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Rejent * rok 17 * nr 5(193)
maj 2007 r.

Glosa
do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego

w Warszawie z dnia 4 maja 2005 r. III  SA/Wa 404/051

Zakres stosowania znajduj¹cych siê w dziale III ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej przepisów, w tym tak¿e oczywi�cie art. 55 ust.
7, dotyczy jedynie ko�cielnych osób prawnych, o których mowa
w rozdziale 2 dzia³u I ustawy, tzn. ko�cielnych osób prawnych wcho-
dz¹cych w sk³ad struktury organizacyjnej Ko�cio³a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, do których z oczywistych wzglêdów nie
zalicza siê parafia rzymskokatolicka na Ukrainie.

I. Glosowane orzeczenie WSA w Warszawie dotyczy sprawy podat-
kowej. Jednak konkluzja zawarta w tezie wyroku ma znaczenie znacznie
szersze ni¿ tylko w odniesieniu do problematyki podatkowoprawnej.
Przekracza ona nie tylko granice wyznaczone dla prawa podatkowego
i ma odniesienie do innych ga³êzi prawa, ale dotyczy tak¿e okoliczno�ci
dotychczas niepodejmowanych w orzecznictwie. Ponadto dotyczy on
p³aszczyzn relacji pomiêdzy prawem polskim i prawem kanonicznym. Na
uwagê zas³uguj¹ poruszane przez WSA w Warszawie problemy walida-
cyjne prawa polskiego w odniesieniu do innego, jak¿e specyficznego
podmiotu, jakim jest Ko�ció³ katolicki. Nie bez znaczenia s¹ tak¿e oko-
liczno�ci, ¿e w przedmiotowej sprawie i przy jej komentarzu nale¿y tak¿e
braæ pod uwagê przepisy Konkordatu miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz-
pospolit¹ Polsk¹, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.2

1 LEX, nr 171480.
2 Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318, dalej jako Konkordat.
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Z tych te¿ wzglêdów warto zaj¹æ siê orzeczeniem WSA i zanalizowaæ
trafno�æ jego rozstrzygniêcia, przy czym ju¿ na wstêpie trzeba podkre�liæ,
¿e wyrok i tezê tego wyroku nale¿y zaakceptowaæ.

II. Jak ju¿ wy¿ej wskazano, wyrok zapad³ w sprawie podatkowej.
Organy administracji podatkowej przeprowadzi³y postêpowanie weryfi-
kuj¹ce zeznanie podatkowe podatników w zakresie podatku dochodowe-
go od osób fizycznych za 2000 r. Organy podatkowe zakwestionowa³y
kwotê darowizny dokonanej na rzecz parafii pw. �w. Józefa Rzemie�lnika
w J. na Ukrainie w wysoko�ci 10.000 z³ z przeznaczeniem na budowê
�wietlicy polskiej, �natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pó�n. zm.), powo³ywanej dalej jako
�u.p.d.o.f.�, odliczeniu od dochodu podlega³a darowizna przekazana na
cele o�wiatowo-wychowawcze w wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej 15%
dochodu. Wysoko�æ przys³uguj¹cego odliczenia z tego tytu³u od dochodu
ma³¿onki w wysoko�ci 24.440,08 z³ w ocenie organu podatkowego nie
mog³a przekroczyæ kwoty 3.666,01 z³.

Na podstawie powy¿szych ustaleñ Naczelnik Urzêdu Skarbowego W.
decyzj¹ z dnia 7 pa�dziernika 2004 r. okre�li³ skar¿¹cym zobowi¹zanie
podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

Rozstrzygniêcie organów skarbowych zakwestionowali podatnicy,
wnosz¹c skargê do WSA w Warszawie. W skardze zarzucono naruszenie
m.in. art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa
do Ko�cio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej3. �Zdaniem skar-
¿¹cych powo³ana wy¿ej ustawa w rzeczywisto�ci reguluje szeroki obszar
stosunków Pañstwa do »powszechnego« Ko�cio³a Katolickiego bez
ograniczenia terytorialnego�.

