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ADMINISTRACYJNOPRAWNE WARUNKI INGERENCJI ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ W SPOSÓB KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SAKRALNYCH 

KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Dobra współpraca administracji ochrony zabytków i Kościoła katolickiego w zachowaniu dla 

przyszłych pokoleń zabytkowych obiektów sakralnych jest szczególnym wyrazem wskazanej 

w Preambule Konstytucji RP wdzięczności przodkom, za kulturę zakorzenioną w 

chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach. Najważniejszymi wadami 

prawa dotyczącego ochrony zabytków, które utrudniają realizację tego celu, jest 

niedookreślony zasięg luzu decyzyjnego wynikający m. in. z w zasadzie otwartego katalogu 

pozwoleń, co skutkuje pozornością dookreślenia obowiązku. Znaczna ilość klauzul 

generalnych powoduje umocnienie pozycji administracji ochrony zabytków względem 

podmiotu podporządkowanego w stosunku administracyjnoprawnym, co może prowadzić do 

zjawiska nadużycia władzy. Brakuje wyrażonych wprost konkretnych kryteriów oceny stanu 

faktycznego związanego z wydawaniem lub odmową wydania pozwolenia, co dla podmiotu 

zobowiązanego w stosunku administracyjnoprawnym może grozić utratą bezpieczeństwa 

prawnego w wykonywaniu swych praw. 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL CONDITIONS OF THE INTERFERENCE OF 

THE PUBLIC SERVICE IN THE USE OF RELIGIOUS MONUMENTS OF THE 

CATHOLIC CHURCH LISTED IN THE REGISTER OF HISTORICAL 

MONUMENTS 

A good cooperation between the historical monuments protection authority and the Catholic 

Church, aimed at preserving historical religious monuments for future generations, is a token 

of gratitude to our ancestors for our culture rooted in the Christian heritage of the Nation and 

in universal human values, as referred to in the Preamble to the Constitution of the Republic 

of Poland. The most significant defects of law on historical monuments protection, which 

make it difficult to achieve this goal, is the underdetermined margin of decision which is a 

result, inter alia, of an open list of permits, which in turn results in apparent determination of 

an obligation. A large number of general clauses strengthens the position of the historical 

monuments protection authority with regard to the entity subordinate in the administrative and 



legal relations, which may lead to the abuse of power. There are no directly determined 

specific criteria of assessment of the actual status related to the issue of or refusal to issue a 

permit, which for the obliged entity in the administrative and legal relations may result in the 

loss of legal certainty in exercising its rights. 
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