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1.WKonkordacie1, czyli umowiemiêdzynarodowej zawartej pomiêdzy
Stolic¹ Apostolsk¹ a Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, w art. 23 postanowiono, ¿e
osoby prawne Ko�cio³a rzymskokatolickiego mog¹ nabywaæ, posiadaæ,
u¿ytkowaæ i zbywaæ mienie ruchome, jak i nieruchome, a tak¿e nabywaæ
prawamaj¹tkowe.Obrót ten odbywaæ siêmusi zgodnie z przepisami prawa
polskiego. Taka norma prawna zawarta by³a ju¿ w art. 52 ustawy o sto-
sunku Pañstwa do Ko�cio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej2:
�Ko�cio³owi i jego osobom prawnym przys³uguje prawo nabywania, po-
siadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zby-
wania innych praw oraz zarz¹dzania swoim maj¹tkiem�.
Problematyka ko�cielnych osób prawnych i ich organów, tworzenia i

znoszenia, obsadzania stanowiskko�cielnych, nadawaniaosobowo�ci praw-
nej zawarta jest w art. 4,6 i 7 konkordatu oraz art. 5-14 u.s.p.k.k.3
PrawowewnêtrzneKo�cio³a rzymskokatolickiego, którym tenKo�ció³

siê rz¹dzi, zawarte jest wKodeksie prawa kanonicznego4.Wkanonie 1255

1 Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318, dalej cytowany jako konkordat.
2 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Pañstwa doKo�cio³a Katolickiego wRzeczy-

pospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 29, poz. 154 z pó�n. zm., dalej w skrócie cytowana jako
u.s.p.k.k.

3 Co do bezpo�redniego stosowania norm prawnych konkordatu por. ks. J. K r u k o w -
s k i, Refleksje po ratyfikacji Konkordatu, Rejent 1998, nr 9, s. 46-48.

4 Kodeks prawa kanonicznego, promulgowany 25.01.1983 r. przez Jana Paw³a II, prze-
k³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu, Pallottinum 1984, dalej cytowany
jako k.p.k.
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Ko�ció³ potwierdza, i¿: �Ko�ció³ powszechny oraz Stolica Apostolska,
Ko�cio³y partykularne oraz jakakolwiek inna osoba prawna, publiczna lub
prywatna, s¹ podmiotami zdolnymi do nabywania, posiadania, zarz¹dzania
oraz alienowania dóbr doczesnych, zgodnie z prawem�.
Prawo wewnêtrzne Ko�cio³a jest istotne ze wzglêdu na art. 5 konkor-

datu, który zapewnia Ko�cio³owi katolickiemu swobodne i publiczne za-
rz¹dzanie i administrowanie jego sprawami na podstawie w³a�nie prawa
kanonicznego. Tak¿e art. 2 u.s.p.k.k. stwierdza, ¿e Ko�ció³ rz¹dzi siê w
swoich sprawach w³asnym prawem, swobodnie zarz¹dzaj¹c swoimi spra-
wami5.
Kan. 113 k.p.k. stwierdza, ¿e zarówno Ko�ció³ katolicki, jak i Stolica

Apostolska s¹ osobami moralnymi6 z samego ustanowienia Bo¿ego. W
Ko�ciele istniej¹ tak¿e osoby prawne, którymprawokanoniczne nadaje ten
status (prawa i obowi¹zki). Chocia¿ norma ta ma charakter postulatywny
pod adresem prawa pañstwowego, to �wiadomo�æ osobowo�ci prawnej
Ko�cio³a, podkre�laj¹ca jedno�æ niewidzialnego Ko�cio³a wewnêtrznego i
jego zewnêtrznej, spo³ecznej organizacji, istnia³a od wieków. Ko�ció³ by³
przekonany o w³asnych prawach i obowi¹zkach, mia³ �wiadomo�æ dzia³a-
nia jako osoba i spe³nia³ z w³asnej istoty wszystkie atrybuty przypisywane
osobomprawnym7.Nieulegawiêcw¹tpliwo�ci, ¿eosobowo�æprawnaparafii
zale¿na jest od prawa kanonicznego8.
Art. 4 konkordatu stwierdza, ¿e Rzeczpospolita Polska uznaje osobo-

wo�æ prawn¹ wszystkich instytucji ko�cielnych, terytorialnych i personal-
nych, które uzyska³y tak¹ osobowo�æ na podstawie przepisów prawa

5 R. S z t y k, Ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe jako podmioty praw maj¹tkowych, Rejent
1991, nr 1, s. 76 podaje, ¿e zasada ta obowi¹zywa³a tak¿e w okresie miêdzywojennym.

6 Termin �osoba moralna� jest odpowiednikiem dzisiejszego terminu �osoba prawna�;
zob. ks. E. S z t a f r o w s k i,Pozycja proboszcza w prawie kodeksowym, PrawoKanonicz-
ne 1992, nr 1-2, s. 39. Obecnie k.p.k. tylko jeden raz (kan. 113 § 1) u¿ywa tej dawnej
terminologii.