III. Zasadniczym problemem, o uniwersalnym wymiarze, jest pod-
noszona przez skar¿¹cych powszechno�æ Ko�cio³a ³aciñskiego. Konse-
kwencj¹ zaprezentowanego stanowiska by³o przyjêcie przez podatników
tezy, ¿e przepisy ustawy wyznaniowej maj¹ charakter ponadterytorialny
i obejmuj¹ tak¿e inne ko�cielne osoby prawne, niekoniecznie funkcjonu-

3 Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm., powo³ywana dalej jako ustawa wyznaniowa.
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j¹ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienie to jest i ciekawe,
i jednocze�nie wa¿ne.

WSA w Warszawie intuicyjnie dostrzeg³ szczególn¹ cechê Ko�cio³a
³aciñskiego, jak¹ jest jego uniwersalizm. Oczywi�cie nie jest rzecz¹ WSA
badaæ i zajmowaæ siê owym przymiotem Ko�cio³a katolickiego, choæ
krótkie uzasadnienie z powo³aniem siê na przepisy KPK by³oby pomocne4.

Warto wskazaæ, ¿e na uniwersalny charakter Ko�cio³a ³aciñskiego
wskazuje m.in. Konstytucja Dogmatyczna o Ko�ciele Lumen gentium
z dnia 21 listopada 1964 r. Z jej tre�ci wynika, ¿e Ko�ció³ jest zatem jeden
i ma jedn¹ naturê5. Z teologicznego i kanonicznoprawnego punktu wi-
dzenia Ko�ció³ ³aciñski nale¿y widzieæ jako ca³o�æ. W konsekwencji prawo
kanoniczne, jako prawo Ko�cio³a ³aciñskiego, obowi¹zuje w sposób
powszechny, niezale¿nie od granic pañstw. Te same przepisy powszech-
nego prawa kanonicznego, zawartego przede wszystkim w KPK, obo-
wi¹zuj¹ zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

Dalsz¹ konsekwencj¹ takiej, a nie innej natury Ko�cio³a katolickiego
s¹ sposoby zarz¹dzania jego maj¹tkiem, a tak¿e wykonywanie podstawo-
wych zadañ6. Na te zreszt¹ okoliczno�ci wskazywali skar¿¹cy, podno-
sz¹c, i¿ ustawa wyznaniowa reguluje szeroki obszar stosunków Pañstwa
do �powszechnego� Ko�cio³a Katolickiego bez ograniczenia terytorialne-
go. Skar¿¹cy zwracali ponadto uwagê na naruszenie art. 55 ust. 7 ustawy
wyznaniowej poprzez odmowê uwzglêdnienia w rozliczeniu podatkowym
darowizny dokonanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skoro
przy analogicznie brzmi¹cym art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych7 organy podatkowe dopusz-
cza³y mo¿liwo�æ uwzglêdnienia darowizny poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w rozliczeniu podatku dochodowego. W konsekwencji, zdaniem
skar¿¹cej, nie ma znaczenia, czy zadania o charakterze opiekuñczo-

4 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli II PP. Promulgatus � Kodeks Prawa
Kanonicznego tekst polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu Polski, powo³y-
wany dalej jako KPK.
5 Zob. m.in. R. S o b a ñ s k i, Ko�ció³ jako podmiot prawa, Warszawa 1983.
6 Co do tej pierwszej kwestii zob. bli¿ej wyrok WSA z dnia 24 marca 2004 r. III SA

2054/02, ONSA i WSA 2005, z. 2, poz. 29 z glos¹ B. Rakoczego, Monitor Prawniczy
2006, z. 13, s. 718-720.
7 Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej jako ustawa podatkowa.
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wychowawczym realizuje ko�cielna osoba prawna maj¹ca siedzibê w Pol-
sce czy te¿ inna ko�cielna osoba prawna tego samego Ko�cio³a, ale maj¹ca
siedzibê poza granicami Polski.

