto nieruchomosÂci, na ktoÂrych znajdujaÎ sieÎ obiekty sakralne oraz cmentarze (zgodnie z nowelizacjaÎ
z 1991 r.) wraz z budynkami towarzyszaÎcymi; dotyczy to roÂwniezÇ
obiektoÂw poøozÇonych na obszarze miasta stoøecznego Warszawy
(art. 60 ust. 1 pkt 5). Ustawodawca wyjasÂniø, zÇe przez ¹budynki towarzyszaÎceº obiektom sakralnym rozumie sieÎ poøozÇone w saÎsiedztwie
obiektoÂw sakralnych: budynki stanowiaÎce mieszkanie proboszcza lub
rektora, kancelarieÎ parafialnaÎ lub kancelarieÎ rektora (plebanieÎ), budynki stanowiaÎce mieszkanie wikariuszy (wikariatkeÎ), budynki stanowiaÎce mieszkanie pracownikoÂw sÂwieckich parafii lub rektoratu
(organistoÂwkeÎ), budynki punktu katechetycznego i budynki domu
zakonnego zwiaÎzanego z duszpasterstwem w tym obiekcie sakralnym
albo ze sÂwiadczeniem w nim pomocy (art. 60 ust. 2). RozstrzygnieÎcie
to umozÇliwiøo przejeÎcie przez kosÂcielne osoby prawne wøasnosÂci
cmentarzy i obiektoÂw sakralnych znajdujaÎcych sieÎ 23 maja 1989 r.
w ich wøadaniu, bez wzgleÎdu na pochodzenie tych nieruchomosÂci,
w tym takzÇe utraconych w przeszøosÂci przez inne kosÂcioøy i zwiaÎzki
wyznaniowe30.
Na tle innych ustaw regulujaÎcych stosunek panÂstwa do kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej szczegoÂlny wyjaÎtek od zasady, zÇe nieruchomosÂci znajdujaÎce sieÎ we wøadaniu osoÂb
prawnych danego kosÂcioøa przechodzaÎ na ich wøasnosÂcÂ, przewiduje
art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego.
W mysÂl tego przepisu kosÂcioøy garnizonowe, znajdujaÎce sieÎ we wøadaniu osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego, nie staøy sieÎ ich wøasnosÂciaÎ.
29

Por. art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy ± Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1990 r., nr 55, poz. 321).
30
Przykøadem mozÇe bycÂ tutaj kosÂcioÂø powizytkowski w Siemianowicach SÂlaÎskich,
beÎdaÎcy wøasnosÂciaÎ ewangelickiej gminy kosÂcielnej, przekazany w uzÇytkowanie, bez
przeniesienia tytuøu wøasnosÂci, na mocy uchwaøy Miejskiej Rady Narodowej z 1945 r.
KosÂcioøowi katolickiemu, a nasteÎpnie ¹uwøaszczonyº zgodnie z ustawaÎ z 17 maja
1989 r. 18 stycznia 2000 r. w wyniku porozumienia pomieÎdzy diecezjaÎ katowickaÎ
KosÂcioøa katolickiego a diecezjaÎ katowickaÎ KosÂcioøa ewangelicko-augsburskiego zostaø on zwroÂcony pierwotnemu wøasÂcicielowi.
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2. TRYB

Stwierdzenie przejsÂcia wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci nasteÎpuje w dwoÂch etapach. Etapem pierwszym jest, zgodnie z art. 60
ust. 5, wydanie decyzji terenowego organu administracji panÂstwowej
o wøasÂciwosÂci szczegoÂlnej do spraw wyznanÂ stopnia wojewoÂdzkiego,
czyli obecnie ± w mysÂl art. 59 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o zmianie niektoÂrych ustaw okresÂlajaÎcych kompetencje organoÂw administracji publicznej w zwiaÎzku z reformaÎ ustrojowaÎ panÂstwa ± wojewody31. SzczegoÂøowy tryb wydawania decyzji regulujaÎ odpowiednie przepisy kodeksu posteÎpowania administracyjnego32. NalezÇy
przy tym podkresÂlicÂ, zÇe samo wydanie decyzji potwierdza jedynie,
izÇ nieruchomosÂci, speøniajaÎce warunki okresÂlone w ustawie z 17 maja
1989 r., staøy sieÎ z mocy prawa wøasnosÂciaÎ kosÂcielnej osoby prawnej.