7 Szerzej: ks. R. S o b a ñ s k i,Ko�ció³ jako podmiot prawa. Elementy eklezjologii praw-
nej, Warszawa 1983, s. 77-81.

8 Odrzucamy koncepcjê J.F. Schultego, która za pierwszy �lad uznania osobowo�ci
prawnej Ko�cio³a uznaje edykt restytucyjny (mediolañski) Konstantyna z 113 roku, za�
osobowo�æ prawn¹ Ko�cio³a (parafii) uzale¿nia tylko i wy³¹cznie od pañstwowego prawa
cywilnego. Zagadnienie osobowo�ci prawnejwchodzi³obywówczaswzakres prawawyzna-
niowego, a nie kanonicznego. Por. szerzej: ks. R. S o b a ñ s k i, Ko�ció³..., s. 69-70.
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kanonicznego. Czy ta normaoznacza, ¿e osobowo�æprawnaparafiiwynika
z przepisów prawa kanonicznego, a nie art. 7 u.s.p.k.k.? Moim zdaniem,
na gruncie polskiego systemu prawa musimy przyj¹æ, ¿e choæ osobowo�æ
prawna parafii jest zale¿na od prawa kanonicznego, to jednak wynika z
normy zawartej w u.s.p.k.k.. W Polsce obowi¹zuje normatywny typ regu-
lacji osobowo�ci prawnej (por. art. 33 k.c.9), musi wiêc istnieæ konkretna
norma prawna obowi¹zuj¹cego prawa pañstwowego, która danej jednostce
organizacyjnej tak¹ osobowo�æ prawn¹ przyznaje.

2. Prawo kanoniczne wymaga, ¿eby ka¿da diecezja zosta³a podzielona
na odrêbne czê�ci, czyli parafie (kan. 374 § 1 k.p.k.). Termin �parafia�
pojawia siê w VI wieku, oznaczaj¹c terytorium, jakie obejmowa³ ko�ció³
chrzcielny10. Parafia jest podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ wspólnoty
chrze�cijan-katolików.
Rzeczpospolita Polska uznaje osobowo�æ prawn¹ zarówno Ko�cio³a

katolickiego jako ca³o�ci, jak iwszystkich instytucji ko�cielnych, terytorial-
nych i personalnych, które uzyska³y tak¹ osobowo�æ na podstawie przepi-
sów prawa kanonicznego (art. 4 konkordatu).
Art. 7 ust. 1 u.s.p.k.k. stanowi, ¿e spo�ród terytorialnych jednostek or-

ganizacyjnych Ko�cio³a osobowo�æ prawn¹ posiadaj¹ m.in. parafie. Orga-
nem parafii, zgodnie z ust. 3 tego artyku³u, jest jej proboszcz lub admini-
strator. Prawo polskie nie precyzuje jednak, czym jest parafia. Definicjê
zawiera jednak kan. 515 § 1 k.p.k.: �Parafia jest okre�lon¹wspólnot¹ wier-
nych, utworzon¹ na sposób sta³y w Ko�ciele partykularnym, nad któr¹
pastersk¹ pieczê, podw³adz¹ biskupa diecezjalnego, powierza siê probosz-
czowi jako jejw³asnemupasterzowi�. Samo tworzeniew³a�ciwychKo�cio-
³owi struktur nale¿y do kompetentnej w³adzy ko�cielnej. Dotyczy to w
szczególno�ci erygowania (czyli utworzenia), zmieniania i znoszeniam.in.
parafii (art. 6 konkordatu). Do wy³¹cznej kompetencji biskupa diecezjal-
negonale¿yerekcjaparafii, zniesienie czydokonywaniewniej innychzmian
(np. zmiana granic terytorialnych). Parafia w³a�ciwie erygowana posiada
� moc¹ samego prawa � osobowo�æ prawn¹ wed³ug prawa kanonicznego

9 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. � Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pó�n. zm.
10 Szerzej: ks. E. S z t a f r o w s k i, Podrêcznik prawa kanonicznego, Warszawa 1985,

t. II, s. 76, 194-260.
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(kan. 515 § 2 i 3 k.p.k.). Oznacza to m.in., ¿e zgodnie z kan. 1256 k.p.k.
prawo w³asno�ci dóbr, nabytych zgodnie z prawem, nale¿y do tej osoby
prawnej (a wiêc parafii).
Prawo kanoniczne wyró¿nia dwa rodzaje parafii: parafiê terytorialn¹

oraz parafiê personaln¹. Parafia terytorialna obejmuje wszystkich wier-
nych okre�lonego terytorium. Parafia personalna obejmuje okre�lon¹ grupê
osób (wyodrêbnion¹ z racji obrz¹dku, jêzyka, narodowo�ciwiernych jakie-
go� terytorium czy innego powodu) i mo¿e pokrywaæ siê np. z kilkoma
parafiami terytorialnymi (kan. 518 k.p.k.). Biskup diecezjalny swobodnie
zmienia granice terytorialne parafii; mo¿e tak¿e wydzieliæ z parafii now¹
parafiê. Sposób podzia³u maj¹tku osoby prawnej przy podziale reguluje
kan. 122 k.p.k. Biskup winien wiêc maj¹tek proporcjonalnie rozdzieliæ (i
to nie tylko aktywa, ale i pasywa). Okre�la te¿ sposób korzystania z tych
dóbr wspólnych, które nie dadz¹ siê podzieliæ. Na podstawie art. 4 ust. 2
in fine konkordatu oraz art. 13 ust. 4 u.s.p.k.k. biskup obowi¹zany jest do
powiadomienia wojewody o zmianie granic parafii i o erygowaniu nowej.
Odpis powiadomienia (art. 13 ust. 5 u.s.p.k.k.) z potwierdzeniem odbioru
jest dowodem uzyskania osobowo�ci prawnej. Sam¹ osobowo�æ prawn¹ �
w my�l prawa polskiego � parafia nabywa z chwil¹ powiadomienia (art.
13 ust. 1 u.s.p.k.k.).
Art. 11 u.s.p.k.k. stanowi, ¿e ko�cielna osoba prawna nie odpowiada za