Prima facie stanowisko skar¿¹cych wydaje siê trafne. Za s³uszno�ci¹
podnoszonych przez nich argumentów przemawia wskazywana ju¿ wy¿ej
uniwersalna natura Ko�cio³a ³aciñskiego, przejawiaj¹ca siê w dwóch aspek-
tach. Pierwszym z tych aspektów jest uniwersalizm zadañ ca³ego Ko�cio³a
³aciñskiego, a drugim to, ¿e prawodawca ko�cielny pos³uguje siê pojêciem
�dobra doczesne Ko�cio³a�, reguluj¹c wskazywane wy¿ej kwestie zarz¹-
dzania maj¹tkiem.

Po pierwsze zatem, za s³uszno�ci¹ twierdzeñ podatników przemawia
to, ¿e ca³y Ko�ció³ katolicki, a nie tylko jego jednostki organizacyjne
maj¹ce siedzibê w Polsce, pe³ni¹ zadania o charakterze opiekuñczo-
wychowawczym. Po drugie, z punktu widzenia prawa kanonicznego nie
ma znaczenia, jaka ko�cielna osoba prawna uzyska³a korzy�æ maj¹tkow¹,
skoro sk³adaj¹ siê one na dobra doczesne Ko�cio³a ³aciñskiego, do których
stosuje siê przede wszystkim przepisy Ksiêgi V KPK �Dobra doczesne
Ko�cio³a�.

Zgodnie z kan. 1257 § 1 KPK �wszystkie dobra doczesne, nale¿¹ce
do Ko�cio³a powszechnego, do Stolicy Apostolskiej lub do innych pu-
blicznych osób prawnych w Ko�ciele, s¹ dobrami ko�cielnymi i rz¹dz¹
siê kanonami, które nastêpuj¹, oraz w³asnymi statutami�8.

Z przepisu tego wynika, ¿e wszelkie dobra wymienione w nim maj¹
charakter dóbr ko�cielnych. Z tego za� punktu widzenia nie ma znaczenia,
jaka ko�cielna osoba prawna naby³a korzy�æ maj¹tkow¹, skoro i tak wchodzi
ona w sk³ad dóbr doczesnych ca³ego Ko�cio³a ³aciñskiego.

Z kolei kan. 1254 § 1 i 2 KPK stanowi, ¿e �Ko�ció³ katolicki na
podstawie prawa wrodzonego, niezale¿nie od w³adzy �wieckiej, mo¿e
dobra doczesne nabywaæ, posiadaæ, zarz¹dzaæ i alienowaæ, dla osi¹gniêcia

8 Bli¿ej na temat tego przepisu zob. J.P. B e a l, J.A. C o r i d e n, T.J. G r e e n, New
Commentary of The Canon Law, wyd. 2, New York-Mahwah 2000, s. 1458-1459, po-
wo³ywani dalej jako J.P. B e a l i in., Commentary;  P.V. P i n t o, Commento al. Codice
di Diritto Canonico, wyd. 2 Citta del Vaticano 2001, s. 722;  E. C a p a r r o s, M. T h e -
r i a u l t, J. T h o rn, Code of Canon Law Annotaded, Montréal Woodridge 2004, s. 966-
967; Á. M a r z o a, J. M i r a s, R. R o d r í g u e z -O c a ò a, Exegetical Commentary on The
Code of Canon Law, t. IV/1, Montreal-Chicago 2004, s. 31-41.
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w³a�ciwych sobie celów. Celami za� w³asnymi s¹ g³ównie: organizowanie
kultu Bo¿ego, zapewnienia godziwego utrzymania duchowieñstwa oraz
innych pracowników ko�cielnych, prowadzenie dzie³ apostolatu i mi³o�ci
zw³aszcza wobec biednych�.

Przepis ten wskazuje, na jakie podstawowe cele powinny byæ u¿ywane
dobra doczesne Ko�cio³a katolickiego. Do celów tych prawodawca
ko�cielny zalicza m.in. prowadzenie dzie³ apostolatu i mi³o�ci, zw³aszcza
wobec biednych.