W sytuacji gdy w dniu 23 maja 1989 r. toczyøo sieÎ posteÎpowanie
saÎdowe lub administracyjne, dotyczaÎce ustalenia stanu prawnego wymienionych rodzajoÂw nieruchomosÂci, zgodnie z art. 60 ust. 8 ulega
ono zawieszeniu, a saÎdy lub organy administracji panÂstwowej powinny przekazacÂ jego akta organowi kompetentnemu do wydania decyzji, czyli wojewodzie. Wojewoda, ktoÂry wydaø decyzjeÎ ostatecznaÎ,
ma obowiaÎzek zawiadomicÂ o niej saÎd lub organ administracji panÂstwowej, ktoÂry zawiesiø posteÎpowanie, zwracajaÎc roÂwnoczesÂnie akta
sprawy. Wydanie ostatecznej decyzji w przedmiocie uwøaszczenia jest
podstawaÎ dla saÎdu lub organu administracji panÂstwowej do umorzenia zawieszonych posteÎpowanÂ.
Drugim etapem przejsÂcia wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci
w drodze uwøaszczenia kosÂcielnych osoÂb prawnych jest wpis do ksieÎgi
wieczystej baÎdzÂ w przypadku braku jej zaøozÇenie. Ma to szczegoÂlne
znaczenie w zwiaÎzku z domniemaniem, zÇe prawo jawne z ksieÎgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3
u.k.w.h.)33, domniemaniem reÎkojmi wiary publicznej ksiaÎg wieczys31

Dz. U. z 1998 r., nr 106, poz. 668.
Por. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ± Kodeks posteÎpowania administracyjnego (t.jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z poÂzÂn. zm.).
33
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksieÎgach wieczystych i hipotece (t.jedn.: Dz. U.
z 2001 r., nr 124, poz. 1361 z poÂzÂn. zm.).
32

REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOSÂCI KOSÂCIOèA

145

tych (art. 5 u.k.w.h.) oraz ochronaÎ praw nabytych przez niepanÂstwowe osoby trzecie. Przeanalizujmy teÎ sytuacjeÎ na przykøadzie prawa
uzÇytkowania wieczystego.
Wpis prawa uzÇytkowania wieczystego korzysta z domniemania
wynikajaÎcego z art. 3 u.k.w.h. Domniemanie to dziaøa roÂwniezÇ wtedy,
kiedy dokonany wpis ujawnia sprzecznaÎ z prawem podstaweÎ wpisu.
Nie obala tego domniemania wyrazÇone w uzasadnieniu decyzji
uwøaszczeniowej (wydanej w trybie art. 60 ust. 1 pkt 1-5) stanowisko,
zÇe wpis uzÇytkowania wieczystego zostaø dokonany na podstawie wadliwie sporzaÎdzonej umowy uzÇytkowania wieczystego, gdyzÇ kosÂcielna
osoba prawna nabyøa z mocy ustawy, przed zawarciem stosownej
umowy, prawo wøasnosÂci tej nieruchomosÂci. DopoÂki bowiem wykazane domniemanie wpisu uzÇytkowania wieczystego nie zostanie obalone na drodze prawnej (np. na podstawie wyroku saÎdu, orzekajaÎcego niezgodnosÂcÂ stanu prawnego nieruchomosÂci w zakresie prawa
uzÇytkowania wieczystego gruntu), tresÂcÂ wpisu dziaøa na korzysÂcÂ
ujawnionego podmiotu34.
