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Poj cie “duchownego” w przepisach  
prawa polskiego o zawieraniu ma e stwa 

 

Po ród obowi zuj cych przepisów prawa polskiego o zawieraniu 
ma e stwa poj cia: “duchowny”, “osoba duchowna” u ywaj : 
ustawa p.a.s.c. wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeks rodzinny 
i opieku czy oraz ustawy wyznaniowe1. U ywane w powo anych 
przepisach poj cie - jak si  wydaje - nie jest jednak rozumiane jed-
noznacznie. W celu ustalenia jego w a ciwej wyk adni zachodzi 
konieczno  przeanalizowania kontekstu znaczeniowego tego termi-
nu we wszystkich przypadkach jego zastosowania. 

 
1. Poj cie “duchowny” w rozumieniu przepisów p.a.s.c. 

W artykule 27 ust. 2 p.a.s.c. ustawodawca dokona  próby okre-
lenia terminu “duchowny” na potrzeby przepisów prawa polskiego 

o zawieraniu ma e stwa. Zgodnie z tym przepisem “minister w a-
ciwy w sprawach administracji na podstawie informacji otrzyma-

nych od w a ciwych przedstawicieli ko cio ów i innych zwi zków 
wyznaniowych og asza w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej 
Polskiej “Monitor Polski” obwieszczenie zawieraj ce wykaz stano-
wisk, których zajmowanie upowa nia do sporz dzenia za wiadcze-
nia stanowi cego podstaw  sporz dzenia aktu ma e stwa zawarte-
go w sposób okre lony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opie-
ku czego. Osoba zajmuj ca jedno z tych stanowisk jest duchownym 

                                                      
1 Pod terminem “ustawy wyznaniowe” - na potrzeby niniejszego opracowania - 

rozumie  b dziemy akty prawne rangi ustawowej reguluj ce w sposób indywidual-

ny sytuacj  prawn  poszczególnych zwi zków wyznaniowych. 
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w rozumieniu przepisów o zawarciu ma e stwa”. W przepisie art. 
27 ust. 2 p.a.s.c. nie podana zosta a zatem definicja terminu “du-
chowny”, natomiast przepis ten, odwo uj c si  do wykazu stanowisk 
zawartego w stosownym obwieszczeniu Ministra SWiA, okre la, i  
osoba zajmuj ca jedno z tych stanowisk, jest duchownym w rozu-
mieniu przepisów prawa polskiego. Powy szy wykaz sporz dzony 
zosta  na podstawie informacji nades anych przez zainteresowane 
zwi zki wyznaniowe2. Zastosowano tutaj swoist  recepcj  nie tyle 
poj cia duchownego – gdy  to wymaga oby wej cie na p aszczyzn  
teologiczno-doktrynaln  - ile raczej statusu duchownego, który to 
status jak gdyby na wniosek, czy te  ze wskazania zwi zków wy-
znaniowych, zosta  przez pa stwo przyznany. Wed ug powy szej 
interpretacji “duchowny” to osoba, która ze wzgl du na zajmowane 
stanowisko lub pe nion  funkcj 3 w danym zwi zku wyznaniowym, 
oraz na skutek zamieszczenia go w obwieszczeniu Ministra SWiA, 
jest upowa niona do sporz dzenia za wiadczenia, stanowi cego 
podstaw  sporz dzenia aktu ma e stwa, zawartego w trybie art. 1  
§ 2 i 3 k.r.o.  

Powy sza ustawa u ywa terminu “duchowny” jeszcze dwukrot-

nie: w art. 61a ust. 4 oraz w art. 62a. Przepis art. 61a ust. 4 normuje 

sytuacj , kiedy za wiadczenie stanowi ce podstaw  dokonania reje-

stracji ma e stwa w u.s.c. nadane przesy k  pocztow  zagin o.  

W takiej sytuacji kierownik u.s.c zwraca si  do duchownego, który 

nada  powy sza przesy k  o potwierdzenie tre ci utraconego za-

wiadczenia. U yte w powy szym przepisie poj cie “duchowny” 

koresponduje z poj ciem okre lonym w art. 27 ust 2 i niew tpliwie 

chodzi tutaj o tego samego duchownego, który sporz dzi  stosowne 

za wiadczenie. 

                                                      
2 Zob. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dn. 4 li-

stopada 1998 r. w sprawie og oszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie 

upowa nia do sporz dzenia za wiadczenia stanowi cego podstaw  sporz dzenia 

aktu ma e stwa zawartego w sposób okre lony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinne-

go i opieku czego (MP 98.40.554). 
3 Wprawdzie w obwieszczeniu Ministra SWiA z dn. 4 listopada 1998 r. jest 

mowa jedynie o stanowiskach, a nie o funkcjach, jednak e w rzeczywisto ci w 

za czonym do w/w obwieszczenia wykazie uprawnienia okre lonych osób do 

sporz dzenia stosownego za wiadczenia wynikaj  b d  to z zajmowania okre lo-

nego stanowiska, b d  to z faktu sprawowania okre lonej funkcji. 
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Sporo niejasno ci budzi natomiast tre  art. 62a p.a.s.c. Przepis 
ten brzmi nast puj co: “przed zawarciem ma e stwa podlegaj cego 
prawu wewn trznemu ko cio a albo innego zwi zku wyznaniowego 
duchowny informuje osoby zamierzaj ce zawrze  to ma e stwo  
o tre ci podstawowych przepisów prawa polskiego dotycz cych 
zawarcia ma e stwa i jego skutków”. Z ca  pewno ci  nie musi 
tutaj chodzi  o tego samego duchownego, który po zawarciu ma -
e stwa - zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 p.a.s.c. - b dzie sporz -

dza  za wiadczenie stanowi ce nast pnie podstaw  rejestracji ma -
e stwa, bowiem czynno ci zwi zane z przygotowaniem do ma -
e stwa mog  by  np. przeprowadzone w innej ko cielnej jednostce 

organizacyjnej. Tak  mo liwo  przewiduje prawo wewn trzne 
wszystkich zainteresowanych zwi zków wyznaniowych, za  prawo 
polskie takiej praktyki nie zabrania. Zachodzi jednak uzasadnione 
pytanie, czy pouczenia, o którym mowa w art. 62a p.a.s.c. dokona  
mo e jedynie duchowny zajmuj cy stanowisko okre lone w wyka-
zie, stanowi cym za cznik do Obwieszczenia Ministra SWiA z dn. 
4 listopada 1998 r., czy te  tak e inny duchowny. Zwróci  ponadto 
nale y uwag , i  duchowny dokonuj cy pouczenia nie sk ada swo-
jego podpisu na adnym z dokumentów okre lonych w przepisach 
prawa polskiego o zawarciu ma e stwa. W zwi zku z tym nie ma 
adnych instrumentów prawnych, które mog  potwierdzi , czy takie 

pouczenie rzeczywi cie mia o miejsce oraz czy dokona a tego osoba 
uprawniona. Mo na domniemywa , i  obowi zek pouczenia nuptu-
rientów o przepisach prawa polskiego spoczywa  b dzie na pro-
boszczu (administratorze) parafii, na terenie której dokonywane jest 
przygotowanie kanoniczne do zawarcia ma e stwa. By  mo e jed-
nak chodzi tutaj jednak o duchownego przed którym ma e stwo 
jest zawierane. Nie mo na w tym wypadku odwo ywa  si  do prawa 
wewn trznego poszczególnych zwi zków wyznaniowych, gdy  
obowi zek pouczenia o przepisach prawa polskiego dotycz cych 
zawarcia ma e stwa nie wynika z prawa wewn trznego poszcze-
gólnych zwi zków wyznaniowych, lecz z przepisów prawa polskiego. 
 
2. Termin “osoba duchowna” w rozumieniu ustaw  

wyznaniowych 

Jeszcze przed uchwaleniem ustawy z dn. 24 lipca 1998 r. zmie-
niaj cej Kodeks rodzinny i opieku czy oraz inne akty prawne  
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i wprowadzaj cej na teren prawa polskiego instytucj  ma e stwa 
wyznaniowego ze skutkami cywilnymi4, dokonana zosta a inna no-
welizacja, dokonuj ca odpowiednich zmian w ustawach wyznanio-
wych. Na jej skutek w ustawach tych pojawi  si  dodatkowy przepis, 
stwarzaj cy mo liwo  wywierania skutków cywilnych przez ma -
e stwo zawieranego zgodnie z prawem wewn trznym danego 

zwi zku wyznaniowego. Zmiany te dokonane zosta y moc  ustawy 
z dn. 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolno ci 
sumienia i wyznania oraz zmianie niektórych innych ustaw5. We 
wszystkich tych ustawach przepis ten jest prawie jednobrzmi cy  
i okre la, e ma e stwo zawarte w formie przewidzianej prawem 
wewn trznym tego  zwi zku wyznaniowego wywo uje skutki cy-
wilne, je li spe nione zostan  wymogi okre lone w Kodeksie ro-
dzinnym i opieku czym6. Ponadto we wszystkich w/w ustawach 
dodany zosta  ust p, który stwierdza, i  osob  duchown , przed 
któr  sk ada si  o wiadczenie o zawarciu ma e stwa okre la prawo 
wewn trzne tego  zwi zku wyznaniowego7. Ustali  zatem nale y 

                                                      
4 Zob. Ustawa z dn. 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opie-

ku czy, Kodeks post powania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy 

o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 98.117.757). 
5 Dz.U. 98.59.375. 
6 Ustawa z dn. 26 czerwca 1997 r. wprowadzi a powy sze zmiany w 10 z 15  

tego rodzaju aktów prawnych rangi ustawowej. Ponadto identyczne zmiany wpro-

wadzone zosta y do ustawy z dn. 17 maja 1989 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a 

katolickiego w RP, jednak e dopiero na podstawie nowelizacji dokonanej moc  

ustawy z dn. 24 lipca 1998 r. Pozosta e 4 zwi zki wyznaniowe - pomimo, i  swój 

byt prawny uregulowany maj  aktem prawnym rangi ustawowej - nie posiadaj  

mo liwo ci zawierania ma e stw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi. Mowa 

tutaj o: Ko ciele Katolickim Mariawitów, Muzu ma skim Zwi zku Religijnym, 

Karaimskim Zwi zku Religijnym oraz Wschodnim Ko ciele Staroobrz dowym nie 

posiadaj cym hierarchii duchownej. 
7 Tego rodzaju sformu owanie u yte zosta o w: art.15a ust. 2 Ustawy z dn. 

17.05.1989 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w RP (Dz.U.89.29. 154 

z pó . zm.), art. 10a ust. 2 Ustawy z dn. 30.06.1995 r. o stosunku Pa stwa do 

Ko cio a Adwentystów Dnia Siódmego w RP (Dz.U.95.97.481 z pó . zm.), art. 12a 

ust. 2 Ustawy z dn. 04.07.1991 r. o stosunku Pa stwa do Autokefalicznego Ko cio a 

Prawos awnego w RP (Dz.U.91.66.287 z pó . zm.), art. 10a ust. 2 Ustawy z dn. 

30.06.1995 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a Chrze cijan Baptystów w RP 

(Dz.U.95.97.480 z pó . zm.), art. 12a ust. 2 Ustawy z dn. 13.05.1994 r. o stosunku 

Pa stwa do Ko cio a ewangelicko-Augsburskiego w RP (Dz.U.94.73.323 z pó . 
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kogo na gruncie prawa wewn trznego 11 interesuj cych nas zwi z-
ków wyznaniowych zaliczy  nale y do kategorii “osoba duchowna”, 
a tak e kto - zgodnie z tym prawem - jest uprawniony do przyjmo-
wania o wiadcze  o zawarciu ma e stwa. Po dokonaniu powy -
szych ustale  nale y z kolei porówna  zakres znaczeniowy terminu 
“duchowny”, u ywanym w znaczeniu przyj tym przez art. 27 ust. 2 
p.a.s.c. z terminem “osoba duchowna”, którego u ywaj  ustawy 
wyznaniowe. 

 
Ko ció  Katolicki 

Ustawa z dn.17.05.1989 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a kato-
lickiego w RP stanowi, i  “osob  duchown , przed któr  sk ada si  
o wiadczenie o zawarciu ma e stwa okre la prawo kanoniczne”. 
Zgodnie z tym prawem do osób duchownych zalicza si  tych, którzy 
przyj li co najmniej wi cenia diakonatu, jednak e zwyczajn  w a-
dz  do asystowania przy zawieraniu ma e stwa posiadaj  jedynie 
ci duchowni, którzy sprawuj  okre lony prawem urz d. I tak: w a-
dz  zwyczajna do asystowania przy zawieraniu ma e stw w ca ym 
Ko ciele posiada papie , na terenie swoich diecezji - ordynariusze 
miejsca8 oraz proboszczowie i administratorzy parafii na terenie 
swoich parafii9. Wikariuszom parafialnym prawo powszechne nie 

                                                                                                               
zm.), art. 11a ust.2 Ustawy z dn. 30.06.1995 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a 

Ewangelicko-Metodystycznego w RP (Dz.U.95.94.479 z pó . zm.), art. 8a ust. 2 

Ustawy z dn. 13.05.1994 r. o stosunku Pa stwa do Ewangelicko-Reformowanego w 

RP (Dz.U.94.73.324 z pó . zm.), art. 9a ust. 2 Ustawy z dn. 30.06.1995 r. o sto-

sunku Pa stwa do Ko cio a Polskokatolickiego w RP (Dz.U.95.97.482 z pó . 

zm.), art. 8a ust. 2 Ustawy z dn. 20.02.1997 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a 

Starokatolickiego Mariawitów w RP (Dz.U.98.59.375 z pó . zm.), art. 11a ust. 2 

Ustawy z dn. 20.02.1997 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a Zielono wi tkowego  

w RP (Dz.U.97.41.254 z pó . zm.), art. 9a ust. 2 Ustawy z dn. 20.02.1997 r.  

o stosunku Pa stwa do gmin wyznaniowych ydowskich w RP (Dz.U.97.41.251  

z pó . zm.). 
8 Co nale y rozumie  pod terminem “ordynariusz miejsca” okre la kan. 134 § 2 

Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK). 
9 Ci, którzy posiadaj  w adz  “na mocy swego urz du”, w granicach swego te-

rytorium wa nie asystuj  przy zawieraniu ma e stw nie tylko swoich parafian 

(diecezjan) ale tak e obcych, pod warunkiem, e przynajmniej jeden z nupturien-

tów nale y do obrz dku aci skiego. Zob. W. Góralski, ma e stwo, w: P. Hempe-

rek, W. Góralski, F. Przytu a, J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kano-

nicznego z 1983 r., t. III, Lublin 1986, s. 290.  
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przyznaje takiej w adzy, mog  oni jednak posiada  tak  w adz  na 
podstawie prawa partykularnego. Jurysdykcja ta ma zatem charakter 
terytorialny. Oznacza to, e ordynariusz (proboszcz) niewa nie asy-
stuj  przy zawieraniu ma e stwa poza swoj  diecezj  (parafi ), 
chocia by chodzi o o w asnych diecezjan (parafian)10. 

Jurysdykcj  do asystowania przy zawieraniu ma e stw mo na 
ponadto uzyska  na skutek delegacji udzielonej zgodnie z prawem. 
Zgodnie z t  zasad , ci którzy posiadaj  t  jurysdykcj  z mocy pra-
wa (urz du) mog  j  wa nie delegowa  innym duchownym. Mo na 
delegowa  do wszystkich przypadków na okre lonym terytorium 
(delegacja ogólna) lub te  do poszczególnych przypadków. Do wa -
no ci delegacji ogólnej wymagana jest forma pisemna, delegacja do 
poszczególnego przypadku mo e zosta  udzielona w jakikolwiek 
uzewn trzniony sposób11. Ci którzy uzyskali delegacj  ogóln  mog  
w adz  t  subdelegowa  jeszcze innemu duchownemu. Subdelego-
wany nie mo e swojej w adzy delegowa  kolejnej osobie, chyba e 
deleguj cy na to zezwoli  (zob. kan. 137 § 4 KPK)12. 

Zatem zgodnie z prawem kanonicznym ma e stwo mo e zosta  
zawarte zgodnie z prawem jedynie wobec tego duchownego, który 
posiada jurysdykcj . Wymóg ten jest bezwzgl dny i jego niezacho-
wanie powoduje na terenie prawa kanonicznego sytuacj  matrimo-
nium non existens z powodu niezachowania formy kanonicznej.  