zobowi¹zania innej ko�cielnej osoby prawnej. Zasadzie tej przeciwstawia
siê prawo kanoniczne mówi¹ce o mo¿liwo�ci przeniesienia w³asno�ci nie-
ruchomo�ci i praw maj¹tkowych pomiêdzy jednostkami prawnymi tego
samego ko�cio³a (kan. 1293 k.p.k.)11.
Je¿eli nowoutworzonaparafia (wydzielona zdotychczasowej)manabyæ

w³asno�æ nieruchomo�ci, niezbêdna jest jednak,moimzdaniem, dodatkowa
umowaprzenosz¹caw³asno�æ nieruchomo�ci przez dotychczasow¹parafiê
(osobê prawn¹) na now¹ parafiê (tak¿e osobê prawn¹) � oczywi�cie za
zgod¹ biskupa, o czymni¿ej.Nale¿ypamiêtaæ, ¿e terytorialny obszar parafii
niemusi pokrywaæ siê zw³asno�ci¹ okre�lonych nieruchomo�ci (na terenie
parafii �A� parafia �B�mo¿emieæ swoje nieruchomo�ci). Umowa ta musi
mieæ oczywi�cie formê aktu notarialnego.

11 R. S z t y k, Ko�cio³y..., s. 92.
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Wprzypadkusprzeda¿yniezabudowanejnieruchomo�ci, nabytejuprzed-
nio przez sprzedawcê od Skarbu Pañstwa albo jednostek samorz¹du tery-
torialnego, b¹d� prawa u¿ytkowania wieczystego, gdy sprzeda¿ nastêpuje
miêdzy osobami prawnymi tego samego Ko�cio³a lub zwi¹zku wyznanio-
wego, gminie nie przys³uguje prawo pierwokupu (art. 109 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami � Dz.U. Nr
115, poz. 741 z pó�n. zm.).

3. Z pojêciem parafii �ci�le ³¹czy siê funkcja proboszcza, który j¹
najczê�ciej reprezentuje.Kanoniczn¹ definicjê proboszcza podaje kan. 519
k.p.k.: �proboszcz jestw³asnympasterzemzleconej sobie parafii, podejmu-
j¹cym pastersk¹ troskê o powierzon¹ mu wspólnotê pod w³adz¹ biskupa
diecezjalnego. Powo³any jest do uczestnictwawpos³udzeChrystusa, a¿eby
dla tej¿e wspólnoty wykonywa³ zadania nauczania, u�wiêcania i kierowa-
nia, przy wspó³pracy tak¿e innych prezbiterów i diakonów oraz nios¹cych
pomoc wiernych �wieckich, zgodnie z przepisami prawa�.
Art. 7 konkordatu gwarantuje, i¿ urzêdyko�cielne obsadza kompetentna

w³adza ko�cielna zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Parafiê re-
prezentuje z zasady proboszcz12 (i to tylko jeden � kan. 526 § 2 k.p.k.).
Biskupdiecezjalny swobodnie nadaje urz¹d proboszczowski (chyba ¿e kto�
posiada prawo prezentacji lub wyboru � kan. 523 k.p.k.). Powinien on
sprawowaæ pieczê pastersk¹ w jednej tylko parafii. Mo¿liwa jest jednak
wyj¹tkowa sytuacja, gdy proboszcz sprawuje pieczê duszpastersk¹wkilku
s¹siednich parafiach (kan. 526 § 1 k.p.k.). Obsadzenie parafii przez pro-
boszczanastêpujewwynikuprowizjikanonicznej.Sk³adasiênani¹wyznanie
wiaryorazprzysiêgawierno�ci (zgodnie z zarz¹dzeniemKongregacjiNauki
Wiary), a nastêpnie kanoniczne objêcie parafii. Ka¿da parafia ma swoj¹
pieczêæ. Kan. 532 tylko proboszczowi przyznaje prawo wystêpowania w
imieniu parafii przy podejmowaniu czynno�ci prawnych, w tym tak¿e
dotycz¹cych administrowania dobrami ko�cielnymi. Do wyj¹tków nale¿y
te¿ sytuacja, w której biskup diecezjalny powierzy parafiê kleryckiemu
instytutowi zakonnemu lub kleryckiemu stowarzyszeniu ¿ycia apostolskie-