Tych regulacji prawnych nie uwzglêdni³ w swoim uzasadnieniu WSA
w Warszawie, choæ dostrzeg³, ¿e art. 55 ust. 7 ustawy wyznaniowej nie
dotyczy jedynie darczyñców, ale oddzia³uje tak¿e na obdarowane ko�ciel-
ne osoby prawne.

Jednak pomimo pozornej trafno�ci stanowiska podatników uznaæ je
nale¿y za chybione. Po pierwsze, wbrew stanowisku skar¿¹cych WSA
s³usznie odniós³ siê do zagadnieñ obowi¹zywalno�ci przepisów ustawy
wyznaniowej w aspekcie przestrzennym.

Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e choæ Ko�ció³ ³aciñski ma charakter uniwersalny,
podobnie jak i powszechne prawo kanoniczne, to jednak aspekty tery-
torialne nie pozostaj¹ bez znaczenia.

Stolica Apostolska jako podmiot prawa miêdzynarodowego publicz-
nego reguluje stosunki prawne z pañstwami i innymi podmiotami tego¿
prawa na zasadzie umów miêdzynarodowych. Regulowanie stosunków
prawnych Stolicy Apostolskiej z innymi podmiotami prawa miêdzynaro-
dowego publicznego jest nie tylko dopuszczalne, ale wskazane. Jak sta-
nowi kan. 3 KPK �Kanony Kodeksu nie odwo³uj¹ ani te¿ nie zmieniaj¹
umów zawartych przez Stolicê Apostolsk¹ z krajami lub innymi spo³ecz-
no�ciami politycznymi. Zachowuj¹ one przeto swoj¹ dotychczasow¹ moc,
chocia¿by nawet by³y przeciwne przepisom tego Kodeksu�.

Brzmienie tego przepisu jest wyrazem respektowania zasady pacta
sunt servanda9. Natomiast z przepisu tego wynikaj¹ dla komentowanej
kwestii dwa istotne wnioski. Po pierwsze Ko�ció³ ³aciñski dostrzega wagê
i znaczenie umów miêdzynarodowych dla kszta³towania relacji prawnych.

9 Bli¿ej na temat tego przepisu zob. m.in. J.P. B e a l i inni, Commentary, s. 50-51;
J. K r u k o w s k i, R. S o b a ñ s k i, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I:
Ksiêga I � Normy ogólne, Pallottinum 2003, s. 48.
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Po drugie, dostrzega równie¿, ¿e inne podmioty prawa miêdzynarodo-
wego publicznego, przede wszystkim pañstwa, s¹ ograniczone teryto-
rialn¹ jurysdykcj¹ w stanowieniu prawa. Dlatego te¿ s³uszne jest zawie-
ranie umów miêdzynarodowych z poszczególnymi pañstwami. Ponadto
Ko�ció³ katolicki jest �wiadom, ¿e ka¿de z pañstw ma swój charaktery-
styczny dla niego system prawny, a w konsekwencji kszta³towanie relacji
prawnych wymaga indywidualnego podej�cia w ka¿dej sytuacji. Sam
zatem Ko�ció³ ³aciñski szanuje odrêbno�æ systemów prawnych poszcze-
gólnych pañstw i stanowienie przez nie prawa wed³ug suwerennych decyzji.

Przyk³adem poszanowania porz¹dku prawnego Rzeczypospolitej, jak
równie¿ jej suwerenno�ci jest art. 6 Konkordatu. Stanowi on, i¿:

�1. Tworzenie w³a�ciwych Ko�cio³owi struktur nale¿y do kompetent-
nej w³adzy ko�cielnej; dotyczy to w szczególno�ci erygowania, zmieniania
i znoszenia prowincji ko�cielnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu po-
lowego, administratur apostolskich, pra³atur personalnych i terytorialnych,
opactw terytorialnych, parafii, instytutów ¿ycia konsekrowanego i sto-
warzyszeñ ¿ycia apostolskiego oraz innych ko�cielnych osób prawnych.