Wpis w ksieÎdze wieczystej prawa uzÇytkowania wieczystego na
rzecz niepanÂstwowej osoby trzeciej co do uwøaszczonej nieruchomosÂci
nie jest, co prawda, przeszkodaÎ do uwzgleÎdnienia wniosku kosÂcielnej
osoby prawnej o wpis prawa wøasnosÂci w miejsce Skarbu PanÂstwa
z uwagi na zakres kognicji saÎdu wyznaczonej tresÂciaÎ wniosku oraz
doøaÎczonaÎ do wniosku decyzjaÎ. Niemniej, po uwzgleÎdnieniu przez
saÎd ¹wniosku w jego granicachº, w interesie kosÂcielnej osoby prawnej
jest wykazanie w odreÎbnym posteÎpowaniu baÎdzÂ w oddzielnym posteÎpowaniu wieczystoksieÎgowym, izÇ uzÇytkowanie wieczyste wygasøo35.
JesÂliby nastaÎpiøo rozporzaÎdzenie uwøaszczonaÎ nieruchomosÂciaÎ
bez uprzedniego wpisu prawa wøasnosÂci na rzecz kosÂcielnej osoby
prawnej w miejsce Skarbu PanÂstwa jako dotychczasowego wøasÂciciela, a w tejzÇe ksieÎdze wieczystej byøaby ujawniona niepanÂstwowa osoba trzecia jako uzÇytkownik wieczysty, nabywca nieruchomosÂci zasÂ
zÇaÎdaøby wpisu prawa wøasnosÂci na podstawie zawartej ze zbywcaÎ
(uwøaszczonaÎ kosÂcielnaÎ osobaÎ prawnaÎ) umowy sprzedazÇy, saÎd wie34
35

Por. A. Oleszko, Pytania i odpowiedzi, ¹Rejentº 13(2003), nr 4, s. 149.
Por. tamzÇe.
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czystoksieÎgowy w ramach kognicji z art. 6268 § 2 k.p.c.36 powinien
oddalicÂ taki wniosek (art. 6269 k.p.c.), poniewazÇ istnieje przeszkoda
do jego dokonania.
PrzeszkodaÎ taÎ jest wpis prawa uzÇytkowania wieczystego co do
przedmiotowej nieruchomosÂci na rzecz wspomnianej osoby trzeciej.
Nie wnikajaÎc w oceneÎ wazÇnosÂci umowy, notariusz powinien odmoÂwicÂ
sporzaÎdzenia tej umowy w formie aktu notarialnego na podstawie
art. 81 ustawy ± Prawo o notariacie37, po wczesÂniejszym zapoznaniu
sieÎ z tresÂciaÎ przedøozÇonego mu odpisu ksieÎgi wieczystej38 prowadzonej dla nieruchomosÂci Skarbu PanÂstwa39.
PrzejsÂcie wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci w drodze uwøaszczenia jest wolne od podatkoÂw i opøat zwiaÎzanych z tym przejsÂciem
(np. opøaty skarbowej), a wynikajaÎce z niego wnioski o wpisy do
ksiaÎg wieczystych i o ich zakøadanie saÎ wolne od opøat saÎdowych
(art. 60 ust. 7).
3. KONTROLA SAÎDOWA
3.1. SKARGA DO SAÎDU ADMINISTRACYJNEGO

Decyzje uwøaszczajaÎce kosÂcielne osoby prawne majaÎ charakter
deklaratoryjny i w mysÂl art. 60 ust. 6 mogaÎ bycÂ zaskarzÇone do saÎdu
administracyjnego. W chwili wejsÂcia w zÇycie ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego, na mocy ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o Naczelnym SaÎdzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy
± Kodeks posteÎpowania administracyjnego40, najwazÇniejsze decyzje
36

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. ± Kodeks posteÎpowania cywilnego (Dz. U.
z 1964 r., nr 43, poz. 296 z poÂzÂn. zm.).
37
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. ± Prawo o notariacie (t.jedn.: Dz. U. z 2002 r.,
nr 42, poz. 369 z poÂzÂn. zm.).