12 £aciñskie s³owo parochus jest pochodzenia greckiego i oznacza dostawcê lub gospo-
darza. U¿ywa siê tak¿e nazwy pleban lub prepozyt; por. ks. E. S z t a f r o w s k i, Podrêcz-
nik..., t. II, s. 198 i nast. Por. szerzej o pozycji proboszcza ks. E. S z t a f r o w s ki,Pozycja...,
s. 35-69.
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go. Powierzenie parafiimo¿e byæ dokonane na sta³e lub na �ci�le okre�lony
czas i wymaga pisemnej umowy zawartej pomiêdzy biskupem diecezjal-
nym i kompetentnym prze³o¿onym instytutu lub stowarzyszenia, zawiera-
j¹cej konkretne okre�lenie prezbitera, który bêdzie proboszczem, za� w
przypadku powierzenia kilku solidarnie � moderatora (kan. 520 k.p.k.).
Proboszcz traci swój urz¹d (kan. 538 § 1 k.p.k.) przez usuniêcie (z

mocy prawa, gdy proboszcz straci stan duchowny, publicznie odst¹pi od
wiary lub usi³uje zawrzeæ ma³¿eñstwo, albo z mocy dekretu). Jako kara za
przestêpstwo (wg prawa kanonicznego)mo¿e byæ orzeczonepozbawienie
urzêdu. Proboszcz mo¿e byæ przeniesiony przez biskupa, mo¿e zrzec siê
urzêdu (wymagana jest s³uszna przyczyna, zawsze jest ni¹ ukoñczenie 75
roku ¿ycia i przyjêcie rezygnacji przez biskupa) lub odej�æ po up³ywie
okre�lonego czasu (je�li by³ ustanowiony na okre�lony czas)13.
Gdy parafia zostaje opró¿niona albo gdy z ró¿nych przyczyn proboszcz

nie mo¿e pe³niæ pasterskiej pos³ugi, biskup diecezjalny ma obowi¹zek jak
najszybciej mianowaæ administratora parafii. Je¿eli biskup inaczej nie po-
stanowi, ma on te same obowi¹zki i uprawnienia co proboszcz (kan. 540
§ 1 k.p.k.). Jednocze�nie jednak § 2 tego kanonu zakazuje administratorowi
parafii czynno�ci, któremog³yby przynie�æ uszczerbek uprawnieniompro-
boszcza lub dobrom parafialnym.Wyja�nienia stosunku tych dwóch para-
grafów nale¿a³oby szukaæ w pi�mie nominacyjnym biskupa, w którym
powinna byæ bli¿ej okre�lona jego pozycja14. W przypadku zbywania nie-
ruchomo�ci przez parafiê, zawsze bêdzie potrzebna dodatkowa zgoda bi-
skupa (zgodnie z kan. 1291 k.p.k., o czym dalej), nawet je¿eli proboszcz
danej parafii otrzyma³ wcze�niej zgodê na jej alienacjê.

4. Notariusz ustala to¿samo�æ osoby stawaj¹cej do aktu notarialnego
(najczê�ciej w oparciu o dowód osobisty lub paszport). W przypadku
miejscowego proboszcza czêsto jest on osobi�cie znany notariuszowi15.
Problemy jednak pojawiaj¹ siê, gdy trzeba okre�liæ funkcjê osoby. Fakt, ¿e
dana osoba jest proboszczem lub administratorem parafii, wynika z mia-
nowania go na to stanowisko przez biskupa ordynariusza. Posiada on zatem

13 Szerzej: tam¿e, s. 64.
14 Ks. E. S z t a f r o w s k i, Pozycja..., s. 66.
15 Por. art. 85 ustawy z dnia 14.02.1991 r. � Prawo o notariacie, Dz.U. Nr 22, poz. 91

z pó�n. zm., dalej cytowane jako pr. o not.
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dekret biskupa ordynariusza o nominacji na proboszcza (administratora
parafii) danej parafii. Pismo takie opatrzone jest okr¹g³¹ pieczêci¹ biskupa,
i osobi�cie podpisane przez niego lub wikariusza generalnego i kanclerza.
Okre�la ono z regu³y datê objêcia parafii oraz osobê wprowadzaj¹c¹ pro-
boszcza do parafii. Poniewa¿ dzieje siê to jawnie, notariusz wie (jak i
wierni parafii), czy dana osoba jest proboszczem.
Do w³a�ciwego udokumentowania czynno�ci notarialnej z udzia³em

parafii jednak to niewystarcza. Potrzebny jest dokument urzêdowy, stwier-
dzaj¹cy, ¿e dana osoba dzia³a jako proboszcz danej parafii na jej rzecz.
Osobowo�æ prawna parafiiwynika z u.s.p.k.k.. Potwierdzeniawymaga fakt,
¿e konkretna osoba j¹ reprezentuje. Notariusz nie mo¿e tego stwierdziæ
jedynie w oparciu o o�wiadczenie danego ksiêdza.W praktyce spotyka siê
za�wiadczenia, wydane przez kuriê diecezjalne, stwierdzaj¹ce np., ¿e: �w
oparciu o ustawê o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a Katolickiego (Dz.U. Nr
29, poz. 154 z pó�n. zm.) art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 7 ust. 3 pkt 5 Kuria
Diecezjalna (...) za�wiadcza, ¿e Ks. ... jako proboszcz Parafii ... jest upo-
wa¿niony do podejmowania aktów prawnych w imieniu parafii, w tym
równie¿ do za³o¿enia konta bankowego.� Inny przyk³ad: �Kuria Metropo-
litalna w ..., dzia³aj¹ca w imieniu arcybiskupa metropolity ... jako organu
zarz¹dzaj¹cego Archidiecezj¹ ... niniejszym stwierdza, ¿e Parafia Rzym-
sko-Katolicka pod wezwaniem �w. ... w ... zosta³a prawnie erygowana 4
marca1984 r. dekretemBiskupa ... i jest osob¹prawn¹w rozumieniu ustawy
z 17.05.1989 r. o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a Katolickiego w Polsce
(Dz.U. Nr ...) oraz ¿e Ks. Kanonik ..., ustanowiony przez w³adzê diece-
zjaln¹ proboszczem ww. parafii tego¿ dnia 4 marca 1984 roku, jest w
rozumieniu cytowanej Ustawy (art. 7 p. 2 ad 5) organem zarz¹dzaj¹cym
w/w Parafii pw. �w. ... w ...�.
Niestety, takie za�wiadczenia na gruncie obecnego brzmienia art. 244

k.p.c. nie s¹ dokumentami urzêdowymi16.