Prawo kanoniczne przewiduje ponadto mo liwo , e asystuj -
cym przy zawieraniu ma e stwa mo e by  osoba wiecka. Tak  
mo liwo  - w sytuacji braku kap anów i diakonów - przewiduje 
kanon 1112 KPK. Biskup diecezjalny mo e delegowa  wieckich do 
asystowania przy zawieraniu ma e stw po uzyskaniu zezwolenia 
Stolicy Apostolskiej i po wcze niejszym pozytywnym zaopiniowa-
niu miejscowej Konferencji Episkopatu13. Wprawdzie taka sytuacja 

                                                      
10 Zob. S. Kasprzak, Wybrane zagadnienia z Prawa Ko cielnego, Lublin 2000, 

s. 700. 
11 Nie mo na udzieli  delegacji w sposób domniemany. Nawet w sytuacji gdy 

proboszcz widz c duchownego przygotowuj cego si  do asystowania przy zawie-
raniu ma e stwa nie reaguje, tzn. nie sprzeciwia si  tej celebracji, nie oznacza to 
udzielenia delegacji. Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed ug Kodeksu Jana 
Paw a II, t. III. Prawo ma e skie, Olsztyn 1984, s. 179. 

12 Tam e, s. 179-181; E. Sztafrowski, Chrze cija skie ma e stwo. Pomoce 
prawno-pastoralne, Warszawa 1985, s. 103-105. 

13 Wprawdzie pozycja prawna ewentualnego wieckiego wiadka kwalifikowa-

na nie jest precyzyjnie okre lona w prawie kanonicznym, jednak e mo na przy-
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w warunkach polskich jest ma o prawdopodobna, jednak e nale y 
pami ta , i  prawo kanoniczne tak  mo liwo  przewiduje. 

Chocia  czynna obecno  wiadka kwalifikowanego (urz dowe-
go) jest konieczna do zachowania formy kanonicznej, a co za tym 
idzie do wa nego zawarcia ma e stwa prawo kanoniczne przewi-
duje mo liwo  - w pewnych wypadkach - uzyskania dyspensy od 
tej formy. Dyspensa taka jest mo liwa przy zawieraniu tzw. ma -
e stw mieszanych (kan. 1127 § 2 KPK). Racj  udzielenia takiej 

dyspensy s  powa ne trudno ci, które nie pozwalaj  na jej zacho-
wanie, za  upowa nionym do dyspensowania w takiej sytuacji jest 
ordynariusz miejsca strony katolickiej14. W takiej sytuacji ordyna-
riusz miejsca wyra a zgod  na zawarcie ma e stwa w jakiej   
innej okre lonej formie publicznej15. Jest to kolejny przypadek,  
gdy wiadkiem urz dowym zawarcia ma e stwa kanonicznego 
mo e by  osoba nie b d ca duchownym w rozumieniu prawa kano-
nicznego. 

 
Autokefaliczny Ko ció  Prawos awny 

Osob  duchown , przed któr  sk ada si  o wiadczenie o zawar-
ciu ma e stwa - zgodnie z przepisem art. 12a ust. 2 ustawy z dn.  
4 lipca 1991 r. o stosunku Pa stwa do Autokefalicznego Ko cio a 
Prawos awnego w RP - okre la  ma prawo wewn trzne Ko cio a. 
Tymczasem zbiór praw o takiej nazwie nie istnieje. Bodaj e jedy-
nym aktem prawnym posiadaj cym znamiona prawa wewn trznego 

                                                                                                               
puszcza , i  do jego obowi zków b dzie nale a o nie tylko przyj cie w imieniu 

Ko cio a zgody ma e skiej, ale tak e przygotowanie narzeczonych do lubu, 

stwierdzenie stanu wolnego, przewodniczenie obrz dom liturgicznym oraz odno-

towanie zawartego ma e stwa w ksi gach parafialnych. Zob. T. Pawluk, dz. cyt.  

s. 182. 
14 Ordynariusz miejsca dyspensuje od zachowania formy kanonicznej jedynie 

gdy zawierane jest ma e stwo mieszane oraz w niebezpiecze stwie mierci. Po-

nadto biskup diecezjalny dyspensuje od zachowania formy w przypadku uwa nie-

nia ma e stwa w zawi zku. W pozosta ych przypadkach dyspensa od formy  

zastrze ona jest Stolicy Apostolskiej. Zob. W. Góralski, Dyspensa od formy zawar-

cia ma e stwa w wietle nowego kodeksu prawa kanonicznego, Prawo Kanonicz-

ne 1988, nr 1-2, s. 94-99. 
15 Zgodnie ze wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski z dn. 1 kwietnia 

1970 r. nupturienci musz  wybra  jedn  z dwóch publicznych form: przed mini-

strem akatolickim lub przed kierownikiem u.s.c. Tam e, s. 92-93. 
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tego Ko cio a jest Statut Wewn trzny Polskiego Autokefalicznego 
Ko cio a Prawos awnego z dn. 10 lutego 1995 r. Statut ten nie okre-
la poj cia osoby duchownej, ani te  nie wskazuje, które spo ród 

osób duchownych s  upowa nione do zgodnego z prawem asysto-
wania przy zawieraniu prawos awnych ma e stw wyznaniowych. 
Zasady odnosz ce si  do zawierania zwi zków ma e skich w tym 
Ko ciele wynikaj  wprost za o e  teologiczno-doktrynalnych Ko-
cio a. Wprawdzie mówi si  o istnieniu Prawos awnego Prawa Ka-

nonicznego, jednak e Prawo to rozumie si  jako “zbiór staro ytnych 
tekstów, odzwierciedlaj cych dyscyplin  i praktyk  pierwszego 
tysi clecia historii chrze cija stwa”16. Wymogi te obowi zuj  nie 
tylko w Polskim Autokefalicznym Ko ciele Prawos awnym, lecz w 
ca ym Ko ciele Prawos awnym. Zgodnie z tymi zasadami w Ko cie-
le Prawos awnym jedynie kap ani i biskupi mog  wa nie udziela  
lubów wyznaniowych i nie przewiduje si  adnych wyj tków od tej 

regu y. Zatem diakoni chocia  s  zaliczani do osób duchownych w 
tym Ko ciele, nie mog  - a ni co do zasady, ani w sytuacjach wyj t-
kowych - by  szafarzami sakramentu ma e stwa. Tym bardziej nie 
jest rzecz  mo liw , aby upowa nienie do asystowania przy zawie-
raniu ma e stwa mog a uzyska  jakakolwiek osoba wiecka17. 
Zgodnie bowiem z prawos awnym pojmowaniem ma e stwa jest 
ono “sakramentem udzielanym dwojgu ludziom w Ciele Ko cio a 
przez kap a skie b ogos awie stwo”18. 

Wierni prawos awni winni zawiera  ma e stwo wobec probosz-
cza swojej parafii, a miejscem udzielania tego sakramentu winna 
by  wi tynia parafialna19. Zawarcie ma e stwa poza swoja parafi  
lub te  wobec kap ana nie b d cego proboszczem adnego z nuptu-
rientów nie mo e jednak by  przyczyn  jego uniewa nienia. 

                                                      
16 “W jego sk ad wchodz : kanony siedmiu soborów ekumenicznych, prawa 

wydane przez lokalne i prowincjonalne synody, które pó niej zyska y powszechn  

akceptacj , kanony Ojców, tj. zbiór rad, zalece  i nakazów wydanych przez po-

szczególnych Ojców Ko cio a i zaaprobowanych przez synody i sobory.” Zob.  

J. Meyendorff, Ma e stwo w Prawos awiu. Liturgia, teologia, ycie, Lublin 1995, 

s. 115. Pe ny wykaz Kanonów odnosz cych si  do ma e stwa w: S. Hrycuniak, 

Prawos awne pojmowanie ma e stwa, Bia ystok 1994, s. 88. 
17 Na podstawie informacji uzyskanej w Kancelarii Biskupa Diecezji Lubelsko-

Che mskiej. 
18 Zob. J. Meyendorff, dz. cyt. s. 64. 
19 Zob. S. Hrycuniak, dz. cyt. s. 84. 
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Ko ció  Ewangelicko-Augsburski 

Ustawa z dn. 13 maja 1994 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP w art. 12a ust. 2 stanowi, i  
“osoby duchowne upowa nione do asystowania przy zawieraniu 
ma e stwa wyznaniowego okre la Zasadnicze Prawo Wewn trz-
ne”. Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewn trznym Ko cio a 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dn. 26 pa dziernika 1996 r.  
(§ 17) Ko ció  ten uznaje tytu  duchownego, który uzyskuje si  na 
podstawie ordynacji. Urz d ten posiada trzy pos ugi: biskupa, pre-
zbitera i diakona (§ 18). Zasadnicze Prawo Wewn trzne nie zawiera 
jednak przepisów dotycz cych zawierania ma e stwa, nie wskazuje 
tak e osób upowa nionych do przyj cia o wiadczenia o zawarciu 
ma e stwa20. Natomiast przepisy odnosz ce si  do okre lenia tych-
e osób zawiera Pragmatyka S u bowa Ko cio a Ewangelicko-

Augsburskiego w RP21. Zgodnie z § 121 Pragmatyki S u bowej 
ma e stwo zostaje zawarte, gdy m czyzna i kobieta z o  o wiad-
czenie woli o wst pieniu w zwi zek ma e ski wobec uprawnionego 
duchownego, za  § 122 stwierdza jeszcze wyra niej, i  ma e stwo 
zawiera si  “w obecno ci ordynowanego duchownego Ko cio a 
Ewangelicko-Augsburskiego oraz dwóch wiadków”. Z przepisu  
§ 122 wynika oby, i  uprawnienie do asystowania w Ko ciele 
Ewangelicko-Augsburskim maj  wszyscy ordynowani duchowni22, 
jednak e § 121 u ywa okre lenia “uprawniony duchowny”, co suge-
rowa oby, e do wa nego udzielenia lubu oprócz wymogu pe nie-
nia urz du duchownego konieczne jest dodatkowe upowa nienie. 
Wydaje si , i  w kontek cie wyk adni systemowej, a wi c przy 

                                                      
20 Tekst Zasadniczego Prawa Wewn trznego Ko cio a Ewangelicko-Augs-   

burskiego w RP z dn. 26 pa dziernika 1996 r. w: Zbiór przepisów prawnych  

Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Bielsko-Bia a 

1999. 
21 Tekst Pragmatyki S u bowej Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego w RP w: 

Zbiór przepisów... 
22 Sformu owanie “ordynowani duchowni” jest swego rodzaju lapsusem, gdy  

w Ko ciele tym nie istniej  duchowni nie ordynowani. Wprawdzie istniej  diakoni, 

którzy nie zostali ordynowani w sposób formalny, a jedynie wprowadzeni w urz d 

nauczania ko cielnego. Jednak e zgodnie z § 36 ust. 4 dotychczasowe wprowadze-

nie w urz d nauczania ko cielnego uznane - z mocy prawa - zosta o za równo-

znaczne z ordynacj  diakonack . 
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uwzgl dnieniu wszystkim norm prawa wewn trznego Ko cio a, za 
duchownego uprawnionego nale y uzna  miejscowego proboszcza 
lub innego duchownego dzia aj cego w jego zast pstwie. Przy usta-
laniu katalogu osób uprawnionych do asystowania przy zawieraniu 
ma e stwa sporo niejasno ci wprowadzaj  przepisy § 36 Pragma-
tyki S u bowej. Przepis § 36 ust. 1 stanowi bowiem, i  duchowni w 
pos udze diakona w zale no ci od przygotowania i na pro b  pro-
boszcza parafii m.in. udzielaj  lubów ko cielnych. Przepis ten rodzi 
co najmniej dwie niejasno ci. Po pierwsze rodzi si  pytanie w jaki 
sposób nale y stwierdza  w poszczególnych przypadkach czy osoba 
ta (diakon) ma odpowiednie przygotowanie oraz czy przygotowanie 
to winno legitymizowa  si  jakim  okre lonym dokumentem. Roz-
strzygni cia wymaga kwestia wa no ci lubu zawartego wobec dia-
kona, a wi c jednego z ordynowanych duchownych, który nie ma 
stosownego przygotowania. Z przepisu § 36 wynika ponadto, i  
diakon mo e udzieli  lubu tylko na pro b  proboszcza. Poniewa  
prawo wewn trzne Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego nie okre-
la wymogów formalnych takiej pro by, nale y uzna , e wystarczy 

aby pro ba taka zosta a przez proboszcza uzewn trzniona. 
W przypadku zawierania ma e stwa przez ewangelika wyznania 

augsburskiego z ewangelikiem wyznania reformowanego lub meto-
dystycznego, asystuj cym przy zawieraniu takiego zwi zku mo e 
by  duchowny tego  wyznania (§135 Pragmatyki S u bowej). 

Studenci teologii przygotowuj cy si  do pe nienia urz du  
duchownego nie s  upowa nieni - w ramach swoich praktyk -  
do asystowania przy zawieraniu ma e stwa (§ 219 Pragmatyki 
S u bowej). 

 
Ko ció  Ewangelicko-Reformowany 

Duchownymi w Ko ciele Ewangelicko-Reformowanym - zgod-
nie z Prawem Wewn trznym tego  Ko cio a - s  ci, którzy po uko -
czeniu akademickich studiów teologicznych zostali - po z o eniu 
pierwszego egzaminu konsystorskiego - ordynowani na ten urz d23. 

                                                      
23 Zob. art. 51 Prawa Wewn trznego Ko cio a Ewangelicko-Reformowanego  

w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 5 maja 1991 r. Tekst Prawa Wewn trznego w: 

W. Wysocza ski, M. Pietrzak, Prawo ko cio ów i zwi zków wyznaniowych nie-

rzymskokatolickich w Polsce, Warszawa 1997, s. 118-130. 
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Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy z dn. 13 maja 1994 r. o stosunku 
Pa stwa do Ko cio a Ewangelicko-Reformowanego w RP Prawo 
Wewn trzne tego Ko cio a winno zawiera  ponadto przepisy okre-
laj ce wyznaniow  form  zawarcia ma e stwa a tak e okre la  

osoby duchowne wobec których mo na wyra a  o wiadczenie  
o wst pieniu w zwi zek ma e ski. Prawo Wewn trzne Ko cio a 
Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej z 5 maja 
1991 r. nie normuje jednak powy szych kwestii. 

 
Ko ció  Adwentystów Dnia Siódmego 

Aktem prawa wewn trznego, który ma zawiera  - zgodnie z art. 
10a ust. 2 Ustawy z dn. 30.06.1995 r. o stosunku Pa stwa do Ko-
cio a Adwentystów Dnia Siódmego w RP - przepisy odnosz ce si  

do zawierania ma e stw w tym Ko ciele jest Prawo Ko cielne. 
U ycie du ych liter w okre leniu “Prawo Ko cielne” mog oby suge-
rowa  istnienie autonomicznego aktu prawa wewn trznego o takiej 
nazwie. Chodzi jednak tutaj zapewne nie o nazw  w asn , lecz  
o prawo ko cielne w ogólno ci, czyli o adwentystyczne prawo  
kanoniczne. 

W Ko ciele Adwentystycznym rozró nia si  duchownych ordy-
nowanych oraz nie ordynowanych. Duchowni nie ordynowani to 
sta y ci oraz m odsi duchowni24. Ponadto do kategorii osób du-
chownych w najszerszym tego s owa znaczeniu zalicza si  niekiedy 
ewangelistów25. Przepisy dotycz ce wymogów prawa odnosz cych 

                                                      
24 Zob. art. 14 ust. 3 Statutu Ko cio a Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczy-

pospolitej Polskiej z dn. 13 listopada 1995 r. w: Statut Ko cio a Adwentystów Dnia 

Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997, s. 25. 
25Zob. Z. yko, Ko ció  Adwentystów Dnia Siódmego. Historia. Nauka. Ustrój. 

Pos annictwo, Warszawa 2000, s. 351.Takiego wniosku nie mo na wysnu  wprost 

z przepisów adentystycznego prawa kanonicznego. Wed ug postanowie  art. 14  

ust. 6 Statutu Ko cio a Adwentystów Dnia Siódmego ewangeli ci s  pomocnikami 

(asystentami) duchownych. Skoro s  pomocnikami duchownych, znaczy to, i  nie 

zalicza si  ich do osób duchownych. Ewangelistów zalicza si  jednak do osób 

duchownych w rozumieniu przepisów prawa polskiego o ubezpieczeniu spo ecz-

nym duchownych. Jest to sytuacja analogiczna do statusu np. zakonników w Ko-

ciele katolickim. Zakonnice i zakonnicy, którzy nie przyj li wi ce  nie s  du-

chownymi w rozumieniu przepisów KPK, s  jednak zaliczani do osób duchownych 

przez polskie przepisy ubezpieczeniowe. Zob. P. Stanisz, Ubezpieczenia spo eczne 

i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe, red.  
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si  do zawierania ma e stw wyznaniowych, zawarte s  w Prawie 
Zborowym. Zgodnie z normami tego  Prawa upowa nionymi do 
asystowania przy zawieraniu ma e stw s  jedynie duchowni starsi, 
czyli ordynowani, posiadaj cy aktualne uwierzytelnienie pastorskie 
(misj  kanoniczn )26. Warunki te musz  by  spe nione kumulatyw-
nie, zatem nie mog  wa nie udziela  lubu duchowni starsi (np. 
emeryci) bez aktualnego uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie pastor-
skie nie ma charakteru terytorialnego - zatem upowa nieni pastorzy 
wa nie b d  asystowa  przy zawieraniu ma e stw tak e poza para-
fi , w której pe ni  swoje funkcje. 