38
Por. § 18 ust. 1 pkt 5 rozporzaÎdzenia Ministra SprawiedliwosÂci z 17 wrzesÂnia
2001 r. w sprawie prowadzenia ksiaÎg wieczystych i zbioroÂw dokumentoÂw ( Dz. U.
z 2001 r., nr 102, poz. 1122 z poÂzÂn. zm.).
39
Por. A. Oleszko, Pytania i odpowiedzi, s. 149.
40
Dz. U. z 1980 r., nr 4, poz. 8.
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dotyczaÎce spraw wyznaniowych, podejmowane zresztaÎ na zasadzie
tzw. swobodnego uznania, byøy poza kontrolaÎ saÎdowaÎ. Kontrola saÎdowa byøa woÂwczas podejmowana jedynie incydentalnie w sÂcisÂle
okresÂlonych rodzajach spraw (budownictwo kosÂcielne, fundacje wyznaniowe, decyzje dotyczaÎce przyjeÎcia darowizn, zapisoÂw, spadkoÂw
i umoÂw o dozÇywocie przez podmioty wyznaniowe). Decyzje te byøy
wydawane przez inne wydziaøy baÎdzÂ organy w porozumieniu z wydziaøem (urzeÎdem) do spraw wyznanÂ. Tym samym przepis art. 60
ust. 6 rozszerzyø zakres saÎdowej kontroli, dopuszczajaÎc skargeÎ do
NSA w sprawach decyzji baÎdzÂ zaniechania wydania decyzji o uwøaszczeniu kosÂcielnych osoÂb prawnych41.
Zgodnie z art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie
ustawy ± Kodeks posteÎpowania administracyjnego42 kognicji NSA
poddano wszystkie decyzje organoÂw administracji panÂstwowej, takzÇe
w sprawach wyznaniowych, o ile nie jest to wyrazÂnie wyøaÎczone przez
ustaweÎ. Ustawa ta zmieniøa brzmienie dotychczasowego art. 196 § 2
k.p.a., gdzie kompetencje NSA ustalono na zasadzie klauzuli generalnej, bez dotychczasowych wyøaÎczenÂ m.in. spraw wyznaniowych.
Artykuø 196 k.p.a. zostaø uchylony przez art. 61 pkt 3 ustawy z dnia
11 maja 1995 r. o Naczelnym SaÎdzie Administracyjnym43. TeÎ z kolei
derogowano na mocy art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ± przepisy wprowadzajaÎce ustaweÎ ± Prawo o ustroju saÎdoÂw administracyjnych44 i ustaweÎ ± Prawo o posteÎpowaniu przed saÎdami administracyjnymi45 z dniem 1 stycznia 2004 r.46 Obecnie zatem wprowadzono
mozÇliwosÂcÂ dwuinstancyjnego posteÎpowania przed saÎdami administracyjnymi w sprawach skargi na decyzjeÎ baÎdzÂ zaniechania wydania
decyzji w przedmiocie przejsÂcia wøasnosÂci nieruchomosÂci albo jej
czeÎsÂci na rzecz kosÂcielnej osoby prawnej. Skarga na niewydanie de41
Por. P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia kosÂcielnych osoÂb prawnych, s. 111-112;
A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, w: KosÂcioÂø
i prawo, t. 13, Lublin 1998, s. 36-37.
42
Dz. U. z 1990 r., nr 34, poz. 201.
43
Dz. U. z 1995 r., nr 74, poz. 368.
44
Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1269.
45
Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270, zm. Dz. U. z 2004 r., nr 162, poz. 1692.
46
Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1271.
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cyzji jest dopuszczalna po upøywie 2 lat od daty wszczeÎcia posteÎpowania administracyjnego (art. 60 ust. 6).