16 Tak te¿ K. K n o p p e k, Dokument w procesie cywilnym, Poznañ 1993, s. 82-83. Na
gruncie przedwojennego art. 262 d. k.p.c. J.J. Litauer wyrazi³ pogl¹d, ¿e: �przepis ten nor-
muje formaln¹moc dowodow¹wszystkich kategoryj dokumentówpublicznych, sporz¹dzo-
nych przezwszelkiew³adze i urzêdy, nie tylko pañstwowe, ale te¿ samorz¹dowe i ko�cielne
(podkr. moje W.C.)�. Zupe³nie inaczej ocenialiby�my wiêc omówione za�wiadczenie na
gruncie art. 262 d. k.p.c. (J.J. L i t a u e r, Dowód z dokumentów w polskiej procedurze
cywilnej, Polski Proces Cywilny 1936, nr 1-2, s. 4).
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Natomiast urzêdy wojewódzkie � wydzia³y do spraw obywatelskich
(obecnie uprawnienia terenowego organu administracji pañstwowej ow³a-
�ciwo�ci szczególnej ds.wyznañ stopniawojewódzkiego � o którymmowa
� przesz³y na wojewodê) wydaj¹ za�wiadczenia stwierdzaj¹ce, ¿e: �Wy-
dzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Wojewódzkiego w ..., jako organ
Wojewody ... do Spraw Wyznañ niniejszym za�wiadcza, ¿e na mocy art.
7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do
Ko�cio³a Katolickiego w RP (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z pó�n. zm.) Parafia
Katolickapw. ...w ... posiadaosobowo�æprawn¹.Organemtejosobyprawnej
jest proboszczks. . .Cytowanaustawa jednoznacznieokre�li³a osobyprawne
Ko�cio³a katolickiego w Polsce.�
Dla bezpieczeñstwa obrotu warto, powo³uj¹c w akcie notarialnym

za�wiadczenie, zw³aszcza je�li nie jest ono �wie¿ej daty, odebraæ od pro-
boszcza tak¿e o�wiadczenie, ¿e nadal pozostaje proboszczem (nie zosta³
usuniêty, pozbawiony urzêdu, przeniesiony, nie zrzek³ siê urzêdu ani nie
up³yn¹³ czas, na jaki zosta³ ustanowiony).
Naw³adzy ko�cielnej ci¹¿y obowi¹zek powiadomienia kompetentnych

organówpañstwowychouzyskaniu osobowo�ci prawnej instytucji zgodnie
z prawem kanonicznym (art. 4 ust. 2 konkordatu).
Zgodnie z art. 14 u.s.p.k.k., w³adza ko�cielna (czyli organ w³a�ciwej

ko�cielnej osoby prawnej) zobowi¹zana jest powiadomiæ organ administra-
cji pañstwowej (w przypadku parafii wojewodê) o powo³aniu i odwo³aniu
osoby sprawuj¹cej funkcjê organu osoby prawnej. St¹d organ administracji
pañstwowej mo¿e za�wiadczyæ, czy dana osoba reprezentuje, czy te¿ nie
dan¹ parafiê. Powiadomienie obejmuje imiê, nazwisko, obywatelstwo i
miejsce zamieszkania danej osoby.
Zgodnie z art. 13 ust. 5 u.s.p.k.k., odpis powiadomienia o utworzeniu,

zmianach nazwy, siedziby czy granic � z umieszczonym na nim potwier-
dzeniem odbioru � jest dowodem uzyskania osobowo�ci prawnej. W tym
przypadku dokument ko�cielny (powiadomienie) z prezentat¹ urzêdu staje
siê dokumentemurzêdowymwzakresie stwierdzenia uzyskania osobowo-
�ci prawnej. Powstaje pytanie: czy analogicznie powiadomienie organu o
mianowaniu danej osoby na proboszcza, z potwierdzeniem odbioru, mo¿e
byæ dokumentemurzêdowympotwierdzaj¹cym reprezentacjê danej parafii
przez konkretnego ksiêdza?
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Moimzdaniem, taki dokument niemo¿epotwierdzaæ reprezentacji danej
parafii przez konkretnego ksiêdza.Musi byæ sporz¹dzone osobne za�wiad-
czenie wojewody, bêd¹ce dokumentem urzêdowymw rozumieniu art. 244
k.p.c. Norma art. 14 u.s.p.k.k. nie przewiduje takich skutków, jak norma
art. 13 ust. 5 u.s.p.k.k., bêd¹ca lex specialis do ogólnych zasad dotycz¹cych
dokumentów urzêdowych. Exceptiones non sunt extentendae.