Ponadto Prawo Zborowe przewiduje mo liwo  powierzenia 
pewnych czynno ci pastorskich - w tym tak e zezwolenia na asy-
stowanie przy zawieraniu ma e stw - duchownym m odszym, czyli 
nie ordynowanym, a nawet innym pracownikom Ko cio a, jednak e 
tylko po uzyskaniu zgody rady w a ciwego Wydzia u Generalnej 
Konferencji Ko cio a27. Uzyskane w ten sposób uprawnienie m od-
szy duchowny czy te  inny pracownik Ko cio a mo e realizowa  
jedynie na terenie zboru, czy te  grupy zborów, którym s u y. Decy-
zja Wydzia u Generalnej Konferencji winna w takiej sytuacji ci le 
okre la  zarówno o jakie funkcje zosta y poszerzone jego kompe-
tencje, jak te  na jakim terenie mo e je realizowa 28. 

 
Ko ció  Chrze cijan Baptystów 

Zgodnie z Prawem Wewn trznym Ko cio a Chrze cijan Bapty-
stów w RP z dn. 14 pa dziernika 1995 r. duchownymi tego  Ko cio-
a s : prezbiterzy, kaznodzieje, misjonarze i wikariusze29. Duchow-

                                                                                                               
H. Misztal, Lublin 2000, s. 469-470; Ten e, Kto jest osob  duchown ?, “Gazeta 

Prawna” 1999, nr 1, s. 30. 
26 Zob. Z. yko, A. Sici ski, Informacja dla duchownych adwentystycznych w 

sprawie ma e stw ko cielnych ze skutkami cywilnymi, Warszawa 1999, s. 9. 
27 Zob. Prawo Zborowe Ko cio a Adwentystów Dnia Siódmego Rzeczypospoli-

tej Polskiej, Warszawa 1998, s. 86-87. Ko ció  Adwentystów Dnia Siódmego w RP 

jest cz ci  ogólno wiatowego Ko cio a Adwentystów Dnia Siódmego. W spra-

wach odnosz cych si  do wiary i moralno ci, a tak e ustroju i porz dku ko cielne-

go podlega Generalnej Konferencji Ko cio a. Zob. art. 3 ust. 1 Statutu Ko cio a 

Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Statut Ko cio a..., s. 16. 
28 Tam e, s. 180-181. 
29 Zob. art. 88 Prawa Wewn trznego Ko cio a Chrze cijan Baptystów. Tekst 

Prawa Wewn trznego w: W. Wysocza ski, M. Pietrzak, dz. cyt. s. 216-240. 
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nych powo uje i odwo uje zbór. Radzie Ko cio a s u y prawo wyra-
enia sprzeciwu w terminie 30 dno od daty otrzymania zawiadomie-

nia o wyborze. Brak sprzeciwu oznacza akceptacj  wyboru (art. 90 
Prawa Wewn trznego). W ród duchownych szczególn  rol  pe ni  
duchowni ordynowani, którzy spe nia  musz  oprócz wymogów 
natury moralnej tak e warunki dotycz ce wykszta cenia oraz legi-
tymowa  si  musz  odpowiednim - co najmniej 6 letnim - sta em 
cz onkostwa w zborach Ko cio a. Duchownymi ordynowanymi s : 
prezbiter oraz kaznodzieja. 

Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dn. 30.06.1995 r. o stosunku 
Pa stwa do Ko cio a Chrze cijan Baptystów w RP Prawo We-
wn trzne Ko cio a winno tak e zawiera  przepisy okre laj ce  
wyznaniow  form  zawarcia ma e stwa, a w tym przede wszyst-
kim osoby duchowne przed którymi ma e stwa winny by  zawie-
rane. Prawo Wewn trzne Ko cio a nie zawiera jednak odno nych 
przepisów. 

 
Ko ció  Polskokatolicki 

Artyku  9a ustawy z dn. 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pa stwa 
do Ko cio a Polskokatolickiego w RP, w zakresie ustalenia wyzna-
niowej formy zawarcia ma e stwa oraz osób duchownych upowa -
nionych do pe nienia funkcji wiadka urz dowego, odsy a do Prawa 
Wewn trznego Ko cio a. Prawo Wewn trzne Ko cio a Polskokato-
lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 27 czerwca 1995 r.30 
precyzyjnie okre la zakres poj cia “duchowny”. Zgodnie z § 28 
tego  prawa nazw  “duchowny” okre la si  tych, którzy nale  do 
hierarchii ko cielnej. S  nimi: diakoni, kap ani i biskupi (§ 26). 
Prawo Wewn trzne nie reguluje kwestii zwi zanych z kanoniczn  
form  zawarcia ma e stwa. W zakresie ustalenia osób duchownych 
upowa nionych do zgodnego z prawem asystowania przy zawiera-
niu ma e stwa stosowa  nale y przepisy odnosz ce si  do jurys-
dykcji, czyli wykonywania aktów w adzy (§§ 12-14 Prawa We-
wn trznego). W Ko ciele Polskokatolickim jurysdykcja zwi zana 
jest z pe nieniem okre lonego urz du w Ko ciele. Mog  j  uzyska  
jedynie osoby do tego uzdolnione tj. tylko te, które przyj y chrzest 

                                                      
30 Tekst Prawa Wewn trznego w: W. Wysocza ski, M. Pietrzak, dz. cyt.  

s. 171-200. 
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oraz sakrament kap a stwa lub sakr  biskupi . Jurysdykcja ta ma 
charakter terytorialny. Z powy szych przepisów wynika, i  w adz  
do asystowania przy zawieraniu ma e stw maj : biskupi i admini-
stratorzy diecezji w ca ej diecezji oraz proboszczowie i administra-
torzy parafii w granicach parafii. Prawo Wewn trzne oprócz jurys-
dykcji z urz du przewiduje tak e jurysdykcj  delegowan  (§ 15  
ust. 1), a tak e przewiduje uzupe nienie jurysdykcji z mocy prawa w 
przypadku niebezpiecze stwa mierci (§ 15 ust. 2). 

Nie mog  w Ko ciele Polskokatolickim wa nie udziela  lubów 
diakoni, chocia  zaliczani oni s  do duchownych. 

 
Ko ció  Starokatolicki Mariawitów 

Osob  duchown , przed któr  sk ada si  o wiadczenie o zawar-

ciu ma e stwa jak te  przepisy dotycz ce formy jego zawarcia - 

zgodnie z art. 8a ustawy z dn. 20 lutego o stosunku Pa stwa do Ko-

cio a Starokatolickiego Mariawitów w RP - okre la  ma prawo 

wewn trzne Ko cio a. Ustawodawca w tym przypadku nie wskazuje 

ci le okre lonego aktu prawa wewn trznego, lecz odwo uje si  do 

bli ej nieokre lonych przepisów tego  prawa. Poniewa  jedynym 

aktem prawnym organizuj cym dzia alno  tego Ko cio a jest Statut 

Ko cio a Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dn. 26 kwietnia 1967 r. 31, tam te  zapewne nale y poszuki-

wa  odno nych przepisów. Niestety Statut ten nie reguluje kwestii 

zwi zanych z zawieraniem ma e stw. Przepis art. II § 6 Statutu 

okre la jedynie, i  duchowie stwo mariawickie stanowi : biskupi, 

kap ani, diakoni i subdiakoni. 
 

Ko ció  Ewangelicko-Metodystyczny 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dn. 30 czerwca 1995 r. o stosunku 

Pa stwa do Ko cio a Ewangelicko-Metodystycznego w RP przepisy 

dotycz ce zarówno formy zawierania ma e stwa jak te  okre laj ce 

osoby duchownej wobec których wyra a si  o wiadczenie o zawar-

ciu ma e stwa winny by  zawarte w Prawie Wewn trznym Ko cio-

a. Tak e i w tym wypadku Prawo Wewn trzne Ko cio a nie zawie-

                                                      
31 Tekst Statutu w: W. Wysocza ski, M. Pietrzak, dz. cyt. s. 253-266. 
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ra odno nych norm32. Prawo Wewn trzne Ko cio a Ewangelicko-

Metodystycznego okre la jedynie status osób duchownych w Ko-

ciele. Duchownymi s : diakoni (duchowni m odsi) i prezbiterzy 

(duchowni starsi). I jedni i drudzy status osoby duchownej uzyskuj  

w drodze ordynacji. Oprócz duchownych funkcje religijne w  

Ko ciele pe ni  mog  kaznodzieje miejscowi i diakonise. Zgodnie  

z § 24 Prawa Wewn trznego kaznodzieja miejscowy mo e zosta  

wyznaczony do wykonywania obowi zków pastora, bez prawa 

sprawowania sakramentu Wieczerzy Pa skiej. Poniewa  nie doko-

nano tutaj dalszych zastrze e , wynika z tego, i  kaznodzieja mo e 

tak e - w przypadkach szczególnych - udziela  lubów ko cielnych. 
Ponadto na podstawie Umowy Sto u Pa skiego i Ambony  

jaka zawarta zosta a pomi dzy Ko cio ami Ewangelickimi: Augs-
burskim, Reformowanym i Metodystycznym, duchowni tych wy-
zna  mog  wa nie udziela  lubów w Ko ciele Ewangelicko-
Metodystycznym. 

  

Ko ció  Zielono wi tkowy 

Aktualnie obowi zuj ce Prawo wewn trzne Ko cio a Zielono-
wi tkowego w RP zawiera przepisy dotycz ce formy zawierania 

ma e stw w tym Ko ciele33, czego domaga si  art. 11a ust. 1 usta-
wy z dn. 20 lutego 1997 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a Zielono-
wi tkowego w RP. Jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie 

prawo wewn trzne zwi zku wyznaniowego reguluj  powy sze kwe-
stie. Zgodnie z § 25 ust. 2 “zamiar zawarcia ma e stwa w ko ciele 
nowo e cy zg aszaj  na pi mie co najmniej 2 miesi ce przed termi-
nem zawarcia zwi zku ma e skiego, dostarczaj c jednocze nie 
za wiadczenie Urz du Stanu Cywilnego o braku przeszkód do za-
warcia zwi zku”. Poniewa  za wiadczenie, o którym mowa traci 
swoj  wa no  po up ywie 3 miesi cy, zamiar zawarcia ma e stwa 

                                                      
32 Zob. Prawo Wewn trzne Ko cio a Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce 

z dodatkiem Apostolskiego Wyznania Wiary, Artyku ów Wiary i Zasad Ogólnych 

oraz Socjalnego Wyznania Wiary Ewangelickiego Ko cio a Zjednoczonych Braci, 

Warszawa 1991; Prawo Wewn trzne Ko cio a Ewangelicko-Metodystycznego w 

Rzeczypospolitej Polskiej w: W. Wysocza ski, M. Pietrzak, dz. cyt. s. 139-157. 
33 Tekst Prawa wewn trznego na stronie internetowego serwisu informacyjnego 

Ko cio a, pod adresem: http://www.kz.pl 
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winien by  zg oszony w okresie od 2 do 3 miesi cy przed terminem 
jego zawarcia. Wymóg za czania do zg oszenia do zawarcia ma -
e stwa za wiadczenia USC wydaje si  niepraktyczny i mo e spo-

wodowa  – np. w sytuacji przesuni cia terminu lubu – konieczno  
postarania si  przez nupturientów o kolejne za wiadczenie, bowiem 
za wiadczenie to z up ywem 3 miesi cy traci swoj  wa no 34. Na-
le y pami ta , e intencj  ustawodawcy by o, aby przes anka doty-
cz ca braku przeszkód z prawa polskiego weryfikowa a si  nie w 
momencie rozpocz cia czynno ci zwi zanych z przygotowaniem do 
zawarcia ma e stwa wyznaniowego, lecz w momencie jego zawie-
rania35. 

Prawo wewn trzne Ko cio a okre la zakres poj cia “duchowny” 
- s  nimi diakoni i prezbiterzy, których ordynuje: w pierwszym 
przypadku prezbiter okr gowy, w drugim Prezbiter Naczelny Ko-
cio a. Pomimo - jak si  wydaje - celowej nowelizacji tego  prawa 

dla potrzeb dostosowania go do przepisów prawa polskiego o zawie-
raniu ma e stw, nie zostali w Prawie wewn trznym wyra nie okre-
leni duchowni upowa nieni do przyjmowania o wiadcze  o zawar-

ciu ma e stwa. W § 25 ust. 1 stwierdzono jedynie, i  “NRK [Na-
czelna Rada Ko cio a] wyznacza pastorów upowa nionych do 
przyjmowania o wiadcze  o zawarciu ma e stwa”. Uzgadniaj c 
powy szy przepis z przepisem art. 11a ust. 2 ustawy o stosunku 
Pa stwa do Ko cio a Zielono wi tkowego w RP, stwierdzi  trzeba, 
i  Prawo wewn trzne Ko cio a nie okre la osoby duchownej, przed 
któr  sk ada si  o wiadczenie o zawarciu ma e stwa, lecz odsy a 
ono do bli ej nieokre lonego aktu (aktów) o charakterze administra-
cyjnym (decyzja, decyzje NRK). Z powy szych przepisów mo na 
jednak wysnu  nast puj ce domniemanie: w Ko ciele Zielono wi t-

                                                      
34 Podobne uregulowanie przyj te zosta o w Ko ciele katolickim. 

Zgodnie art. 13 Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski dla duszpasterzy 

dotycz cej ma e stwa konkordatowego z dn. 15.11.1998 r. “proboszcz nie 

mo e za atwia  formalno ci zwi zanych z zawarciem ma e stwa, je eli 

nie zostanie mu przedstawione wa ne za wiadczenie kierownika urz du 

stanu cywiknego”. 
35 Szerzej na ten temat: A. Mezglewski, Przepisy wprowadzaj ce w y-

cie instytucj  ma e stwa konkordatowego, “Roczniki Nauk Prawnych”,  

t. IV, z. 1-1999, s. 256-257; Ten e, Uzyskanie skutków cywilnych ma e -

stwa konkordatowego, w: Prawo wyznaniowe..., s. 354. 
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kowym lubów ko cielnych mog  udziela  jedynie pastorzy (prezbi-
terzy) i tylko ci spo ród nich, którzy zostali wyznaczeni do pe nienia 
tej pos ugi przez NRK. 

 
Zwi zek Gmin Wyznaniowych ydowskich 

W a ciwa interpretacja przepisów ustawowych dotycz cych za-
wierania ma e stw wyznaniowych na terenie tego zwi zku wyzna-
niowego nastr cza najwi ksze trudno ci. Pomimo kategorycznego 
stwierdzenia art. 9a ust. 2 ustawy z dn. 20 lutego 1997 r. o stosunku 
Pa stwa do gmin wyznaniowych ydowskich w RP, i  “osob  du-
chown , przed któr  sk ada si  o wiadczenie o zawarciu ma e -
stwa, okre la prawo wewn trzne gmin ydowskich, stwierdzi  trze-
ba, i  prawo wewn trzne, czyli Statut Zwi zku Gmin Wyznanio-
wych ydowskich w RP w ogóle nie zna terminu “osoba duchow-
na”36. Wszelkie funkcje religijne w tym zwi zku wyznaniowym 
pe nione s  przez rabinów i podrabinów. Do nich te  nale y funkcja 
udzielania lubów i rozwodów37. Domniemywa si , i  w a nie rabi-
nów i podrabinów nale y traktowa  jako “duchownych” w rozumie-
niu przepisów ustawy o stosunku Pa stwa do gmin wyznaniowych 
ydowskich oraz przepisów prawa polskiego o zawarciu ma e -

stwa.  
 
Jak wynika z powy szej prezentacji w ka dym spo ród 11 

zwi zków wyznaniowych zakres terminu “osoba duchowna” jest 
ró ny. Na kolejnym etapie zbadamy, czy zakres tego terminu jest 
to samy z terminem “duchowny” w rozumieniu art. 27 ust. 2 p.a.s.c. 