Â è ORZEKAJAÎCY
3.2. BRAK UZGODNIENIA TRESÂCI ORZECZENIA PRZEZ ZESPO
LUB KOMISJEÎ MAJAÎTKOWAÎ

Istnieje takzÇe teoretycznie druga przesøanka wniesienia skargi do
saÎdu administracyjnego. Stosownie do tresÂci art. 64 ust. 1 ustawy
z 17 maja 1989 r., jezÇeli zespoÂø orzekajaÎcy Komisji MajaÎtkowej lub
Komisja w peønym skøadzie nie zdoøajaÎ uzgodnicÂ tresÂci orzeczenia,
zawiadamiajaÎ o tym pisemnie uczestnikoÂw posteÎpowania regulacyjnego. Zgodnie z art. 64 ust. 2 uczestnikom posteÎpowania przysøuguje
woÂwczas 6-miesieÎczny zawity termin (liczaÎc od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o nieuzgodnieniu orzeczenia przez zespoÂø
lub KomisjeÎ) na wystaÎpienie o podjeÎcie zawieszonego posteÎpowania
saÎdowego lub administracyjnego, a jezÇeli nie byøo ono wszczeÎte ± na
wystaÎpienie do saÎdu o zasaÎdzenie roszczenia. SaÎd, rozpoznajaÎc spraweÎ, stosuje zasady regulacji wøasÂciwe dla posteÎpowania przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ (art. 63 ust. 1-3). W przypadku braku wystaÎpienia do
saÎdu w tym okresie roszczenie wygasa (art. 62 ust. 4 w zwiaÎzku z art.
64 ust. 2).
Na dzienÂ 31 maja 2005 r. Komisja MajaÎtkowa zakonÂczyøa posteÎpowanie regulacyjne w 2711 sprawach sposÂroÂd 3063 zøozÇonych wnioskoÂw. W 71 zespoøy orzekajaÎce nie uzgodniøy orzeczenia w sprawie,
informujaÎc pisemnie strony, zÇe w terminie 6 miesieÎcy mogaÎ wystaÎpicÂ
o rozstrzygnieÎcie sprawy w drodze zawieszonego posteÎpowania administracyjnego baÎdzÂ saÎdowego47. Nie wiadomo, w ilu z tych 71
spraw byøo wszczeÎte posteÎpowanie administracyjne (Komisja MajaÎtkowa nie prowadzi tego typu statystyki), niemniej nie mozÇna wykluczycÂ takiej mozÇliwosÂci. Warto zwroÂcicÂ jeszcze uwageÎ na fakt, zÇe
uczestnikom posteÎpowania regulacyjnego przysøuguje tylko mozÇliwosÂcÂ podjeÎcia zawieszonego posteÎpowania administracyjnego, a nie
47
Por. Pismo Komisji MajaÎtkowej nr W.KM-6786/10/05 z dnia 28 pazÂdziernika
2005 r., w posiadaniu autora.
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zøozÇenia wniosku o wszczeÎcie posteÎpowania. W sytuacji gdy posteÎpowanie administracyjne nie byøo wszczeÎte, mogaÎ oni wystaÎpicÂ do
saÎdu cywilnego o zasaÎdzenie roszczenia. Natomiast w razie podjeÎcia
zawieszonego posteÎpowania administracyjnego dysponujaÎ oni szeregiem mozÇliwosÂci weryfikacji wydanej decyzji zaroÂwno w toku instancji administracyjnych, jak i saÎdowych.
4. WYROK NSA Z DNIA 27 WRZESÂNIA 1990 R.

Potwierdzeniem dotychczasowych rozwazÇanÂ jest wyrok NSA
z 27 wrzesÂnia 1990 r. Stan faktyczny w tej sprawie przedstawia sieÎ
nasteÎpujaÎco. Dyrektor Wydziaøu Organizacyjno-Prawnego i Kontroli
UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w NS decyzjaÎ z dnia 23 stycznia 1990 r. (nr
Or. VII-6810/57/90), wydanaÎ na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 3 i ust. 5
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., stwierdziø, zÇe nieruchomosÂcÂ poøozÇona
w J., stanowiaÎca obecnie dziaøkeÎ ewidencyjnaÎ nr 154/6 o powierzchni
6,33 ha, staøa sieÎ z dniem 23 maja 1989 r. z mocy prawa wøasnosÂciaÎ
parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NajsÂwieÎtszej Marii Panny
w J. W uzasadnieniu tej decyzji podano, zÇe na podstawie dekretu
z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji48 nieruchomosÂcÂ ta
zostaøa przejeÎta na wøasnosÂcÂ panÂstwa, co stwierdzono decyzjaÎ z dnia
25 pazÂdziernika 1963 r., lecz pozostaøa nadal we wøadaniu parafii
rzymskokatolickiej w J. i w jej wøadaniu znajdowaøa sieÎ takzÇe w dniu
23 maja 1989 r., przy czym jest dzierzÇawiona przez Antoniego K.,
ktoÂry z tego tytuøu reguluje zobowiaÎzania podatkowe.