5.Art. 11 u.s.p.k.k. stanowi, ¿e ko�cielna osoba prawna nie odpowiada
za zobowi¹zania innej ko�cielnej osoby prawnej. �Posiadaj¹ wiêc one
samodzielno�æ maj¹tkow¹, jednak¿e z zachowaniem naczelnej zasady
Ko�cio³a Katolickiego przewidzianej w prawie kanonicznym o jedno�ci
prawmaj¹tkowychprzys³uguj¹cychBiskupowiRzymskiemu�17.Kan. 1273
k.p.k. stwierdza, i¿ BiskupRzymski jest najwy¿szym zarz¹dc¹ i szafarzem
wszystkich dóbr ko�cielnych.Ordynariusz pilnie nadzoruje zarz¹dwszyst-
kich dóbr nale¿¹cych do podleg³ychmu publicznych osób prawnych (kan.
1276 § 1 k.p.k.). Bezpo�redni zarz¹d dobrem ko�cielnym nale¿y natomiast
do tego, kto bezpo�rednio kieruje osob¹, do której dobra nale¿¹ (kan. 1279
§ 1 k.p.k.). Istotnym jest kan. 1281 k.p.k. � zarz¹dcy (czyli np. proboszcz
parafii) niewa¿nie wykonuj¹ czynno�ci, które przekraczaj¹ granice i spo-
sób zwyczajnego zarz¹dzania, je�li nie uzyskali wcze�niej pisemnego
upowa¿nienia od ordynariusza (kan. 1281 § 1 k.p.k.). Potwierdza tê normê
kan. 1291 k.p.k. wymagaj¹cy dla dokonania wa¿nej alienacji18 dóbr stano-
wi¹cych sta³y prawnie nabyty maj¹tek publicznej osoby prawnej, której
warto�æ przekracza okre�lon¹ w prawie sumê, zezwolenia kompetentnej
w³adzy.W naszych rozwa¿aniach kompetentn¹ w³adz¹ bêdzie biskup die-
cezjalny. To w³a�nie on � w trybie kan. 1292 k.p.k. � za zgod¹ rady do
spraw ekonomicznych i kolegium konsultatorów wydaje zezwolenie: �W
zwi¹zku z pro�b¹ z dnia ... w sprawie alienacji dzia³ki bêd¹cej w³asno�ci¹
Rzymsko�Katolickiej Parafiiw ... , niniejszym�pouzyskaniu zgodyRady
do Spraw Ekonomicznych Archidiecezji ... oraz KolegiumKonsultatorów
Archidiecezji ... � stosownie do przepisu kan. 1292 § 1 k.p.k., wyra¿am

17 R. S z t y k, Ko�cio³y..., s. 86.
18 Alienacja sensu stricto oznacza akt prawny, moc¹ którego w³asno�æ przechodzi z

jednego podmiotu na drugi; sensu largo jest ni¹ tak¿e ustanowienie/zrzeczenie siê ograni-
czonego prawa rzeczowego, zawarcie umowy np. najmu ponad 9 lat; szerzej: ks. E. S z t a -
f r o w s k i, Podrêcznik..., t. IV, s. 293.
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zgodê na sprzeda¿ dzia³ki nr ... o powierzchni ... , po³o¿onejw ... Zak³adowi
Energetycznemu w ... z przeznaczeniem pod budowê stacji transformato-
rowej za ustalon¹ cenê ... z czego 1/3 nale¿y przekazaæ na rzecz Kurii ...
w ...�.
W praktyce spotyka siê te¿ pe³nomocnictwa (por. kan. 1281 § 1 k.p.k.

� u¿ywa s³owaupowa¿nia) biskupów: �JakoBiskupOrdynariuszDiecezji
..., upowa¿niamKs. ..., Proboszcza Parafii pw. ... w ... do sprzeda¿y dzia³ek
nr ... o powierzchni ... i nr ... o powierzchni ... po³o¿onych w ... wpisanych
jako w³asno�æ Parafii w ... w ksiêdze wieczystej Kw. Nr ... i notarialnego
przeniesienia prawa w³asno�ci tych dzia³ek na rzecz ...�. Tego rodzaju
pisma nie maj¹, oczywi�cie, ani op³aty skarbowej, ani formy aktu notarial-
nego. Sposób redakcji potwierdza zasadê prawa kanonicznego o koniecz-
no�ci zgody biskupa na alienacjê dobra parafii (owiêkszejwarto�ci). Pismo
takie nale¿y wiêc potraktowaæ jako zgodê biskupa na alienacjê (domnie-
mujemy tutaj zgodê rady do spraw ekonomicznych).
Czy ogólnie okre�lone uprawnienia administratora parafii do zbycia

(alienacji) nieruchomo�ci parafialnej w dekrecie o nominacji wyklucza
konieczno�æ ¿¹dania zgody na konkretn¹ sprzeda¿? Uwa¿am, ¿e skoro
proboszcz musi tak¹ zgodê uzyskaæ (choæ jest przecie¿ zgodnie z kan. 532
n a j p e ³ n i e j uprawnionym do reprezentowania parafii), to tym bardziej
potrzebuje jej administrator parafii, i to pomimo ewentualnego wcze�niej-
szego ogólnego zezwolenia w pi�mie nominacyjnym.
Jak¹ warto�æ ma jednak zgoda biskupa na gruncie art. 11 u.s.p.k.k.?