W przypadku Ko cio a Katolickiego zakres tych poj  jest ró ny, 
gdy  wiadkiem urz dowym zawarcia ma e stwa mo e by  osoba 
wiecka, kierownik u.s.c. b d  te  duchowny innego wyznania. Po-

nadto w wykazie stanowisk, stanowi cym za cznik do obwieszcze-
nia Ministra SWiA z dn. 4 listopada pope niono do  istotny b d 
logiczny. Otó  zgodnie z definicj  zawart  w art. 27 ust. 2 p.a.s.c. 
duchownym jest osoba zajmuj ca jedno ze stanowisk okre lonych w 

                                                      
36 Zob. Statut Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich w Rzeczypospolitej 

Polskiej z dn. 6 grudnia 1992 r. Tekst Statutu w: W. Wysocza ski, M. Pietrzak,  

dz. cyt., s. 369-380. 
37 Zob. art. 31 Statutu Zwi zku Gmin Wyznaniowych ydowskich w RP. 
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wykazie, zatem - zgodnie z wykazem - duchownym w rozumieniu 
p.a.s.c jest m.in. duchowny w zast pstwie proboszcza... Ten b dnie 
sformu owany wykaz potwierdza jedynie tez , i  w przepisach pra-
wa polskiego o zawieraniu ma e stwa funkcjonuj  jednocze nie 
ró ne definicje poj cia “duchowny”. 

W Polskim Autokefalicznym Ko ciele Prawos awnym wykaz 
zakres tych poj  te  jest ró ny, gdy  szafarzem sakramenty ma -
e stwa mo e by  ka dy kap an - niekoniecznie - do wa no ci sa-

kramentu - musi to by  proboszcz lub wikariusz z upowa nienia 
proboszcza. 

W przypadku Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego zakres tych 
poj  tak e jest ró ny, gdy  zgodnie z prawem wewn trznym Ko-
cio a przy zawieraniu ma e stwa asystowa  mo e starszy du-

chowny nie b d cy proboszczem, diakon, b d  te  duchowny wy-
znania reformowanego lub metodystycznego. 

Je li chodzi o Ko ció  Ewangelicko-Reformowany to - do pe nej 
oceny zgodno ci tych poj  - brak jest precyzyjnych danych. Jed-
nak e pomimo tego mo na zaryzykowa  stwierdzenie, i  tak e i w 
tym wypadku zakres tych poj  jest ró ny, chocia by dlatego, e 
wiadkiem urz dowym zawarcia ma e stwa mo e by  duchowny 

lutera ski lub metodystyczny, a wi c nie tylko duchowny podany w 
wykazie. 

W Ko ciele Adwentystów Dnia Siódmego upowa nionymi do 
sporz dzenia za wiadczenia s  wszyscy duchowni starsi. Jednak e 
wiadkami urz dowymi zawarcia ma e stwa mog  by  ponadto  

w pewnych sytuacjach tak e: duchowni m odsi oraz inni upowa -
nieni pracownicy Ko cio a. Zatem i tutaj zakres badanych poj  jest 
ró ny. 

W Ko ciele Polskokatolickim obowi zuje zasada terytorialno ci 
jurysdykcji ko cielnej, zatem zakres osób uprawnionych do sporz -
dzenia za wiadczenia oraz do asystowania przy zawieraniu ma e -
stwa jest prawie taki sam. Prawie, gdy  w wykazie nie uwzgl dnio-
no stanowiska biskupa diecezji, który posiada w zakresie asystowa-
nia przy zawieraniu ma e stw w adz  zwyczajn . Zatem i w tym 
przypadku zakres tych poj  jest ró ny. 

Poniewa  w Ko ciele Ewangelicko-Metodystycznym do asysto-
wania przy zawieraniu ma e stw mo e zosta  wyznaczony miej-
scowy kaznodzieja, oznacza to, e tak e w przypadku tego Ko cio a 
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zakres poj  jest ró ny. Ponadto tak e inni starsi duchowni, a tak e 
duchowni wyznania augsburskiego i reformowanego - za zgod  
odpowiednich w adz - mog  wa nie asystowa  przy zawieraniu 
ma e stw, co jeszcze bardziej pog bia ró nic  w zakresie tych e 
poj . 

W Ko ciele Starokatolickim Mariawitów oprócz osób zamiesz-
czonych w wykazie asystuj cym przy zawieraniu ma e stwa - za 
zgod  proboszcza b d  biskupa - mo e by  inny duchowny tego 
Ko cio a, nie pe ni cy wskazanych w wykazie funkcji. Zatem i w 
tym przypadku zakres u ywanych poj  jest ró ny. 

W Ko ciele Zielono wi tkowym upowa nionym do sporz dze-
nia za wiadczenia jest ka dy prezbiter (niekoniecznie pastor para-
fii). Mamy tutaj do czynienia z wyj tkow  sytuacj . Otó  sporz dzi  
za wiadczenie o zawarciu ma e stwa mo e ka dy prezbiter (starszy 
duchowny) Ko cio a Zielono wi tkowego, jednak e nie ka dy pre-
zbiter mo e wa nie udzieli  lubu. Mog  to uczyni  jedynie ci pre-
zbiterzy, którzy zostali do tego upowa nieni przez Naczeln  Rad  
Ko cio a. W zwi zku z tym tak e i w tym przypadku zakres stoso-
wanych poj  jest ró ny. 

Jedynie w Ko ciele Chrze cijan Baptystów oraz w Zwi zku 
Gmin Wyznaniowych ydowskich zakres tych poj  jest identycz-
ny. Sta o si  tak dlatego, i  w tych zwi zkach wyznaniowych za-
równo do asystowania przy zawieraniu ma e stwa jak te  do spo-
rz dzenia za wiadczenia upowa nieni s  wszyscy duchowni: w 
przypadku Ko cio a Chrze cijan Baptystów - wszyscy prezbiterzy 
oraz kaznodzieje, w przypadku Gmin Wyznaniowych ydowskich - 
wszyscy rabini i podrabini38. 

   
3. Poj cie duchownego wed ug przepisów k.r.o. 

Kodeks rodzinny i opieku czy u ywa kilkakrotnie poj cia “du-
chowny”. W art. 1 § 2 oraz w art. 9 § 2 k.r.o. jest on u yty na okre-

                                                      
38 Tego rodzaju rozwi zanie nie jest jednak w a ciwe z praktycznego punktu 

widzenia a tak e ze wzgl du na zagro one bezpiecze stwo prawne. Teoretycznie 

bowiem za wiadczenie mo e wystawi  duchowny danego Ko cio a pracuj cy 

(mieszkaj cy) w odleg ych zak tkach kraju, a nawet w odleg ych zak tkach wiata. 

Ten fakt ogranicza do minimum mo liwo ci zweryfikowania legalno ci wystawio-

nego dokumentu oraz ustalenia ponad wszelk  w tpliwo , e wystawiaj cy go 

faktycznie jest duchownym upowa nionym do jego wystawienia. 
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lenie urz dowego wiadka zawarcia ma e stwa wyznaniowego,  
a wi c w znaczeniu okre lonym w ustawach wyznaniowych. Ponad-
to k.r.o. u ywa tego terminu a  czterokrotnie w art. 8. W przepisie § 
1 tego  artyku u jest mowa o duchownym, który przyjmuje o wiad-
czenia, o których mowa w art. 1 § 2 k.r.o. Chodzi tutaj zatem wy-
ra nie o duchownego w rozumieniu przyj tym w ustawach wyzna-
niowych. Tymczasem w § 3 tego samego artyku u chodzi  b dzie o 
duchownego w rozumieniu art. 27 ust. 2 p.a.s.c. Natomiast nie da si  
jednoznacznie ustali  w jakim znaczeniu termin ten zosta  u yty 
(dwukrotnie) w § 2 tego  artyku u. Przepis ten nawi zuj c do para-
grafu poprzedniego stanowi, i  “niezw ocznie po z o eniu o wiad-
cze , o których mowa w § 1, duchowny sporz dza za wiadczenie 
stwierdzaj ce, e o wiadczenia zosta y z o one w jego obecno ci 
przy zawarciu zwi zku ma e skiego...” Skoro w § 1 jest mowa o 
duchownym w znaczeniu przyj tym w ustawach wyznaniowych, 
wynika oby z tego, e tak e tutaj mowa jest o tym samym duchow-
nym. Jednak e duchowny ten niekoniecznie b dzie jednocze nie 
upowa nionym do sporz dzenia za wiadczenia stanowi cego pod-
staw  rejestracji ma e stwa, gdy  nie musi on by  jednocze nie 
duchownym w rozumieniu art. 27 ust. 2 p.a.s.c. W art. 8 § 2 termin 
duchowny zosta  u yty jeszcze raz - w ostatnim zdaniu: “za wiad-
czenie to podpisuj  duchowny, ma onkowie i dwaj pe noletni 
wiadkowie obecni przy z o eniu tych o wiadcze ”. Poniewa  za-
wiadczenie, o którym mowa podpisuj  zarówno duchowny przed 

którym ma e stwo zosta o zawarte, jak te  duchowny sporz dzaj -
cy za wiadczenie - mo na przyj , i  pomimo tego, e u yto tutaj 
liczby pojedynczej - przepis ten odnosi si  jednocze nie do obu 
duchownych39. 

 

                                                      
39 W za czniku nr 10 do Rozporz dzenia Ministra SWiA z dn. 26.10.1998 r. w 

sprawie szczegó owych zasad sporz dzania aktów stanu cywilnego, sposobu pro-

wadzenia ksi g stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania 

oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, za wiadcze  i protoko ów 

(DzU.98.136.884), stanowi cym wzór za wiadczenia stanowi cego podstaw  spo-

rz dzenia aktu ma e stwa zawartego w sposób okre lony w art. 1 § 2 3 Kodeksu 

rodzinnego i opieku czego, zarezerwowane zosta y dwie rubryki na podpisy du-

chownych. W jednej z rubryk swój podpis sk ada “duchowny, przed którym ma -

e stwo zosta o zawarte”, w drugiej “duchowny upowa niony do sporz dzenia 

za wiadczenia”. 
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4. Wnioski 

U ywany w przepisach prawa polskiego termin “duchowny” do-

tyczy trzech ró nych podmiotów i oznacza:  

a) b d  to osob  zobowi zana do pouczenie nupturientów o pod-

stawowych przepisach prawa polskiego dotycz cych zawarcia ma -

e stwa; 

b) b d  to osob  przed któr  zawierany jest zwi zek ma e ski 

oraz przed któr  nupturienci sk adaj  o wiadczenia o wywarciu 

skutków cywilnych przez ma e stwo wyznaniowe; 

c) b d  to osob  uprawnion  do sporz dzenia i przekazania za-

wiadczenia, stanowi cego podstaw  dokonania cywilnej rejestracji 

ma e stwa. 

W praktyce mo e si  zdarzy , i  to ten sam duchowny b dzie 

wiadkiem kwalifikowanym zawarcia ma e stwa i przed nim sk a-

dane b d  o wiadczenia, o których mowa w art. 1 § 2 k.r.o., a tak e 

ten sam duchowny - jako osoba uprawniona - sporz dzi za wiadcze-

nie b d ce podstaw  cywilnej rejestracji ma e stwa i on tak e b -

dzie poucza  nupturientów o przepisach prawa polskiego. Jednak e 

w wielu wypadkach niew tpliwie chodzi  b dzie o dwa, b d  nawet 

3 ró ne podmioty, gdy  inny duchowny b dzie poucza  o przepisach 

prawa polskiego dotycz cych zawierania ma e stwa, inny b dzie 

bra  udzia  w ceremonii lubnej, a jeszcze inny sporz dzi stosowne 

za wiadczenie. 

W zwi zku z tym nale y stwierdzi , i  definicja “duchownego” 

znajduj ca si  w przepisie art. 27 ust. 2 p.a.s.c jest sformu owana 

nieprecyzyjnie. Przede wszystkim dlatego, i  definicja ta nie syn-

chronizuje z ustaleniami, jakie zawarte s  w ustawach reguluj cych 

status indywidualny poszczególnych zwi zków wyznaniowych.  

W rzeczywisto ci chodzi tutaj bowiem o ró ne podmioty (ró nych 

duchownych). Niekonsekwentnie sformu owany jest ponadto art. 8 

k.r.o., który §§ 1 i 3 u ywa tego terminu w dwóch ró nych znacze-

niach: w § 1 chodzi o duchownego przed którym zawierany jest 

zwi zek ma e ski, za  w § 3 u ywany jest ten sam termin w rozu-

mieniu przyj tym przez art. 27 p.a.s.c. 
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5. Postulaty de lege ferenda 

Nale y uzna  za rzecz niedopuszczaln , aby jeden termin u y-
wany by  na okre lenie kilku ró nych podmiotów w przepisach od-
nosz cych si  do tej samej instytucji prawnej. Sytuacja taka rodzi  
mo e wiele niepo danych skutków i to na terenie tak wa nej dzie-
dziny stosunków spo ecznych jak  niew tpliwie jest ma e stwo. 
Poni ej zaproponowane zostan  sugestie w kierunku u ci lenia ter-
minologii prawnej, odnosz cej si  do podmiotów reprezentuj cych 
poszczególne zwi zki wyznaniowe w procesie zawierania oraz cy-
wilnej rejestracji ma e stw wyznaniowych. 

 
5.1. Duchowny pouczaj cy o przepisach prawa polskiego 

W tym znaczeniu termin “duchowny” zosta  u yty tylko raz w 
art. 62a p.a.s.c. Bior c pod uwag  fakt, i  na podstawie dokumenta-
cji stanowi cej podstaw  cywilnej rejestracji ma e stwa nie da si  
ustali , który duchowny przeprowadza  tzw. “badanie przed lubne”, 
a nawet na terenie której parafii mia o to miejsce, nale y rozwa y  
kwesti , czy nie nale a oby obowi zek pouczenia o przepisach pra-
wa polskiego dotycz cych zawarcia ma e stwa i jego skutków, 
przenie  na kierownika u.s.c., który wydaje za wiadczenie o braku 
okoliczno ci wy czaj cych zawarcie ma e stwa. Niew tpliwie 
kierownik u.s.c jest tutaj osob  w tym wzgl dzie bardziej kompe-
tentn  ni  bli ej nieokre lony duchowny. Nawet je liby uzna , i  
ci ar pouczania nupturientów o przepisach prawa polskiego winien 
spoczywa  - jak dot d - na poszczególnych zwi zkach wyznanio-
wych, to brak jest uzasadnionych racji, aby pouczenia tego musia  
dokonywa  duchowny, szczególnie w sytuacji, gdy dana parafia czy 
inna jednostka organizacyjna zwi zku wyznaniowego, zatrudnia w 
swojej kancelarii osoby wieckie z przygotowaniem prawniczym. 
Wówczas u yty w art. 62a p.a.s.c termin “duchowny” nale a oby 
zast pi  np. terminem “osoba upowa niona”, “organ parafii przygo-
towuj cej dokumentacj  w zwi zku z zamiarem zawarcia ma e -
stwa” itp. Istnieje tak e mo liwo , aby obowi zek pouczenia  
o przepisach prawa polskiego na o y  na urz dowego wiadka  
zawarcia ma e stwa. Ta ostatnia ewentualno  wydaje si  jednak 
najmniej korzystna ze wzgl du na to, i  w praktyce wiadkami  
urz dowymi s  osoby przypadkowe i nie w pe ni przygotowane  
do tej roli (np. duchowni b d cy krewnymi czy te  znajomymi nup-
turientów). 
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5.2. Duchowny - urz dowy wiadek zawarcia ma e stwa 

U ywanie terminu “duchowny” na okre lenie urz dowego 

wiadka zawarcia ma e stwa jest dalece nieprecyzyjne z tego 

wzgl du, i : 

- prawo wewn trzne niektórych zwi zków wyznaniowych do-

puszcza mo liwo , aby w roli wiadka urz dowego mog a wyst -

powa  osoba nie b d ca duchownym w rozumieniu przepisów pra-

wa wewn trznego danego zwi zku wyznaniowego; 

- nie wszyscy duchowni poszczególnych zwi zków wyznanio-

wych mog  wa nie asystowa  przy zawieraniu zwi zku wyznanio-

wego; 
- nie wszystkie zwi zki wyznaniowe precyzyjnie okre laj   

poj cie “duchownego”, za  w jednym przypadku (gminy wyzna-
niowe ydowskie) termin ten nie wyst puje na terenie prawa we-
wn trznego. 