W odwoøaniu od powyzÇszej decyzji Antoni K. zarzuciø, zÇe nie braø
udziaøu w posteÎpowaniu administracyjnym, chocÂ posiada spornaÎ nieruchomosÂcÂ nie jako dzierzÇawca, lecz jako jej posiadacz samoistny,
i zøozÇyø obecnie wniosek do saÎdu rejonowego w L. o stwierdzenie
nabycia wøasnosÂci tej nieruchomosÂci przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1970 r.
Po rozpatrzeniu odwoøania Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw decyzjaÎ z dnia 23 kwietnia 1990 r. nr W. ZP-025/126/89 utrzymaø
48

Dz. U. z 1952 r., nr 25, poz. 172 z poÂzÂn. zm.
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w mocy decyzjeÎ organu stopnia wojewoÂdzkiego. W uzasadnieniu decyzji organ odwoøawczy podnioÂsø, zÇe brak udziaøu Antoniego K. w posteÎpowaniu administracyjnym nie miaø wpøywu na wydanaÎ decyzjeÎ,
gdyzÇ ze znajdujaÎcych sieÎ w aktach sprawy dowodoÂw w postaci mieÎdzy
innymi notatki søuzÇbowej z dnia 15 czerwca 1965 r. Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w L., zasÂwiadczenia Naczelnika Gminy
J. z dnia 20 listopada 1989 r. oraz osÂwiadczenÂ kilkudziesieÎciu sÂwiadkoÂw wynika, izÇ sporna nieruchomosÂcÂ byøa od 1934 r. wydzierzÇawiana
przez parafieÎ Franciszkowi K., a poÂzÂniej jego synowi Antoniemu
K. W rozumieniu art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
pojeÎcie wøadania nieruchomosÂciaÎ przez kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ nie
mozÇe bycÂ interpretowane zaweÎzÇajaÎco i ma zastosowanie roÂwniezÇ
w przypadkach, gdy na nieruchomosÂci ciaÎzÇaÎ prawa osoÂb trzecich.
Sporna nieruchomosÂcÂ byøa zatem w dniu 23 maja 1989 r. we wøadaniu
parafii rzymskokatolickiej w J., a odwoøujaÎcy sieÎ Antoni K. byø jedynie posiadaczem zalezÇnym.
W skardze do Naczelnego SaÎdu Administracyjnego na powyzÇszaÎ
decyzjeÎ Antoni K. zarzuciø naruszenie art. 60 ust. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., gdyzÇ omawiana nieruchomosÂcÂ jako
fundacja mszalna nigdy nie byøa w posiadaniu parafii w J., lecz byøa
w samoistnym posiadaniu najpierw jego ojca, a potem jego samego.
SkarzÇaÎcy zarzuciø tezÇ naruszenie przepisoÂw art. 10 i 73 k.p.a. przez to,
izÇ przeprowadzono posteÎpowanie bez jego udziaøu, uniemozÇliwiajaÎc
mu przedstawienie dowodoÂw na poparcie jego twierdzenÂ co do charakteru posiadania przez niego nieruchomosÂci, a poprzednio przez
jego ojca, a zatem zachodzaÎ przyczyny okresÂlone w art. 145 § 1 pkt 4
k.p.a. Ponadto skarzÇaÎcy zarzuciø naruszenie przepisoÂw art. 75, 76 i 89
§ 2 k.p.a., poniewazÇ nie przeprowadzono dowodu z przesøuchania
sÂwiadkoÂw na rozprawie, poprzestajaÎc jedynie na ich osÂwiadczeniach.