Uwa¿am, ¿e pogl¹d, i¿ zgoda biskupa na gruncie u.s.p.k.k. jest bezprzed-
miotowa, poniewa¿w³asno�æ parafii nale¿y do parafii, za� proboszcz, jako
organ tej osoby prawnej, mo¿e swobodnie rozporz¹dzaæ jej mieniem, jest
nie do przyjêcia19. W razie alienacji dóbr ko�cielnych, dokonanej wpraw-
dzie bez zachowania formalno�ci przepisanych prawem ko�cielnym, lecz
wa¿nej w �wietle prawa pañstwowego, zgodnie z kan. 1296 k.p.k. do kom-
petentnej w³adzy ko�cielnej nale¿y decyzja, po dok³adnym rozwa¿eniu

19 Konsekwencj¹ przyjêcia takiego sposobu rozumowania jest, i¿ notariusz nie móg³by
odmówiæ dokonania czynno�ci notarialnej, je¿eli proboszcz nie przedstawi³by zgody bisku-
pa albo wrêcz o�wiadczy³, i¿ zgody takiej biskup nie wyrazi³. Mimo obaw o interes strony
notariusz nie móg³by odmówiæ sporz¹dzenia takiej czynno�ci notarialnej (por. uchwa³ê SN
z dnia 9.05.1995 r. III CZP 53/95, Rejent 1998, nr 9, s. 143-145).
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wszystkiego, czy i jak¹ skargê, mianowicie osobow¹ lub rzeczow¹, przez
kogo i przeciw komu, nale¿ywnie�æ dla odzyskania prawKo�cio³a. Osoba
prawna nie jest zobowi¹zana odpowiadaæ za czynno�ci niewa¿nie podjête
przez zarz¹dców, chyba tylko wtedy i o tyle, o ile odnios³a z nich korzy�æ.
Bêdzie za� odpowiada³a osoba prawna za czynno�ci niezgodnie z prawem,
alewa¿nie przez administratorów podjête, z zachowaniemprawa do skargi
lub rekursu przeciw zarz¹dcom, którzy wyrz¹dzili jej szkody (kan. 1281
§ 3 k.p.k.).
Moim jednak zdaniem, notariuszma obowi¹zek za¿¹daæ odproboszcza

zgody biskupa, wydanej zgodnie z prawem kanonicznym, aw razie odmo-
wy � odmówiæ dokonania czynno�ci notarialnej. Obowi¹zek ten nale¿y
wywie�æ z art. 2 u.s.p.k.k. oraz art. 5 konkordatu.Obie te normy zapewniaj¹
Ko�cio³owi swobodne zarz¹dzanie i administrowanie swoimi sprawami
zgodnie i na podstawie prawa kanonicznego.Ko�ció³ �swobodnie zarz¹dza
swoimi sprawami�, stosuj¹c prawo kanoniczne (�swoje prawo wewnêtrz-
ne�). Prawo to w kan. 1292 k.p.k. wymaga przy zbyciu nieruchomo�ci
zgody biskupa. Art. 11 u.s.p.k.k. stwierdzaj¹c, ¿e ko�cielna osoba prawna
nie odpowiada za zobowi¹zania innej ko�cielnej osoby prawnej, nie stano-
wi tutaj ¿adnej przeszkody, poniewa¿ to nie biskup (diecezja czy inna osoba
prawna) zbywa nieruchomo�æ parafii, a parafia, któr¹ proboszcz reprezen-
tuje. Zbycie nieruchomo�ci bez pisemnej zgody biskupa, zgodnie z kan.
1281 k.p.k., jest niewa¿ne. Oznacza to, ¿e nast¹pi³o niezgodnie z prawem
kanonicznym; zbywaj¹cy ksi¹dz przekracza swoje kompetencje probosz-
cza, dzia³a jak falsus procurator.
Nieuznanie sankcji niewa¿no�ci oznacza³oby, ¿e pañstwo polskie nie

zapewniaKo�cio³owi swobodnego i publicznego zarz¹dzania i administro-
wania swoimi sprawami na podstawie prawa kanonicznego (art. 5 kon-
kordatu).

6. Taksa notarialna20 w przypadku obrotu nieruchomo�ciami przez
parafiê rzymskokatolick¹ obliczana jest wed³ug zasad ogólnych. Wydaje
siê tutaj zasadne zastosowanie § 1 ust. 2 tego rozporz¹dzenia i obni¿enie
taksy notarialnej.

20 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 12.04.1991 r. w sprawie taksy
notarialnej, Dz.U. Nr 33, poz. 146 z pó�n. zm.
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Art. 55 ust. 9 u.s.p.k.k. przewiduje zwolnienie z op³at notarialnych.
Obecnie panuje zgodna interpretacja, ¿e norma ta nie wi¹¿e notariuszy,
poniewa¿ dotyczy³a sytuacji, gdy op³ata pobierana by³a na rzecz Skarbu
Pañstwa, a notariusz otrzemywa³ jedynie pensjê. Pañstwo nie ma prawa
pozbawiaæ wynagrodzenia notariusza za wykonan¹ pracê21.
Op³ata skarbowa22 �w § 62 ust. 1 pkt 2) rozporz¹dzenia przewidziano