W zwi zku z powy szym proponuje si : 

a) wykre lenie ust pu drugiego artyku ów dotycz cych zawiera-
nia ma e stw ze skutkami cywilnymi we wszystkich ustawach 
wyznaniowych40, gdy  przepis ten jest nie tylko zb dny, ale wpro-
wadzaj cy sporo zamieszania i niejasno ci. Zupe nie wystarczaj -
cym jest stwierdzenie zawarte w ust. 1 w powy szych artyku ów, 
gdzie stwierdza si , e ma e stwo zawarte w formie przewidzianej 
prawem wewn trznym danego zwi zku wyznaniowego wywo uje 
skutki cywilne, je eli odpowiada wymaganiom okre lonym w Ko-
deksie rodzinnym i opieku czym. Podpis duchownego sporz dzaj -
cego - zgodnie z art. 1 § 2 i 3 k.r.o. - za wiadczenie stanowi ce pod-
staw  cywilnej rejestracji ma e stwa w takiej sytuacji stanowi by 
r kojmi , e dane ma e stwo zawarte zosta o wed ug formy prze-
widzianej prawem wewn trznym okre lonego zwi zku wyznanio-
wego. 

b) Poniewa  termin “duchowny” w znaczeniu, o którym mowa 
jest jeszcze u ywany w Kodeksie rodzinnym i opieku czym w art. 1 
§ 2, w art. 8 § 1 oraz w art. 9 § 2, nale a oby zast pi  go np. termi-
nem “ wiadek urz dowy”, b d  “ wiadek kwalifikowany”, a na-

                                                      
40 Chodzi o przepisy, o których mowa w przypisie nr 7. 



A. Mezglewski 26

st pnie wprowadzi  definicj  tego terminu. Termin ten oznacza by 
osob  uprawnion  do asystowania przy zawieraniu ma e stwa na 
podstawie przepisów prawa wewn trznego danego zwi zku wyzna-
niowego. 

 
5.3. Duchowny sporz dzaj cy za wiadczenie stanowi ce pod-

staw  cywilnej rejestracji ma e stwa 

Po dokonaniu zmian, o których by a mowa powy ej, termin “du-
chowny” u ywany w tym znaczeniu, a wi c w art. 27 ust. 2 i art. 61a 
p.a.s.c. oraz art. 8 § 3 k.r.o. móg by pozosta  i oznacza  to co ozna-
cza, a wi c osob  upowa nion  do sporz dzenia za wiadczenia sta-
nowi cego podstaw  sporz dzenia aktu ma e stwa w u.s.c. Nasu-
waj  si  jednak pewne uwagi nie tyle w zakresie modelowania sa-
mej definicji duchownego przyj tej w art. 27 ust. 2 p.a.s.c. ile raczej 
do korekty wykazu, stanowi cego za cznik do obwieszczenia Mini-
stra SWiA z dn. 4 listopada 1998 r. Wykaz ten sporz dzony zosta  
na podstawie informacji nades anych przez zainteresowane zwi zki 
wyznaniowe, przy czym prawo polskie nie okre la o i nie okre la 
adnych wymogów wzgl dem proponowanych przez zwi zki wy-

znaniowe osób uprawnionych do sporz dzania za wiadcze , o któ-
rych mowa w art. art. 1 § 2 i 3 k.r.o. Sytuacja taka mo e rodzi  na 
przysz o  pewne niebezpiecze stwa. W wykazie tym jako osoby 
upowa nione wyst puj  b d  to osoby pe ni ce okre lone funkcje w 
jednostkach terytorialnych poszczególnych zwi zków wyznanio-
wych (proboszcz, administrator parafii itp.), b d  te  osoby których 
funkcja nie zosta a okre lona (prezbiter, kaznodzieja itp.). W sytu-
acji, gdy za wiadczenie mo e sporz dzi  osoba (duchowny) pocho-
dz ca z odleg ych kra ców kraju a nawet z odleg ych zak tków 
wiata (dowolny prezbiter, dowolny duchowny starszy) rodzi to 

powa ne trudno ci w ustalaniu wiarygodno ci sporz dzonego przez 
niego dokumentu. Na przysz o  warto skorygowa  obowi zuj cy 
wykaz w kierunku upowa nienia do sporz dzenia za wiadczenia 
jedynie tych duchownych, którzy sprawuj  okre lone funkcje w 
terytorialnej strukturze danego zwi zku wyznaniowego. Uzasadnio-
ne by oby ponadto wprowadzenie rygoru, aby osoba ta posiada a 
polskie obywatelstwo lub przynajmniej sta e zamieszkanie (pobyt) 
na terytorium RP. 
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Trudno ci kodyfikacyjne  

zwi zane z wprowadzeniem instytucji separacji  

ma e skiej do prawa polskiego 
 

 
Ze wzgl du na fakt, e ma e stwo wchodzi w tre  ycia pu-

blicznego i prywatnego, pa stwowego i religijnego, jest materi  
trudn  do uj cia w ramy prawne. Chodzi szczególnie o to, aby  
z jednej strony nie narusza  prawa do wolno ci ka dego cz owieka 
w sferze zawarcia ma e stwa a z drugiej czuwa , aby wolno  ta 
nie sta a si  samowol  w rozwi zywaniu ma e stw. Dlatego usta-
wodawca chroni instytucj  ma e stwa tworz c regulacje prawne, 
które sprzyjaj  trwa o ci ma e stwa1. 

Jedn  z takich regulacji prawnych maj cych na celu ochron  
ma e stwa w sytuacji kryzysowej, a przez to podtrzymanie trwa o-
ci rodziny, jest instytucja separacji, która w odró nieniu od instytu-

cji rozwodu, nie rozwi zuje ma e stwa a jedynie zawiesza wspól-
not  ma e sk .  

W rozwi zaniach dotycz cych separacji prawnej mo emy wy-
ró ni  trzy modele tej instytucji w stosunku do instytucji rozwodu: 

1. separacja nie dopuszczaj ca rozwi zania ma e stwa przez 
rozwód, 

2. separacja jako element konieczny do orzeczenia rozwodu, 
3. separacja jako niezale na instytucja prawna od rozwodu. 

                                                      
1 Zob. T. Smyczy ski, Ochrona rodziny w Konstytucji RP, PiP 1994, nr 2,  

s. 7; I. Czuma, Reformy prawne dla obrony rodziny w: Rodzina pami tnik I katolic-

kiego studium o rodzinie w Poznaniu w dniach 2 - 6 wrze nia 1935, Pozna  1936  

s. 137 - 158. 
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Ten ostatni model relacji separacji i rozwodu przyj  nasz usta-
wodawca wprowadzaj c do naszego systemu rodzinnego separacj  
prawn . Model ten spotka  si  z aprobat , uznano, e jest on w a-
ciwy, ponadto jego zalet  jest to, i  daje ma e stwom prze ywaj -

cym kryzys mo liwo  wyboru pomi dzy orzeczeniem separacji  
a orzeczeniem rozwodu2. 

Instytucja separacji ma e skiej by a i jest tak e, a mo e przede 
wszystkim, instytucj  prawa kanonicznego. By a ona znana prawo-
dawstwu ko cielnemu przedkodeksowemu jak i regulowana w Ko-
deksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku3. Obecnie t  instytucj  
reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Paw a II z 1983 roku4 
oraz Kodeks Kanonów Ko cio ów Wschodnich z 1990 roku5. 

Do czasu wprowadzenia instytucji separacji do prawa polskiego 
do s dów ko cielnych prawie wcale nie wnoszono tego typu spraw. 
By o to spowodowane konieczno ci  prowadzenia kilku spraw 
przed s dem pa stwowym i dodatkowo przed s dem ko cielnym. 
Stan ten z pewno ci  zniech ca  i pozbawia  motywacji do zabiega-
nia o orzeczenie separacji. Obecnie jest prowadzonych kilka spraw  
o orzeczenie separacji w s dach ko cielnych.  

Separacja prawna jest obecnie regulowana w wielu systemach 
prawnych pa stw Europy Zachodniej. Wyst puje ona we Francji, 
Szwajcarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, W oszech, Hiszpanii, Portuga-
lii, Danii, Holandii, Finlandii, Norwegii. Separacja prawna jest rów-
nie  instytucj  znan  w pa stwach Ameryki Po udniowej i niektó-
rych stanach Ameryki Pó nocnej np. Nowy Jork, Ilinois6. W pa -

                                                      
2 Por. J.J. Skoczylas, Separacja now  instytucj  prawa cywilnego, “Prawo - 

Administracja - Ko ció ” (PAK) 2000, nr 2 - 3 s. 62; E. Waszkiewicz, Instytucja 
separacji daje nowe mo liwo ci, GS 2000, nr 5, s. 4. 

3 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae 
XV auctoritate promulgatus, AAS 9 (1917) pars II. Promulgowany 27 maja 1917 r., 
zacz  obowi zywa  od 19 maja 1918 r. 

4 Codex Iuris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli PP. II Promulgatus, AAS 75 
(1983) pars II. Og oszony 25 stycznia 1983 r. zacz  obowi zywa  od pierwszego 
dnia Adwentu 1983 r . 

5 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Auctoritate Joannis Pauli PP. II 
Promulgatus. Promulgowany 18 pa dziernika 1990 r., AAS 82 (1990) nr 11 s. 1033 
- 1353. 

6 Por. W. Chrzanowski, Problem ochrony trwa o ci ma e stwa w polskim 
prawie rodzinnym, “Ko cielne Prawo Procesowe. Materia y i Studia”, t. 1, Lublin 
1999, s. 20. 
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stwach Europy rodkowo - Wschodniej instytucja separacji prawnej 
nie wyst puje, g ównie z przyczyn ideologicznych.  

 
Instytucja separacji ma e skiej w Polsce po 1918 roku 

 
Po odzyskaniu przez Polsk  w 1918 roku niepodleg o ci w dzie-

dzinie prawa ma e skiego obowi zywa y ró ne systemy prawne, 
pochodz ce z czasów zaborów, sprzeczne ze sob  co do pogl du  
na istot  ma e stwa, które tak e w sposób odmienny regulowa y 
instytucj  rozdzia u od sto u i o a. Ustawy te unormowane w od-
r bnych przepisach dzielnicowych zosta y przej te i wraz z ustawa-
mi uchwalonymi ju  w niepodleg ej Polsce dla ca ego kraju, obo-
wi zywa y a  do 1945 roku. 

Na ziemiach by ego zaboru pruskiego w okr gach S dów Apela-
cyjnych w Poznaniu i Toruniu (z wyj tkiem okr gów S du Okr go-
wego w Kaliszu i Wydzia u Zamiejscowego we W oc awku S du 
Okr gowego w Toruniu) oraz S du Okr gowego w Katowicach w 
dziedzinie prawa ma e skiego obowi zywa  Niemiecki Kodeks 
Cywilny z 18 sierpnia 1896 roku. Kodeks ten, przyjmuj cy laick  
koncepcj  ma e stwa, nie regulowa  instytucji rozdzia u od sto u  
i o a. Normowa  instytucj  podobn  do niej w swojej istocie, okre-
laj c j  jako zniesienie wspólno ci ma e skiej (die Aufhebung der 

ehelichen Gemeinschaft). 
Obowi zuj ce w b. dzielnicy austriackiej w okr gach S dów 

Apelacyjnych w Krakowie (z wyj tkiem okr gu S du Okr gowego 
w Kielcach) i Lwowie oraz S du Okr gowego w Cieszynie prawo 
ma e skie mia o charakter wiecko - wyznaniowy i przewidywa o 
zasadniczo ko cieln  form  zawarcia ma e stwa, forma cywilna 
by a dopuszczona tylko w wypadkach wyj tkowych7. Na ziemiach 
polskich znajduj cych si  pod b. zaborem austriackim w dziedzinie 
prawa ma e skiego obowi zywa a w szczególno ci Powszechna 
Ksi ga Ustaw Cywilnych og oszona Patentem cesarskim 1 czerwca 
1811 roku, która nie dopuszcza a rozwodów dla katolików i ma -

                                                      
7 Por. J.A. Hibl, Reforma prawa ma e skiego w Austryi, Lwów 1907, s. 14 - 

21; J. Gwiazdomorski, Osobowe prawo ma e skie obowi zuj ce w b. dzielnicy 
austrjackiej, Pozna  1932, s. 5. Ma e stwo w Austrii nie mia o charakteru sakra-
mentu, § 44 k.c., ze swej istoty by o kontraktem cywilnym, ale zawieranym przed 
duchownym § 75 k.c. w poruczonym przez pa stwo zakresie. Nazywano je “cesar-
sko królewskim patentowanem austryackiem ma e stwem”. 
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e stw, w których jedna ze stron by a katolicka, a zwi zek ma e -
ski okre la a jako “nierozerwaln  wspólno ”8. 

W b. zaborze rosyjskim w okr gach S dów Apelacyjnych w 
Warszawie, Lublinie i Wilnie oraz S dów Okr gowych w Kaliszu  
i Kielcach obowi zuj ce przepisy dotycz ce rozdzia u co do sto u  
i o a by y zawarte m. in. w Prawie o ma e stwie z 24 czerwca 
1836 roku, Zwodzie Ustaw Cywilnych (t. X cz. 1 Zwodu praw  
cesarstwa rosyjskiego)9.  

Prawo o ma e stwie z 1836 roku, które zosta o narzucone Kró-
lestwu Kongresowemu po powstaniu listopadowym, przewidywa o 
w dziedzinie prawa ma e skiego odr bne przepisy dla osób wy-
znania rzymsko - katolickiego, odr bne dla ewangelików, prawo-
s awnych czy unitów. Dzia a o odr bne s downictwo duchowne dla 
tych wyzna . Dla osób nale cych do jeszcze innych wyzna  kom-
petentnym by o cywilne s downictwo powszechne. W Królestwie 
Kongresowym przepisy dotycz ce separacji najwi ksze znaczenie 
mia y wobec ma e stw rzymsko - katolickich, inne wyznania mo-
g y korzysta  z instytucji rozwodu. 

Zwi zek ma e ski zawarty pomi dzy osobami wyznania rzym-
sko - katolickiego nie móg  by  rozwi zany przez rozwód, zgodnie  
z przepisami “Prawa o ma e stwie” ko czy  si  on jedynie ze 
mierci  jednego z ma onków10. 

 
Projekt prawa ma e skiego z 1929 roku 

Du a rozbie no  w regulacjach dotycz cych prawa ma e skie-
go zmusza a ustawodawc  polskiego do tworzenia ujednoliconego 
prawa w tym zakresie.  
                                                      

8 Wspólnota ma e ska powsta a przez umow  ma e sk  by a okre lana jako 
nierozerwalna (§ 44 k.c.) i polega a na tym, e czas trwania tej wspólno ci nie móg  
by  z góry ograniczony. Niemniej jednak nie mia a ona charakteru bezwzgl dnego i 
obok zerwania tej wspólnoty przez mier  mog a by  ona zerwana przez rozwód 
lub rozdzia  od sto u i o a z przyczyn wymienionych w ustawie (§ 93 k.c.). Roz-
wód zgodnie z § 111 k.c. nie móg  by  orzeczony jedynie w stosunku do katolików. 
Bezwyznaniowcy a tak e osoby innych religii chrze cija skich i niechrze cija -
skich mogli korzysta  z rozwodu.  

9 Obowi zywa  na terenie województwa wile skiego, nowogrodzkiego, pole-
skiego i wo y skiego oraz powiatów grodzie skiego, wo kowyjskiego, bielskiego, 
bia ostockiego, bia owieskiego (Dz. U.27.31.258).  

10 Por. art. 1 Prawo o ma e stwie. Wypis z Protoko u Sekretaryatu Stanu Kró-
lestwa Polskiego, Warszawa 1836. 
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Problemem regulacji zagadnie  zwi zanych z prawem ma e -
skim, jego ujednoliceniem i skodyfikowaniem zaj a si  Sekcja 
prawa cywilnego w marcu 1920 roku, której przewodnicz cym zo-
sta  prof. W adys aw Leopold Jaworski11. Sekcja ta dzia a a w ra-
mach powo anej ustaw  z 3 czerwca 1919 roku Komisji Kodyfika-
cyjnej II Rzeczypospolitej12. W dniu 29 marca 1920 roku prof. Ja-
worski przed o y  Sekcji prawa cywilnego zasady prawa ma e -
skiego13, zobowi zuj c si  do opracowania na ich podstawie 
projektu prawa ma e skiego, którego jednak nie przedstawi 14.  
W 1924 roku wy oniona zosta a specjalna podkomisja do opracowa-
nia projektu prawa ma e skiego, odpowiadaj cego za o eniom 
Konstytucji15. Projekt taki zosta  opracowywany przez prof. K. Lu-
tosta skiego i przyj ty przez podkomisje a nast pnie uchwalony 28 
maja 1929 roku, przez tzw. Komitet organizacyjny prac Komisji 
Kodyfikacyjnej i w dniu 4 grudnia 1929 roku przes any Ministrowi 
Sprawiedliwo ci16. W Projekcie tym po raz pierwszy znajdujemy 
                                                      

11 Zob. S. Go b, Polskie prawo ma e skie w kodyfikacji, Warszawa 1932, s. 21. 
12 Dziennik Praw 19.44.315. 
13 Zasady zosta y opublikowane. Zob. S. Go b. Polskie prawo ... s. 22 - 23.  