2. ¯adna czê�æ terytorium polskiego nie bêdzie w³¹czona do diecezji
lub prowincji ko�cielnej maj¹cej sw¹ stolicê poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

3. ¯adna diecezja maj¹ca sw¹ stolicê w Rzeczypospolitej Polskiej nie
bêdzie siê rozci¹ga³a poza granice Pañstwa Polskiego.

4. Biskup nale¿¹cy do Konferencji Episkopatu Polski nie bêdzie nale¿a³
do krajowej Konferencji Episkopatu w innym pañstwie.

5. Biskup niebêd¹cy obywatelem polskim nie bêdzie nale¿a³ do Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Biskup taki nie bêdzie sprawowa³ jurysdykcji
w Rzeczypospolitej Polskiej, wyj¹wszy legata lub innego wys³annika pa-
pieskiego�.

Wprawdzie przepis ten dotyczy tworzenia granic jednostek terytorial-
nych Ko�cio³a ³aciñskiego, ale �wiadczy on o tym, ¿e nie by³o wol¹
umawiaj¹cych siê stron, aby przepisy reguluj¹ce stosunki pañstwa z Ko-
�cio³em katolickim rozci¹ga³y siê na inne ko�cielne osoby prawne dzia-
³aj¹ce na obszarze innych pañstw i maj¹ce tam siedzibê.

Przyj¹æ trzeba, ¿e skoro Stolica Apostolska zobowi¹za³a siê do tego,
¿e nie bêdzie w³¹cza³a terytorium Polski do diecezji lub prowincji maj¹cej
siedzibê poza terytorium Polski, to a maiori ad minus zgodzi³a siê równie¿
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na to, ¿e wszelkie regulacje prawne dotycz¹ce stosunków pañstwa z Ko-
�cio³em ³aciñskim obejmowaæ bêd¹ jedynie takie jednostki organizacyjne,
które dzia³aj¹ na podstawie przepisów prawa polskiego i maj¹ siedzibê
na obszarze Polski10.

Dlatego te¿ wyk³adnia ustawy wyznaniowej, i¿ darowizna na rzecz
parafii le¿¹cej na Ukrainie wywo³uje skutki podatkowoprawne w prawie
polskim, pozostaje w sprzeczno�ci z wnioskami p³yn¹cymi z art. 6
Konkordatu i tym samym jest niedopuszczalna. Natomiast zaznaczyæ trzeba,
¿e WSA nie zanalizowa³ regulacji kanonicznoprawnych, poprzestaj¹c jedynie
na wyk³adni samej ustawy wyznaniowej.

S³usznie natomiast WSA zauwa¿y³, ¿e skutek mo¿e wywo³aæ jedynie
darowizna dokonana na rzecz jednostki organizacyjnej Ko�cio³a katolic-
kiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Trafnie podkre�li³ WSA w uzasadnieniu
swojego wyroku, ¿e �przede wszystkim trzeba stwierdziæ, i¿ wbrew
temu, co utrzymuj¹ skar¿¹cy, jakoby sama nazwa tej ustawy �wiadczy³a
o tym, ¿e reguluje ona szeroki obszar stosunków Pañstwa, tj. Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Ko�cio³a Katolickiego (Powszechnego), tytu³ tej
ustawy � »o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a Katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej« wskazuje na to, i¿ dotyczy ona Ko�cio³a Katolickiego
nie jako wyznania, lecz jedynie tej jego czê�ci, w sensie instytucjonalnych
struktur, które dzia³aj¹ w Rzeczypospolitej Polskiej. �wiadczy o tym
w sposób jednoznaczny równie¿ tre�æ znajduj¹cych siê w niej przepisów,
jak i sposób jej budowy i tytu³y jednostek systematycznych, tj. zw³aszcza
dzia³ów, w których przepisy te s¹ pogrupowane�. W istocie bowiem
ustawa wyznaniowa nie odnosi siê do kwestii wyznania, a jedynie do
uregulowania stosunków prawnych pomiêdzy zinstytucjonalizowanymi
strukturami obu podmiotów. Podkre�liæ bowiem nale¿y, ¿e zagadnienia
wyznania reguluje przede wszystkim odrêbna ustawa z dnia 17 maja 1989
r. o gwarancjach wolno�ci sumienia i wyznania11.