zwolnienie osoby prawnej (a wiêc m.in. parafii), której celem statutowym
jestm.in. dzia³alno�æw zakresie kultu religijnego, je¿eliw roku poprzedza-
j¹cym rok, w którym powsta³ obowi¹zek uiszczenia op³aty skarbowej,
korzysta³a z ca³kowitego zwolnienia od podatku dochodowego oraz pod
warunkiem, ¿e przedmiotem sprzeda¿y nie jest sk³adnik przedsiêbiorstwa
prowadzonego przez tê osobê lub ¿e zakupu dokonano nie dla takiego
przedsiêbiorstwa. Umowa sprzeda¿y, zamiany, do¿ywocia, dzia³u spadku,
zniesienia wspó³w³asno�ci i darowizny �w czê�ci dotycz¹cej sp³at i dop³at
mo¿e byæwiêc ca³kowicie zwolniona z op³aty skarbowej lubmieæ o po³owê
obni¿on¹ op³atê skarbow¹.
Op³ata s¹dowa23 � za wykonywanie wniosków zwi¹zanych ze spra-

wamiwieczystoksiêgowymi nie przewiduje siê ¿adnych zwolnieñ.Napod-
stawie art. 55 ust. 9 u.s.p.k.k. parafia zwolniona jest od op³at s¹dowych (z
wy³¹czeniem op³at kancelaryjnych, np. za druk ksiêgi wieczystej), je�li
przedmiotem obrotu s¹ rzeczy i prawa nie przeznaczone do prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej. Parafiamog³aby, je�li prowadzi³aby dzia³alno�æ
gospodarcz¹,wyst¹piæ do s¹du na podstawie art. 113§ 2 k.p.c. o zwolnienie
od kosztów s¹dowych na zasadach ogólnych.
Podatekoddarowizny�obecnienagruncieustawyzdnia28.07.1983 r.

o podatku od spadków i darowizn24 parafia nie jest podatnikiem podatku
od darowizny, jak i od zasiedzenia25.
U.s.p.k.k. w art. 55 jako ogóln¹ zasadê przyjmuje, ¿e maj¹tek i przy-

chodyko�cielnych osóbprawnychpodlegaj¹ ogólnych przepisompodatko-

21 P. L a n g o w s k i, Notariat, Sopot 1998, s. 32.
22 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 9.12.1994 r. w sprawie op³aty skarbowej,

Dz.U. Nr 136, poz. 705 z pó�n. zm.
23 Rozporz¹dzenieMinistra Sprawiedliwo�ci z dnia 17.12.1996 r. w sprawie okre�lenia

wysoko�ci wpisów w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 154, poz. 735 z pó�n. zm.
24 Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89.
25 Por. R. S z t y k, Ko�cio³y..., s. 93-95.
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wym, od których przewidziano pewne wyj¹tki. Jednym z nich jest ust. 6
przewiduj¹cy zwolnienie nabywania i zbywania rzeczy i praw maj¹tko-
wych przez ko�cielne osoby prawne w drodze czynno�ci prawnych oraz
spadkobrania, zapisu i zasiedzenia od podatku od spadków i darowizn oraz
op³aty skarbowej, je¿eli ich przedmiotem s¹:
1) rzeczy i prawa nie przeznaczone do dzia³alno�ci gospodarczej,
2) sprowadzane z zagranicy maszyny, urz¹dzenia i materia³y poligra-

ficzne oraz papier.
Norma zawarta w tym artykule zbiega siê z normami zawartymi w

ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz op³acie skarbowej. Depar-
tament Podatków Bezpo�rednich i Op³at Ministerstwa Finansów zastana-
wia siê26, czy chodzi tutaj o zwolnienie o charakterze podmiotowym, czy
o zwolnienie konkretnych czynno�ci. Ostatecznie Ministerstwo Finansów
reprezentuje pogl¹d, ¿e �... brzmienie art. 55 ust. 6, wskazuje, i¿ chodzi o
zwolnieniekonkretnychczynno�ci, a zatemiwszystkichpodmiotów (podkr.
moje W.C.) dokonuj¹cych tych czynno�ci�.
Tenkrótki szkicmia³ jedyniepobie¿nieporównaænormypolskiegoprawa,

dotycz¹ce obrotu nieruchomo�ciami parafii rzymskokatolickiej, z prawem
kanonicznym.Mia³ te¿ za zadanie zasygnalizowanie pewnych problemów
praktycznych zwi¹zanych z t¹ problematyk¹.
Notariusz, dbaj¹c o nale¿yte zabezpieczenie praw i s³usznych interesów

stron (art. 80 § 2 pr. o not.) musi d¹¿yæ do tego, aby tak¿e normy prawa
kanonicznego by³y zachowane i aby czynno�æ notarialna nie wywo³a³a w
przysz³o�ci konfliktu stron. Dlatego w�ród dokumentów okazanych nota-
riuszowi i powo³anych w akcie notarialnym powinna znajdowaæ siê m.in.
zgoda biskupa na alienacjê nieruchomo�ci (kan. 1292 k.p.k.). W braku
takiej zgodynotariusz powinien,moimzdaniem, odmówiæ dokonania czyn-
no�ci notarialnej jako sprzecznej z prawem (art. 81 pr. o not.), poniewa¿
niezastosowanie prawa kanonicznego w przypadku zbycia nieruchomo�ci
przez parafiê jest sprzeczne z art. 5 konkordatu i art. 2 u.s.p.k.k. Nabycie
nieruchomo�ci od osoby nieuprawnionej nara¿a nabywcê na proces s¹do-
wy, a takiej sytuacji (choæby tylko teoretycznej) notariusz powinien zapo-
biegaæ.

26 Pismo z dnia 19.12.1994 r. nr PO 7/B-8050-0220/94, Rejent 1998, nr 2, s. 106-107.