W punkcie 10 wspomnianych Zasad czytamy: “Je eli ma onkowie u swej w adzy 
duchownej uzyskali separacj  od sto u i o a, b dzie ona respektowan  przez pa -
stwo; o ile idzie o dzieci, los ich oznaczy s dzia przy uwzgl dnieniu umowy ma -
onków, o ile za  idzie o stosunki maj tkowe mi dzy ma onkami, to unormowane 

b d  jak przy rozwodzie.”  
14 Zob. S. Biskupski, Reforma prawa ma e skiego w Polsce, W oc awek 1930, 

s. 9 n.; Ten e, O nowe prawo ma e skie w Polsce, W oc awek 1932, s. 15; J. Ja-
glarz, Uwagi do kodyfikacji prawa ma e skiego w Polsce, W oc awek 1931, s. 11.  

15 Zob. S. Go b. Polskie prawo ... . s. 107. W sk ad tej podkomisji weszli prof. 
K. Lutosta ski jako g ówny referent, prof. H. Konic, prof. Z. Nagórski, prof. I. 
Koschenbahr - yskowski, S. Bukowiecki, dr J. Wasilkowski i delegat Ministra 
Sprawiedliwo ci z g osem doradczym, K. G bocki. W sk ad tej komisji nie weszli 
przedstawiciele ró nych wyzna , w tym Ko cio a katolickiego, co ju  z góry zda-
niem S. Biskupskiego skazywa o efekt pracy tego grona na niedoskona o  i nie-
powodzenie. Zob. Ten e, O nowe prawo ... . s. 16. 

16 Zob. Projekt Prawa Ma e skiego uchwalony przez Komisj  Kodyfikacyjn  w 
dniu 28 maja 1929 r. Komisja Kodyfikacyjna. Podsekcja I Prawa Cywilnego, t. 1, 
z. 1, Warszawa 1931. Publikacja ta zawiera pe ny Projekt Prawa Ma e skiego 
(dalej Projekt 1929). Pierwsze czytanie Projektu odby o si  od 3 marca 1925 r. do 
21 grudnia 1929 r. Drugie czytanie odby o si  od 16 lutego 1926 r. do 4 pa dzierni-
ka 1927 r. W sk ad podkomisji weszli: prof. I. Koschenbahr - yskowski (przewod-
nicz cy), prof. K. Lutosta ski (referent), prof. W. Abraham, S. Ma kowski, S. 
Bukowiecki, prof. H. Konic, prof. S. Go b, prof. Z. Nagórski i delegat Ministra 
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jednolit  regulacj  dotycz c  separacji prawnej w prawie cywilnym, 
która mia a obowi zywa  na terenie ca ego kraju. 

Projekt ten jako zasad  naczeln  uzna  trwa o  zwi zku ma e -
skiego. Na ow  trwa o  zdaniem twórców projektu wp ywa wiele 
czynników, takich jak: wyrobienie moralne ma onków, czynniki 
religijne, obyczajowe, gospodarczo - spo eczne itp., i tylko jednym  
z wielu jest czynnik prawa stanowionego17. Ustawodawca mo e 
wspomaga  trwa o  zwi zku poprzez np. regulacje prawne, które 
b d  sprzyja  nale ytemu przygotowaniu nupturientów do ma e -
stwa, zakazuj c osobom zbyt m odym i dotkni tym chorob  psy-
chiczn  zawierania ma e stw, jak równie  wprowadzaj c ograni-
czenia w kwestii zrywania wspólnoty ma e skiej18. Projekt co 
prawda wprowadza  instytucj  rozwodu, lecz “w celu utrudnienia 
rozwodów lekkomy lnych separacja musia a rozwód poprzedzi ”19. 

Komisja Kodyfikacyjna, przygotowuj c projekt prawa ma e -
skiego, podkre la a trwa o  ma e stwa jako niezb dn  ze wzgl du 
na dobro jednostki i rodziny. W opracowanych zasadach do projektu 
prawa ma e skiego czytamy: “Pa stwowe prawo ma e skie, sta-
wiaj c sobie za cel trwa o  rzeczywist  wspólnoty rodzinnej, po-
trzebn  do rozwoju ma onków, wychowania dzieci i rozkwitu si y 
moralnej pa stwa, nie mo e atwo otwiera  ma onkom wrót do 
zrzucania z siebie obowi zków utrzymania wspólnoty, która jest 
w a ciwem zadaniem instytucji ma e stwa. (...) tylko wówczas, 
gdy pewien zwi zek ma e ski wykazuje wewn trzn  zgnilizn  
moraln , gdy staje si  on narz dziem gwa tu nad jednostk , prawo 
nie tylko nie ma interesu w podtrzymywaniu ma e stwa, które nie 
mo e by  podstaw  spo eczn  pa stwowego ycia, ale ma nawet 
obowi zek udzielania ochrony obywatelom, którzy odwo uj  si  o 

                                                                                                               
Sprawiedliwo ci, K. G bocki. W podkomisji zajmuj cej si  post powaniem w 
sprawach ma e skich udzia  wzi li: prof. S. Go b (przewodnicz cy), prof.  
K. Lutosta ski, S. Ma kowski (referent) i delegat Ministra Sprawiedliwo ci,  
K. G bocki. Regulacje dotycz ce separacji by y zamieszczone w rozdziale VIII 
Projektu nosz cym tytu  Roz czenie i rozwód. 

17 Por. Zasady Projektu Prawa Ma e skiego uchwalonego przez Komisj   
Kodyfikacyjn  w dniu 28 maja 1929 r. w opracowaniu g ównego referenta projektu 
prof. K. Lutosta skiego. Komisja Kodyfikacyjna. Podsekcja I Prawa Cywilnego,  
t. 1, z. 3, Warszawa 1931, s. 59. 

18 Tam e, s. 59 - 60. 
19 Zob. S. Go b. Polskie prawo ..., s. 91. 
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sprawiedliw  pomoc i o uwolnienie ich od uczestnictwa w takim 
zwi zku. Prawne zerwanie wspólnoty ma w takim znaczeniu charak-
ter nadzwyczajnego rodka zaradczego”20. Ale Profesor Karol Luto-
sta ski, który by  wspó autorem tego projektu, twierdzi , e wzrasta-
j ca liczba ma e stw rozpadaj cych si , w których orzeczono roz-
wody, nie wiadczy o ujemnym wp ywie na ich moralno . Twier-
dzi , e “przypisywanie danym, wskazuj cym wzrost liczby 
rozwodów, znaczenia dowodu o ujemnym wp ywie rozwodu na 
moralny stan ludno ci, w szczególno ci na trwa o  ma e stwa, jest 
oczywistym nieporozumieniem”21. Do wyj tków od zasady trwa o-
ci przyj tej w projekcie zaliczano dopuszczalno  roz cze , roz-

wodów i uniewa nie  z powodów prawno - prywatnych. Profesor 
Lutosta ski pisa , e “w najbardziej dzi  typowym systemie praw-
nym nierozerwalno ci, nierozerwalno  ma e stwa rozumiana jest 
w znaczeniu jeszcze bardziej zw onem, jako do ywotnia nieroze-
rwalno  samego w z a prawnego, nie za  jako do ywotnia nieroze-
rwalno  ma e skiej wspólnoty yciowej. W tem uj ciu dopusz-
czalne jest zerwanie rzeczywiste wspólnoty przez tzw. roz czenie 
(separacj ) i zwolnienie ma onków od ich obowi zków nawet za 
ycia obu, tj. pomimo, e trwa jeszcze nadal idealnie sam w ze  

prawny, nie wype niony tre ci  ma e skiego ycia, które ju  za-
mar o. W tym swoim stanie do ywotniej agonii ma e stwo, nie-
zdolne do wykonywania pozytywnych celów wspólno ci, rodzi tyl-
ko skutki negatywne, g ównie jako przeszkoda do powstania nowe-
go zwi zku ma e skiego. Jest ma e stwem bez w asnego ycio-
wego celu”22. 

W Projekcie instytucji ma e stwa nadano wiecki charakter23  
a jurysdykcj  nad nim poddano organom pa stwowym, twierdzono, 

                                                      
20 Tam e, s. 55 - 56. 
21 Tam e, s. 84. Por. A. Szyma ski, Podstawy polskiego prawa ma e skiego, 

w: Rozbiór krytyczny Projektu prawa ma e skiego uchwalonego przez K. K, red.  
J. Wi licki, Lublin, 1932, s. 15 nn. 

22 Zasady Projektu ...., s. 48 - 49. Por. A. Szyma ski. Podstawy polskiego ...,  
w: Rozbiór krytyczny ..., s. 19 n.  

23 Profesor Rappaport, który by  sekretarzem Komisji Kodyfikacyjnej stwier-
dza, e “Projekt prawa ma e skiego stoi na stanowisku ma e stwa jako instytucji 
prawa cywilnego, stwarzaj c jednocze nie ramy dla zado uczynienia uczuciom 
religijnym obywateli Rzeczypospolitej.” Za: I. Czuma, Ogólne uwagi o projekcie 
prawa ma e skiego Komisji Kodyfikacyjnej RP, Pozna  1931, s. 14. 
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e “nie ma miejsca na adn  po redni  pomi dzy pa stwem i jego 
obywatelem organizacj , która mog aby obj  zamiast pa stwa 
prawn  w adze nad obywatelem (...). Rola niepa stwowych organi-
zacji, jak ko cio y, mo e by  tedy w pa stwie jedynie wspó dzia a-
j c , nie zast pcz  lub naczeln , które ci gaj  si  do spo eczno - 
publicznego ycia w pa stwie”24. “Co prawda, jeszcze dzi  s ycha  

dania, aby w Polsce uzna  prawo kanoniczne za obowi zuj ce, nie 
tylko w wewn trznych sprawach ko cielnych, jak to wynika z art. 
114 Konstytucji, ale, jako prawo, zast puj ce polskie cywilne prawo 
pa stwowe. Jest to jednak nie do pomy lenia ze wzgl du na prak-
tyczne skutki stanu rzeczy, jakie wytworzy yby si  po uznaniu pra-
wa kanonicznego za prawo, maj ce moc pa stwowego”25. Przej cie 
jurysdykcji Pa stwa w stosunku do instytucji ma e stwa t umaczo-
no ci g ym powi kszaniem przez Pa stwo zasi gu swojej normatyki 
i swoich wp ywów i przenikania ich w wi kszym zakresie w stosun-
ki indywidualne, i takie rozwi zanie przyj  omawiany projekt26. 

Projekt prawa ma e skiego przygotowany w 1929 r. przez sek-
cj  cywiln  wprowadza  roz czenie zamienialne po up ywie trzech 
lat na rozwód jako zasadnicz  form , w której uznaje ustanie wspól-
noty ma e skiej27. Roz czenie co do sto u i o a w my l za o e  
Projektu mia o funkcjonowa  jako samodzielna instytucja i jako 
etap przygotowawczy do orzeczenia rozwodu. Profesor Lutosta ski 
podaj c motywy, jakimi kierowa a si  Komisja Kodyfikacyjna 
wprowadzaj c separacj  prawn , stwierdzi , e “w przedmiocie usta-
lania wspólnoty ma e skiej projekt dopuszcza zarówno formy roz-

czenia, jak i rozwodu, nie zmuszaj c nikogo do uciekania si  do 
jednej z nich wy cznie, gdyby to nie odpowiada o przekonaniom 
obywatela. Z drugiej strony, nikt nie jest pozbawiony rozwodu,  
je eli tylko zachodzi s uszny powód do wyrzeczenia zerwania 

                                                      
24 Zasady Projektu ..., s. 27. 
25 Zasady Projektu ..., s. 28. Za uznaniem mocy obowi zuj cej prawa kano-

nicznego w porz dku prawnym wieckim opowiada  si  W. Abraham, Zagadnienie 

kodyfikacji prawa ma e skiego, Lwów 1929, s. 17 n. 
26 Zob. I. Czuma, Ogólne uwagi o projekcie prawa ma e skiego Komisji Kody-

fikacyjnej RP, Pozna  1931, s. 10. 
27 Zob. Zasady Projektu ..., s. 74. 
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wspólnoty ma e skiej i je eli obywatel domaga si  tej formy  
zerwania, jako zgodnej z jego przekonaniami”28.  

Jak ka da kodyfikacja, a szczególnie prawa ma e skiego, tak  
i ówczesna nie by a spraw  atw . By a ona tym trudniejsza, e 
oprócz regulacji materii tak delikatnej, jak  jest instytucja ma e -
stwa, b d ca nie tylko instytucj  prawn , spo eczn , ale i wyzna-
niow , musia a ona ujednolici  dotychczasowe przepisy i uj  w 
ramy prawne akceptowane przez wszystkich. Nie by a to sprawa 
prosta, projekt mia  przecie  obowi zywa  na ca ym obszarze Polski 
i mia  zast pi  dotychczasowe regulacje w tej dziedzinie, ró ni ce 
si  od siebie w sposób istotny, pochodz ce od zaborczego ustawo-
dawcy. Projektodawcy musieli w zwi zku z tym wykaza  si  du  
znajomo ci  stosunków spo ecznych i gospodarczych panuj cych na 
terytorium nale cym do niedawna do trzech ró nych systemów 
politycznych, gospodarczych i prawnych.  

Projekt z 1929 roku nie zosta  uchwalony, poniewa  spotka  si   
z ostrym sprzeciwem wielu rodowisk, g ównie kr gów katolic-
kich29, które domaga y si  m. in. przyj cia wyznaniowego charakte-
ru ma e stwa30, a stawiaj c ten postulat, przedstawia y tezy okre-
laj ce pogl d katolicki na przysz e prawo ma e skie31.  

                                                      
28 Zasady Projektu ..., s. 41. 
29 Szerzej na ten temat; S. Go b, Polskie prawo ..., s. 92 - 106. 
30 Zob. Z. Lisowski, Prawo ma e skie, Pozna  1934; S. Biskupski, O nowe 

prawo..., s. 89 - 103; A. Szyma ski, Polskie prawo ma e skie, w: Rodzina pami t-
nik I katolickiego ..., s. 119 - 136; Ten e, Podstawy polskiego ..., w: Rozbiór kry-
tyczny..., s. 36 - 45; F. Bossowski, Prawny stosunek nowoczesnego pa stwa do 
ma e stwa katolickiego, w: Rodzina pami tnik I katolickiego..., s. 107 - 118;  
W. Abraham, Zagadnienie kodyfikacji prawa ma e skiego, Lwów 1929, s. 8 n.;  
J. Wi licki, Czynno ci przedwst pne do ma e stwa i lub, w: Rozbiór krytyczny ..., 
s. 91 - 97. Tak e Zwi zek Polskiej Inteligencji Katolickiej w sprawie Projektu 
prawa ma e skiego uchwalonego przez K.K. przeprowadzi  ankiet , w której 
wzi o udzia  wielu wybitnych uczonych, a g ówne pytanie brzmia o, czy zasady, 
na których opiera si  projekt, s  s uszne i zdrowe oraz zgodne z przekonaniami  
i obyczajami spo ecze stwa polskiego i jaki wywrze ten projekt wp yw na morale 
narodowe, gdyby sta  si  prawem. Bior cy udzia  w tej ankiecie w sposób wyra ny 
poddali krytyce zaproponowane rozwi zania. Zob. Ankieta w sprawie projektu 
prawa ma e skiego uchwalonego przez K.K. Lublin 1932. Odmiennie g osy w 
dyskusji na temat uregulowa  zawartych w Projekcie, zob. K. Lutosta ski, O meto-
dach stosowanych w polemice z projektem prawa ma e skiego Komisji Kodyfika-
cyjnej, Warszawa, 1932, s. 3 - 14; S. Go b, O zasadach prawa ma e skiego, Pal. 
1925, nr 2, s. 593 in.; J. Gwiazdomorski, Trudno ci kodyfikacji osobowego prawa 
ma e skiego w Polsce, Kraków 1935, s. 176 n. Jako przeszkod  w przyj ciu wy-
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W dyskusji nad projektem stawiano pytania “czy pa stwo czuje 
w sobie do  si y, aby samo mog o utrzyma  i ubezpieczy  ów 
etyczny charakter zwi zku ma e skiego i czy mo e tak lekko po-
zbawi  si  wspó dzia ania Ko cio a, a co wi cej, swojem ustawo-
dawstwem burzy  i niszczy  te poj cia etyczne i te zasady, jakie 
Ko ció  z tym sakramentem zwi za ?”32 “Niestety, gonienie za naj-
bardziej radykalnemi has ami w imi  rzekomego post pu, poj cia 
bardzo wzgl dnego, jest charakterystyczn  cech  zacz tków nasze-
go ustawodawstwa, po odzyskaniu niepodleg o ci”33. Stwierdzono, 
e “przyj cie projektu, jako prawa obowi zuj cego, musia oby 

wstrz sn  doszcz tnie podstawami ycia rodzinnego i spo ecznego 
w Polsce”34. Pisano, e “có  z tego, e spotykamy tam sporo szum-
nych a pozbawionych tre ci metafor na temat d e  do u wi cania 
ma e stwa i zapewnienia mu trwa o ci; có , kiedy tre  artyku ów 
projektu k óci si  w jaskrawy sposób z ca  t  pust  frazeologi ”35. 