W konkluzji skarzÇaÎcy wnioÂsø, aby saÎd na podstawie art. 207 § 2 pkt
1-3 k.p.a. uchyliø zaskarzÇonaÎ decyzjeÎ i ewentualnie przekazaø spraweÎ
do ponownego rozpoznania.
Naczelny SaÎd Administracyjny, rozpoznajaÎc niniejszaÎ skargeÎ,
zwazÇyø, izÇ racjeÎ ma skarzÇaÎcy, zarzucajaÎc organom wadliwosÂcÂ przeprowadzonego posteÎpowania dowodowego, polegajaÎcaÎ na poprzestaniu
jedynie na przyjeÎciu osÂwiadczenÂ sÂwiadkoÂw, sporzaÎdzonych poza or-
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ganami orzekajaÎcymi w niniejszej sprawie, bez umozÇliwienia skarzÇaÎcemu, przed wydaniem zaskarzÇonej decyzji, wzieÎcia bezposÂredniego
udziaøu w przeprowadzeniu dowodoÂw z zeznanÂ tych sÂwiadkoÂw i bez
zapoznania skarzÇaÎcego z materiaøem dowodowym zebranym w sprawie, co narusza przepisy art. 10 § 1, art. 73 § 1, art. 79, 81 i 89 § 2 k.p.a.
NSA zaznaczyø, zÇe w omawianej sprawie nie zachodzaÎ podstawy do
uwzgleÎdnienia skargi, gdyzÇ uchybienia te nie majaÎ istotnego wpøywu
na wynik rozpoznania tej sprawy w niniejszym posteÎpowaniu saÎdowym.
Bezsporne jest, zÇe nieruchomosÂcÂ objeÎta zaskarzÇonaÎ decyzjaÎ podlegaøa przepisom dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu
fundacji. W zalezÇnosÂci zatem od tego, czy nieruchomosÂcÂ ta, po przejeÎciu jej w trybie tego dekretu na wøasnosÂcÂ panÂstwa, zostaøa pozostawiona w reÎkach parafii w J. i znajdowaøa sieÎ w dniu 23 maja 1989 r.
w jej wøadaniu, czy tezÇ nie, majaÎ do tej nieruchomosÂci zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ± odpowiednio art. 60
ust. 1 pkt 3 lub art. 61 ust. 1 pkt 4. Bezsporne jest roÂwniezÇ to, zÇe
w sprawie tej parafia wystaÎpiøa z wnioskiem o stwierdzenie przyjeÎcia
niniejszej nieruchomosÂci na swaÎ wøasnosÂcÂ.
SkarzÇaÎcy upatruje naruszenia jego praw przez zaskarzÇonaÎ decyÎ
zje w tym, zÇe jako samoistny posiadacz wskazanej nieruchomosÂci staø
sieÎ jej wøasÂcicielem przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1970 r. To
przekonanie skarzÇaÎcego jest bøeÎdne. NieruchomosÂcÂ ta w trybie powyzÇszego dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. staøa sieÎ wøasnosÂciaÎ
panÂstwa. Zgodnie zasÂ z art. 177 k.c., obowiaÎzujaÎcym do dnia 1 pazÂdziernika 1990 r.49, wyøaÎczona byøa mozÇliwosÂcÂ zasiedzenia nieruchomosÂci panÂstwowej. Bezsporny jest natomiast fakt, zÇe omawiana nieruchomosÂcÂ nie jest objeÎta przepisem art. 60 ust. 4 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Gdyby nawet przyjaÎcÂ, zÇe skarzÇaÎcy byø samoistnym
posiadaczem spornej nieruchomosÂci (czemu przeczaÎ znajdujaÎce sieÎ
w aktach sprawy administracyjnej zebrane dotychczas dowody), jest
oczywiste, izÇ skarzÇaÎcy nie staø sieÎ wøasÂcicielem tej nieruchomosÂci. Nie
49
Por. art. 1 pkt 34 i art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy ±
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1990 r., nr 55, poz. 321).