Za trafne nale¿y tak¿e uznaæ wywody WSA dotycz¹ce podmiotowo�ci
prawnej ko�cielnych osób prawnych. Ko�cielne osoby prawne, dzia³aj¹ce
10 Nieco inaczej przedstawia siê sprawa z instytutami ¿ycia konsekrowanego i stowa-

rzyszeniami ¿ycia apostolskiego, a przede wszystkim z instytutami zakonnymi, których
siedziba mo¿e byæ poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, ale kwestia dotyczy³a daro-
wizny na rzecz parafii, a nie instytutu.
11 Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.
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na podstawie ustawy wyznaniowej uzyskuj¹ osobowo�æ prawn¹ prawa
polskiego jedynie w trybie okre�lonym przez polskiego prawodawcê. Brak
takich regulacji uniemo¿liwia³by dzia³anie tych¿e jednostek w sferze obrotu
cywilnoprawnego. Z kolei polski prawodawca nie ma ¿adnego wp³ywu
na to, czy i w jakim trybie uzyska osobowo�æ prawn¹ parafia na Ukrainie.

Konsekwentnie WSA podkre�la, ¿e powo³ywany przez skar¿¹cych
art. 55 ust. 7 ustawy wyznaniowej, daj¹cy podstawê do uwzglêdnienia
darowizny w rozliczeniach w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych, jest umieszczony w dziale III ustawy wyznaniowej zatytu-
³owanym �sprawy maj¹tkowe ko�cielnych osób prawnych�. Dotyczy to
tylko spraw maj¹tkowych ko�cielnych osób prawnych podlegaj¹cych
prawu polskiemu, gdy¿ tylko co do tych osób rozci¹ga siê jurysdykcja
Rzeczypospolitej Polskiej, a nie wszystkich ko�cielnych osób prawnych,
jak tego chc¹ podatnicy.

Oczywi�cie samej umowy darowizny nie mo¿na z tych wzglêdów
uznaæ za niewa¿n¹, ale nie wywo³a ona skutków podatkowoprawnych
na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy wyznaniowej.

IV. Reasumuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale¿y zgodziæ siê z tez¹
wynikaj¹c¹ z wyroku WSA. Wydaje siê jednak, ¿e w uzasadnieniu tego
wyroku powinny pojawiæ siê rozwa¿ania odno�nie do regulacji chocia¿by
Konkordatu. Pozwoli³yby one WSA g³êbiej rozwa¿yæ istotê trafnie zdia-
gnozowanej kwestii.

Wprawdzie przepisy powszechnego prawa kanonicznego rozci¹gaj¹
siê na wszystkie pañstwa na �wiecie, jednak, jak to wynika z kan. 3 i z
regulacji Konkordatu, Stolica Apostolska dostrzega wagê istnienia granic
pañstwowych, suwerenno�ci pañstw w stanowieniu przepisów i koniecz-
no�æ kszta³towania stosunków prawnych na podstawie umów miêdzy-
narodowych z poszanowaniem odrêbno�ci poszczególnych pañstwowych
porz¹dków prawnych. Choæ natura Ko�cio³a ³aciñskiego i samego po-
wszechnego prawa kanonicznego s¹ uniwersalne, to jednak nie mo¿na
z tego wyprowadzaæ wniosków, i¿ nie ma znaczenia, na rzecz jakiej
ko�cielnej osoby prawnej dokonano darowizny, byleby by³a ona dokonana
na cele charytatywno-wychowawcze.

Bartosz Rakoczy