Przeciwnicy Projektu zarzucali mu, e rozlu nia  dotychczasow  
wolno  seksualn , faworyzowa  ma e stwa bezdzietne, populary-
zowa  swobod  rozwodow  i wprowadza  “ma e stwa na prób ”36. 
Przyznano, e “mamy dzi  przy niedopuszczalno ci rozwodów spo-

                                                                                                               
znaniowego charakteru prawa ma e skiego autor podaje ró norodno  spo ecze -
stwa pod wzgl dem wyznaniowym.  

31 Zob. S. Biskupski, O nowe prawo..., s. 104. Tezy te sformu owano nast puj -
co “1. Ma e stwa katolików s  ustawowo zawierane wed ug przepisów prawa 
kanonicznego. 2. Ma e stwa katolików s  nierozerwalne. 3. Badanie wa no ci 
ma e stw katolickich nale y do w adz s dowych Ko cio a. 4. O formie ma e stw 
akatolików decyduje pa stwo w drodze ustawy, po uprzednim porozumieniu si  z 
odno nemi zwi zkami religijnymi. 5. Ma e stwa rejestrowanych bezwyznaniow-
ców s  zawierane wobec urz dnika stanu cywilnego. 6. Ma e stwa wszystkich bez 
wyj tku obywateli Rzeczypospolitej s  w okre lonym ci le terminie rejestrowane 
w urz dach stanu cywilnego”.  

32 W. Abraham, Zagadnienie kodyfikacji ..., s. 9. 
33 Tam e, s. 10. 
34 O. Balzer, w: Ankieta w sprawie ..., s. 8. 
35 L. Pini ski, w: Ankieta w sprawie ..., s. 22. 
36 Zob. I. Czuma, Ogólne uwagi o projekcie prawa ma e skiego Komisji  

Kodyfikacyjnej RP, Pozna  1931, s. 11; O. Balzer, w: Ankieta w sprawie..., s. 5-7; 
L. Pini ski, w: Ankieta w sprawie ..., s. 14, 21 - 23; J. J. Bzowski, w: Ankieta w 
sprawie..., s. 38 - 39; S. G bi ski, w: Ankieta w sprawie..., s. 45. Pogl d przeciwny 
jakoby Komisja Kodyfikacyjna wprowadza a przez swój Projekt tzw. ma e stwa 
próbne por.; S. Go b, Polskie prawo ..., s. 100 - 101. 
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ro kulawych niby - ma e stw. Ten stan rzeczy uleg by zmianie 
przez przyj cie projektu, lecz wcale nie na lepsze”37. 

W sytuacjach rzeczywistej i uzasadnionej potrzeby rozej cia si  
ma onków zdaniem przeciwników wprowadzenia rozwodu “wy-
starczy  mo e najzupe niej separacja. Jakkolwiek mog aby ona by  
nieraz bardzo dotkliw  dla interesowanych jednostek, b dzie jednak 
w ka dym razie z em mniejszem i nie wykluczy mo liwo ci pogo-
dzenia si , sk oni roz czonych ma onków do tem ywszego zaj -
cia si  dzie mi i nie da winnemu sposobno ci do korzystania ze swej 
niewiary lub brutalno ci”38.  

Sprzeciwiano si  proponowanemu wprowadzeniu obowi zko-
wych lubów cywilnych, pozostawiaj c jednak katolikom mo li-
wo  zawarcia lubu przed duszpasterzem, który by  jedynie pewn  
formalno ci  bez wi kszego znaczenia prawnego, jakie jedynie nio-
s y czynno ci dokonywane w tym zakresie art. 18 - 23 i 23 Projektu 
przez urz dnika stanu cywilnego a dotycz cego czynno ci przed-
wst pnych lub sporz dzenia aktu ma e stwa39. W my l bowiem 
przepisu art. 30 Projektu ma e stwo mia o by  uwa ane za zawarte 
w dniu stwierdzonym przez akt ma e stwa lubu, sporz dzany 
przez urz dnika stanu cywilnego. 

Nie podzielano pogl dów, jakoby prawo ma e skie mia o by  
wydawane jednostronnie przez ustawodawstwo pa stwowe. Takie 
jednostronne uregulowanie prawa ma e skiego przez w adze 
wieckie zdaniem katolików by o zignorowaniem ko cio ów,  

organizacji religijnych oraz faktycznego stanu prawnego, powo y-
wano si  przy tej okazji na art. 114 Konstytucji marcowej. W tej 
kwestii domagano si  przeprowadzenia uzgodnie  z w adzami  
ko cielnymi40. 

Postulowano, aby reforma prawa ma e skiego zabezpiecza a 
prawa ma e stwa katolickiego a w szczególno ci jego nierozerwal-
no 41. Domagano si  nadania prawu ma e skiemu charakteru reli-

                                                      
37 Zob. L. Pini ski, w: Ankieta w sprawie ..., s. 22. 
38 Zob. W. Abraham, Zagadnienie kodyfikacji ..., s. 42. 
39 Zob. W. Abraham, Zagadnienie kodyfikacji ..., s. 11 in; O. Halecki, w: Ankie-

ta w sprawie ..., s. 31; S. Biskupski, O nowe prawo ..., s. 63. 
40 Zob. A. Szyma ski, Podstawy polskiego ..., w: Rozbiór krytyczny ..., s. 34 in.; 

ten e, Polskie prawo ma e skie, w: Rodzina pami tnik I katolickiego ..., s. 120. 
41 I. Czuma, Reformy prawne ..., w: Rodzina pami tnik I katolickiego ..., s. 152; 

A. Szyma ski, Podstawy polskiego ..., w: Rozbiór krytyczny ..., s. 14 nn.; S. Go b, 
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gijnego, dlatego e religijna jest “psychika ludno ci Pa stwa pol-
skiego”42, a przynajmniej, aby prawo pa stwowe nie odst powa o w 
stosunku do ma e stw katolików w sposób donios y od zasad okre-
lonych w tym zakresie w prawie kanonicznym43. Dowodem po-

twierdzaj cym religijno  spo ecze stwa polskiego mia o by  nie 
tylko to, e ludno  w owym czasie zawiera a w przewa aj cej mie-
rze luby w formie ko cielnej, ale i to, e zawiera a je w obr bie 
w asnego wyznania44. Nast pnie domagano si , aby kolejn  cech  
polskiego prawa ma e skiego by a jego wyznaniowo , uznanie 
jurysdykcji s dów ko cielnych w sprawach tycz cych si  istnienia 
w z a ma e skiego i zakaz rozwodów, jako zapora dla z a w dzie-
dzinie ycia rodzinnego45. Stwierdzano wr cz, e “(...) projekt Ko-
                                                                                                               
Reforma prawa ma e skiego w Polsce. Odbitka z “G osu Adwokatów” s. 7. Autor 
uznawa  zasad  nierozerwalno ci ma e stwa, ale tylko co do lubów ko cielnych 
katolickich. Natomiast co do lubów cywilnych Pa stwo, zdaniem autora, w spra-
wie rozwi zywania ich przez rozwód mia o pozostawi  sobie woln  r k . 

42 Zob. A. Szyma ski, Polskie prawo..., w: Rodzina pami tnik I katolickiego ..., 
s. 123. Autor podaje ciekaw  statystyk  dotycz c  zawierania ma e stw miesza-
nych. Tak e S. Biskupski, O nowe prawo ..., s. 101 nn., autor podaje statystyk  
wyznaniow  w 1929 roku. 

43 Zob. L. Pini ski, w: Ankieta w sprawie ..., s. 16. 
44 Zob. A. Szyma ski, Polskie prawo ..., w: Rodzina pami tnik I katolickiego ..., 

s. 123. 
45 Tam e, s. 132 - 136; G. Michiels, Jurysdykcja i post powanie, w: Rozbiór 

krytyczny ..., s. 145 - 148; W. Abraham, Zagadnienie kodyfikacji ..., s. 32 nn. Autor 
opowiada si  za oddaniem jurysdykcji w sprawach ma e skich w adzom danego 
zwi zku wyznaniowego do którego nale  nupturienci. Zob. tak e: O. Balzer, w: 
Ankieta w sprawie ..., s. 10. Za bezwzgl dnym wykluczeniem dopuszczalno ci 
rozwodu w stosunku do ma e stw, które s  wyznawcami religii katolickiej w 
chwili zawarcia ma e stwa czy utrzymaniem wyznaniowej formy zawarcia ma -
e stwa wobec osób nale cych do wyzna  prawnie uznanych w Polsce, odmiennie 

S. Go b, Polskie prawo ..., s. 109; J. Gwiazdomorski. Trudno ci kodyfikacji ...,  

s. 176 – 195. Autor twierdzi , e “jest przecie  rzecz  a  nadto dobrze i powszech-
nie znan , e wszelkiego rodzaju matactwa ma e skie jest atwiej przeprowadzi  
w tej dzielnicy, w której orzecznictwo w sprawach ma e skich jest przez prawo 
pa stwowe oddane s dom duchownym, ni  w dzielnicach, w których do orzeczenia 
w sprawach ma e skich powo ane s , z punktu widzenia pa stwowego, wy cznie 
s dy pa stwowe.” Tam e s. 176. Wysun  tak e pewne postulaty w kierunku kody-
fikacji, mianowicie aby polskie prawo ma e skie by o prawem jednolitym, obo-
wi zuj cym niezale nie od wyznania obywateli, jurysdykcja w tych sprawach 
nale a a wy cznie do s dów pa stwowych, forma zawarcia ma e stwa by a obli-
gatoryjna z zastrze eniem lubów cywilnych ewentualnych lub fakultatywnych 
ko cielnych a tak e, aby kwestie materialno - prawne, a szczególnie rozwi zanie 
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misji Kodyfikacyjnej, oddaj cy ca  jurysdykcj  pa stwu, jest pro-
wokacj  ludno ci katolickiej i prawos awnej Polski, która musi go 
stanowczo pot pi ”46.  

By y g osy, aby przyj  na grunt naszego prawa ma e skiego 
rozwi zania w oskie wprowadzone tam ustawami z 27 maja i 27 
czerwca 1929 roku, gdzie katolicy maj  m.in. swobodny wybór co 
do formy zawarcia ma e stwa, w których oddano w adz  w zakre-
sie ma e stwa w adzom duchownym, je li ma e stwo zawarto w 
formie kanonicznej, z tym jednak e sprawy o orzeczenie separacji 
jako nie tycz ce si  wa no ci w z a ma e skiego, poddane zosta y 
tam jurysdykcji s dów pa stwowych47. 

Projektowi, o którym tu mowa, zarzucano wiele, w kwestii ure-
gulowania separacji ma e skiej. Krytyce poddano ju  samo po -
czenie w jednym rozdziale dwóch odr bnych zagadnie , jakim jest 
roz czenie i rozwód48. Stwierdzono, e takie po czenie “ wiadczy 
o intencjach projektodawców nowego prawa, aby nie czyni  istotnej 
mi dzy niemi ró nicy. Separacja ma by  jeno wst pem i stanem 
przej ciowym do rozwodu, który poza tem nast pi  mo e bez naj-
mniejszego prawie ograniczenia”49. Krytyce poddano tak e art. 58 
Projektu, w którym wyliczono powody separacyjne, e s  “nies y-
chanie obszerne oraz niektóre z nich uj te w sposób ma o skonkre-
tyzowany, np. zniewaga, ci ka obelga, potwarz czy opuszczenie 
wspólnego mieszkania bez podania s usznych powodów od roku, 
albo wr cz b ahy np. pozostawanie w b dzie co do obywatelstwa 
wspó ma onka50. 

Krytykowano instytucj  separacji, która mo e by  orzeczona na 
zgodny wniosek stron, bez podania przyczyny, (art. 54 Projektu) 
jako instytucj  prowadz c  do rozpadu ma e stwa, “i w tem w a-
nie tkwi szczyt radykalizmu projektodawców w traktowaniu insty-

tucji ma e stwa. Tu jest jaskrawe rozmini cie si  z zasad  trwa o-
ci zwi zku, na której mia  by  zbudowany ma e ski system praw-

                                                                                                               
ma e stwa, uwzgl dnia y przekonania religijne wi kszo ci obywateli. Tam e,  
s. 222 - 223. 

46 M. Thullie, w: Ankieta w sprawie ..., s. 34 
47 Zob. J. Gwiazdomorski, Trudno ci kodyfikacji ..., s. 197 nn. 
48 S. Biskupski, O nowe prawo ..., s. 34. 
49 Tam e. 
50 Por. A. Szyma ski, Podstawy polskiego ..., w: Rozbiór krytyczny ..., s. 23;  

O. Halecki, w: Ankieta w sprawie ..., s. 33; S. Biskupski, O nowe prawo ..., s. 37. 
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ny51. Jako z  i szkodliw  uznano równie  zasad  zamiany separacji 
z art. 54 i 58 Projektu, po up ywie trzech lat od jej orzeczenia, na 
rozwód na danie jednego z ma onków (art. 77 zd. pierwsze Pro-
jektu), w której te same przyczyny wystarczaj ce do orzeczenia 
separacji s  wystarczaj ce i do orzeczenia rozwodu52. Podwa ano 
tak e zasadno  przepisu art. 77 zd. trzecie Projektu, który upowa -
nia  s d ze wzgl du na okoliczno ci sprawy do skrócenia powy sze-
go terminu wed ug swego uznania, bez mo liwo ci odwo ania si  
strony od takiego orzeczenia (art. 97 Projektu)53. Stwierdzono, e 
takie uregulowanie stworzy instytucj  rozwodu na yczenie przy 

daniu jednej ze stron.  
Projekt z 1929 roku nie sta  si  prawem obowi zuj cym w 

przedwojennej Polsce, przyczyni  si  jednak w sposób znacz cy do 
ujednolicenia prawa ma e skiego, poniewa  zosta  wykorzystany w 
pracach podj tych po zako czeniu wojny przy redagowaniu Dekretu 
Prezydenta z 25 wrze nia 1945 r. “Prawo ma e skie”. 

Osobny projekt prawa ma e skiego opartego na podstawach 
wyznaniowych, zaproponowa  prof. Lisowski. Wed ug jego koncep-
cji projekt dzieli  podmioty prawa na trzy grupy ze wzgl du na ich 
wyznanie. Pierwsza z nich to osoby nale ce do Ko cio a katolic-
kiego i wszystkich nale cych do nich obrz dków i podaje je rygo-
rom prawa kanonicznego. Druga grupa to osoby nale ce do innych 
ko cio ów i wyzna , które tak e dz  si  w asnym prawem. I trze-
cia grupa to osoby nie nale ce do adnych uznanych przez Pa stwo 
ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, które podlegaj  w tej dzie-
dzinie prawu pa stwowemu. Roz czenie co do sto u i o a projekt 
regulowa  jednolicie dla wszystkich obywateli, niezale nie od wy-

                                                      
51 Tam e, s. 38. 
52 Zob. I. Czuma, Ogólne uwagi o projekcie ..., s. 11; A. Szyma ski, Podstawy 

polskiego ..., w: Rozbiór krytyczny ..., s. 16 in.; O. Halecki, w: Ankieta w sprawie ..., 
s. 32; S. Biskupski, O nowe prawo ..., s. 38; S. Go b, Polskie prawo ..., s. 101, 110 
- 111. S. Go b wypowiada  si  przeciwko mo liwo ci zast pienia rozwodem sepa-
racji, orzeczonej na podstawie obopólnej zgody ma onków, twierdz c, e przepisy 
w tym wzgl dzie by y niezgodne z uchwa  Sekcji prawa cywilnego Komisji Kody-
fikacyjnej.  