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odnosi sieÎ zatem do niego takzÇe sytuacja, o jakiej mowa w art. 61
ust. 4 pkt 3 tej ustawy, w sÂwietle zasÂ jej art. 62 ust. 4 nie nalezÇy on tezÇ
do kreÎgu uczestnikoÂw posteÎpowania regulacyjnego.
W tym stanie faktycznym i prawnym zaskarzÇona decyzja, stwierdzajaÎca, zÇe wykazana w niej nieruchomosÂcÂ, ktoÂra byøa do dnia
23 maja 1989 r. wøasnosÂciaÎ panÂstwa, staøa sieÎ z tym dniem wøasnosÂciaÎ
parafii rzymskokatolickiej w J., nie dotyczy praw skarzÇaÎcego do tej
nieruchomosÂci i nie zmienia jego sytuacji prawnej w odniesieniu do
tej nieruchomosÂci. Ponadto jest oczywiste, zÇe nie moÂgøby on bycÂ
roÂwniezÇ uczestnikiem ewentualnego posteÎpowania regulacyjnego
w odniesieniu do tej nieruchomosÂci.
W rezultacie, mimo wskazanych wyzÇej uchybienÂ w sposobie przeprowadzenia posteÎpowania dowodowego na okolicznosÂcÂ, czy skarzÇaÎcy byø samoistnym posiadaczem spornej nieruchomosÂci, czy tylko
dzierzÇawiø jaÎ od zainteresowanej parafii w J., nie ma podstaw prawnych do uwzgleÎdnienia jego skargi w ramach jego interesu prawnego,
ktoÂry nie zostaø naruszony zaskarzÇonaÎ decyzjaÎ50.

PODSUMOWANIE

Przepis art. 61 ust. 4 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. stanowi, izÇ
regulacja spraw majaÎtkowych KosÂcioøa katolickiego, a wieÎc przeprowadzana zaroÂwno w trybie posteÎpowania regulacyjnego, jak i uwøaszczeniowego, nie mozÇe naruszacÂ praw podmiotowych nabytych
przez niepanÂstwowe osoby trzecie, w szczegoÂlnosÂci przez inne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe oraz rolnikoÂw indywidualnych. JednoczesÂnie nie nalezÇy interpretowacÂ zaweÎzÇajaÎco pojeÎcia ¹wøadaniaº nieruchomosÂciaÎ przez kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ, ktoÂre ma zastosowanie
roÂwniezÇ w przypadkach, gdy na nieruchomosÂci ciaÎzÇaÎ prawa osoÂb
trzecich. Prawa te mogaÎ bycÂ roÂzÇnego rodzaju: mozÇe to bycÂ wøasnosÂcÂ,
50
Wyrok NSA z dnia 27 wrzesÂnia 1990 r., sygn. akt II SA 502/90, ¹Orzecznictwo
Naczelnego SaÎdu Administracyjnegoº 10(1990), nr 2-3, poz. 54.
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inne prawa rzeczowe, a takzÇe prawa obligacyjne. Tylko prawo wøasnosÂci spornych nieruchomosÂci nabyte przez niepanÂstwowe osoby
trzecie wyøaÎcza mozÇliwosÂcÂ dochodzenia przez osoby prawne KosÂcioøa
katolickiego przywroÂcenia im prawa wøasnosÂci upanÂstwowionych
niegdysÂ nieruchomosÂci. Zatem ograniczone prawa rzeczowe oraz
prawa obligacyjne nabyte przez niepanÂstwowe osoby trzecie nie stanowiaÎ przeszkody do prowadzenia posteÎpowania uwøaszczeniowego,
ale roÂwnoczesÂnie nie mogaÎ one bycÂ naruszone.