53 Zob. O. Halecki, w: Ankieta w sprawie ..., s. 32. S. Go b zaproponowa ,  
aby w przypadku separacji dobrowolnej termin trzyletni nie móg  by  przez s d 
skracany. 
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znania. Projekt regulowa  tylko roz czenie tzw. sporne z wymie-
nionych w ustawie przyczyn, które s d pa stwowy mia  orzeka  po 
wniesieniu pozwu. Projekt nie przewidywa  separacji na zgodne 

danie ma onków. Dla rozwi zania ma e stwa w a ciwym mia  
by  s d wyznania, wed ug którego ma e stwo zosta o zawarte.  
W sprawach o separacj  mia y orzeka  wy cznie s dy pa stwowe, 
bez wzgl du na form , w jakiej ma e stwo zosta o zawarte.  

Tak e projekt Jaglarza oparty by  na zasadzie wyznaniowej54. 
Jednak regulacje co do roz czenia od sto u i o a reguluje jednolicie 
dla wszystkich ma e stw, niezale nie od ich wyznania. Do rozpa-
trywania tych spraw powo ane mia y by  s dy pa stwowe.  

 

Brak przepisów dotycz cych separacji prawnej po 1946 roku 

 
W Dekrecie Prezydenta z 25 wrze nia 1945 r. “Prawo ma e -

skie”55, nie znalaz y si  przepisy dotycz ce separacji prawnej. Kiedy 
od 1 stycznia 1946 r. wprowadzono rozwody na terenie ca ego kra-
ju, pomini to instytucj  separacji prawnej. Od tego momentu ze-
rwanie wspólnego po ycia ma e skiego traktowane by y wy cznie 
jako stan faktycznej separacji. B d ce w toku sprawy o orzeczenie 
roz czenia od sto u i o a w dniu wej cia w ycie prawa ma e -
skiego uleg y umorzeniu z mocy samego prawa (art. XVII przep. 
wpr. pr. ma .). Skutki cywilne separacji ma e skiej, która zosta a 
orzeczona przed 1 stycznia 1946 roku, wygas y z chwil  wej cia w 
ycie prawa ma e skiego z 1945 roku.  

Rozwody w tym czasie nie by y akceptowane przez spo ecze -
stwo polskie. Ówczesny ustawodawca w sposób planowy d y  do 
rozszerzenia swobody uzyskiwania przez obywateli rozwodów. 
Okres od roku 1945 do 1950, w którym promulgowano kodeks ro-
dzinny i wprowadzono nowe rozwi zania w zakresie rozwodu, okre-
lono jako “okres przygotowawczy”56. “W tym pi cioletnim okresie 

zarówno ludno  - wdra ana od stuleci do sakramentalnego pogl du 
                                                      

54 Pe ny tekst Projektu prawa ma e skiego zmieszczony jest w publikacji tego 
autora pt. Problem kodyfikacji prawa ma e skiego w Polsce, Pozna  1934, s. 47 - 71. 

55 Dz.U.45.48.270. 
56 Por. M. Wawi owa, Z problematyki przyczyn rozk adu po ycia ma e skiego, 

PiP 1969, nr 1, s. 152. 
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na ma e stwo i jego opart  na religijnym dogmacie nierozerwal-
no  - jak i s dziowie, których przekonania i tradycje my lowe nie 
mog y odbiega  w sposób zasadniczy od pogl dów ogó u ludno ci, 
s owem - ca e spo ecze stwo mia o mo no  oswojenia si  z insty-
tucj  rozwodów jako mo liwo ci  rozwi zania ma e stwa inter 

vivos przez rozwód. Skoro wi c grunt dla zrealizowania zasady, e 
celem prawa rozwodowego jest umo liwienie zlikwidowania mar-
twych, a wi c formalnie tylko istniej cych (a przez to spo ecznie 
szkodliwych) ma e stw zosta  przygotowany, nale a o zrobi  krok 
nast pny i t  zasad  likwidowania sprzeczno ci mi dzy faktyczn  
martwot  ma e stwa a jego formalnym istnieniem zrealizowa  do 
ko ca”57. Brak separacji prawnej mia  przyzwyczai  obywateli do 
korzystania z instytucji rozwodu; chodzi o o zmuszenie szczególnie 
ludzi wierz cych, by wyst powali o jego orzeczenie58. W adze ko-
munistyczne wprowadzi y rozwód jako jedyny z oty rodek na 
wszystkie przejawy patologii wyst puj cej w rodzinie. Krok ten 
zmierza  w stron  ateizacji spo ecze stwa polskiego przez narzuce-
nie norm prawnych sprzecznych z przekonaniami ludzi wierz cych, 
a wi c by  to jeden z przejawów polityki “laicyzacji sterowanej”59.  

Laicyzacja instytucji ma e stwa by a jednym z najistotniejszych 
zada  ówczesnej ekipy rz dz cej, polega a na rozlu nieniu wi zi 
pomi dzy rodzin  a Ko cio em i nadaniu ma e stwu wymiaru czy-
sto wieckiego. Pa stwo uzna o instytucj  separacji prawnej za nie-
potrzebn , poniewa , jak twierdzono, “ma e stwo nie powinno by  
tylko form ”, w zwi zku z tym “w razie zaj cia okoliczno ci, które 
niwecz  istnienie ma e stwa i korzystne skutki zwi zku ma e -
skiego, nale y rozwi za  ma e stwo i nie ogranicza  dotychczaso-
wych ma onków w mo no ci zawarcia nowego ma e stwa”60.  
                                                      

57 Tam e. 
58 Por. Alternatywa dla rozwodu (wywiad z Prof. A. Strzemboszem), Pi  z dn. 

29 lutego 1992 r., s. 6. W Polsce do zako czenia II wojny wiatowej poza terenami 
b. zaboru pruskiego instytucja rozwodu dla katolików nie by a znana.  

59 J. Krukowski, Prawo do separacji, “ ad” z dn. 29 lutego 1992 r., s. 3. 
Twierdzono, e “Prawo ma e skie 1945 r., zerwa o z instytucj  pochodz c   
z prawa kanonicznego. Instytucja separacji nie by a usprawiedliwiona spo ecznie  
i nie dawa a adnych korzy ci.” J. Godlewski, Laicyzacja instytucji ma e stwa w 
Polsce, Warszawa 1970, s. 80.  

60 S. Grzybowski, I. Ró a ski, Prawo ma e skie. Komentarz, Kraków 1946,  
s. 131. 
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Z pewno ci  ówczesna polityka aparatu sprawuj cego w adz  zmie-
rza a do wyeliminowania, lub w najlepszym razie do ograniczenia 
wp ywu, religii i Ko cio a z ycia obywateli poprzez rezygnacj   
z instytucji separacji, wprowadzenie instytucji rozwodu czy zawie-
ranie ma e stw ju  nie przed odpowiednim duchownym, ale przed 
kierownikiem USC61. 

Tematyka separacji i kwestia jej wprowadzenia do naszego sys-
temu prawnego mia a wielu przeciwników w doktrynie62, podnoszo-
no wiele argumentów przeciwnych jej wprowadzeniu, wypowiedzi 
te jednak cz sto by y zabarwione politycznie. Twierdzono, e insty-
tucja ta nie jest adn  warto ci  z punktu widzenia ochrony trwa o-
ci rodziny a wr cz przeciwnie - jest elementem uniemo liwiaj cym 

ma onkom drog  do nowego urz dzenia sobie ycia. Rezygnacja z 
uregulowania separacji w przepisach prawnych z zakresu prawa 
ma e skiego by a spowodowana zapewne przyczynami politycz-
nymi, ideologicznymi i psychologicznymi63.  

Instytucja separacji prawnej nie zosta a wi c wprowadzona do 
Kodeksu rodzinnego z 27 czerwca 1950 r.64 Przyjmowano jako jed-
n  z przewodnich zasad polskiego prawa rodzinnego zasad  trwa o-
ci ma e stwa, ale nie oznacza a ona zupe nej nierozerwalno ci 

ma e stwa. Nierozerwalno  ma e stwa uwa ano za sprzeczn   
z interesem spo ecze stwa i wolno ci  osobist  jednostki65. Troska 
ówczesnego ustawodawcy o trwa o  ma e stwa znalaz a swój 
wyraz tylko w uregulowaniu dopuszczalno ci rozwi zania ma e -
stwa przez rozwód poprzez wprowadzenie szeregu ogranicze  jego 
orzeczenia. Natomiast instytucja separacji ma e skiej w ówczesnej 

                                                      
61 E. Holewi ska - api ska, Separacja. Projekty nowelizacji kodeksu rodzin-

nego i opieku czego, “Jurysta” 1999, nr 2-3, s. 14. 
62 Szerzej: I. Panowicz - Lipska, Skutki prawne separacji faktycznej, Pozna  

1991, s. 42 - 45. 
63 E. Holewi ska - api ska, Separacja. Projekty nowelizacji ..., s. 14. 
64 Dz. U.50.34.308. S d Najwy szy w uchwale ca ej Izby Cywilnej SN  

z 26 kwietnia 1952 r., (C Prez. 798/51 ZO 1952 z. I poz. 1. (karty 7 - 15), PiP 1969, 
nr 7 s. 113 - 118, NP 1952, nr 6 s. 28 - 32) stwierdzi , e “oceniaj c ujemnie  
zrywanie w z ów rodzinnych, Pa stwo Ludowe nie mo e zarazem zamyka  oczu 
na spo e-czn  szkodliwo  martwych zwi zków ma e skich i dlatego odrzuca 
zasad  formalnej nierozerwalno ci w z a ma e skiego oraz dopuszcza mo liwo  
rozwodu”.  

65 Zob. S. Kaleta, Przewodnik do nauki prawa rodzinnego, Warszawa 1957,  
s. 28. 
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literaturze prawniczej by a mocno krytykowana i wypaczano jej rol  
i sens, pisano, e system, który wywodzi si  z prawa kanonicznego  
a w którym dopuszcza si  separacj , nie zezwala si  natomiast na 
rozwody, “jest w wysokim stopniu niemoralny, prowadzi do spo-
ecznie ujemnych skutków. Utrzymanie bowiem “w z a” prawnego 

przy rozbiciu wspólnoty ma e skiej sprzyja z jednej strony po-
wstawaniu, obok ma e stw formalnie tylko istniej cych, zwi zków 
pozama e skich, z drugiej za  strony utrzymuje stan prawny (w ze  
ma e ski), który jest sprzeczny ze stanem rzeczywistym. (...) Ten 
stan anormalny, jakim jest sztuczne zwi zanie dwojga osób, unie-
mo liwia im za o enie nowych rodzin poprzez zawarcie nowych, na 
zdrowych podstawach opartych zwi zków ma e skich”66. 

W atmosferze niech ci do instytucji separacji, w toku prac komi-
sji nad projektem Kodeksu rodzinnego i opieku czego ko o posel-
skie “Znak” reprezentuj ce w Sejmie rodowiska katolickie wysz o 
z inicjatyw  w czenia do Kodeksu rodzinnego i opieku czego, 
obok rozwodu, równie  instytucji separacji, która daje mo liwo  
uporz dkowania sobie ycia, tym zw aszcza ma onkom, którym nie 
odpowiada wiecka koncepcja rozwi zalno ci ma e stwa drog  
rozwodu, a tak e tym, którzy z powodu negatywnych przes anek nie 
mog  uzyska  rozwodu.67 Wniosek do Sejmowej Komisji Wymiaru 
Sprawiedliwo ci uzasadniono w ten sposób, e dla ka dego katolika 
ma e stwo jest sakramentem, dlatego nie mog  oni korzysta   
z tych przepisów kodeksu rodzinnego i opieku czego, które przewi-
duj  tylko rozwód. Zaproponowano wi c wprowadzenie do naszego 
prawa instytucji separacji, która, cho  korzeniami si ga prawa ka-
nonicznego, znana jest prawu wieckiemu. Gdyby wi c nie uprze-
dzenie w adz komunistycznych, sprawa ta godna jest rozwa enia, 
cho by z powodu faktów ponownego schodzenia si  ma e stw 
uprzednio rozwiedzionych68. Wniosek ten spotka  si  z dezaprobat , 
gdy  - jak uzasadniano - separacja wywodzi si  z prawa kanonicz-
nego. Podniesiono te , e jest nieuzasadniona spo ecznie69.  

                                                      
66 S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1957, s. 107. 
67 Por. I. Panowicz - Lipska, Skutki prawne ..., s. 42. 
68 Tam e. 
69 Tam e. 
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Kodeks rodzinny i opieku czy z 25 lutego 1964 r.70 pomin  in-
stytucj  separacji i ograniczy  si  tylko do rozwodu. W nast pnych 
latach twierdzenie, jakoby w naszych warunkach separacja prawna 
by a niepotrzebna zakwestionowa  J. Kowalski, zdaniem którego 
instytucja separacji mo e spe nia  dan  funkcj  spo eczn  i regulo-
wa  stosunki mi dzy wspó ma onkami, którzy nie mog  z ró nych 
powodów znale  rozwi zania w orzeczeniu rozwodu, a które jed-
nocze nie wykluczaj  mo liwo  kontynuowania ma e stwa71. 
Instytucja ta mog aby tak e s u y  ochronie trwa o ci ma e stwa  
i rodziny, stwarza aby bardziej zno n  atmosfer  dla dzieci, od tej, 
jak  powoduje faktyczne odej cie od rodziny jednego z ma onków, 
zabezpiecza aby interes materialny i dzieci jak równie  przyczyni a-
by si  do zmniejszenia wska nika rozwodów72. Niemniej jednak 
postulat ten spotka  si  z ostr  krytyk  w literaturze73. Stwierdzono, 
e je eli mi dzy ma onkami nast puje zupe ne zerwanie po ycia 

ma e skiego, to takie osoby znajduj  si  w stanie separacji fak-
tycznej, która umo liwia im praktyczne u o enie wzajemnych sto-
sunków, jak gdyby byli rozwiedzeni74. Uzasadniano, e stan separa-
cji faktycznej jest podstaw  do roszcze  alimentacyjnych z art. 27  
i 133 k.r.o., a tak e stanowi podstaw  do zniesienia ma e skiej 
wspólno ci maj tkowej z art. 52 k.r.o.75 Separacja faktyczna jest 
tak e podstaw  wy czenia solidarnej odpowiedzialno ci ma on-
ków za zobowi zania zaci gni te przez jednego z nich z art. 30 
k.r.o., jak i przedstawicielstwa ustawowego uprawniaj cego ka de-
go z ma onków do wyst powania w imieniu drugiego wspó ma -
onka art. 29 k.r.o.76  

Niemniej jednak brak przepisów o separacji by  odczuwalny.  
 

Instytucja separacji prawnej w projektach po 1989 roku 

Dopiero po 1989 roku, kiedy w Polsce dokona y si  przemiany 
ustrojowe i podnios y si  powa ne g osy w literaturze domagaj ce 

                                                      
70 Dz.U.64.9.59. 
71 Por. J. Kowalski, Oddalenie powództwa rozwodowego a dalsze po ycie ma -

e skie, PiP 1968, nr 11, s. 795. 
72 Tam e, s. 796. 
73 Zob. M. Wawi owa, Czy separacja ?, PiP 1969, nr 7, s. 127. 
74 Tam e. 
75 Tam e. 
76 Tam e. 
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si  przywrócenia separacji prawnej77, rozpocz to dyskusje nad 
wprowadzeniem tej instytucji. Warto przywo a  tu projekt Adama 
Strzembosza opublikowany w styczniowym numerze Rzeczpospoli-
tej z 1992 roku, rz dowe projekty z 1992 r. i 1993 r., jak równie  
poselskie projekty z 1995 r. i 1998 r. oraz ostatni rz dowy projekt 
1998 r. 
 
Projekt Adama Strzembosza z 1992 roku 

Po roku 1989, kiedy narzucenie si  wiatopogl du i okre lonego 
post powania nie by o mo liwe, zaistnia y mo liwo ci do zmiany 
starego, pe nego ideologii, prawa rodzinnego.  

Wtedy te  z projektem przywrócenia do naszego systemu praw-
nego instytucji separacji prawnej wyst pi  Pierwszy Prezes S du 
Najwy szego, profesor Adam Strzembosz78. W zaproponowanym 
projekcie separacja prawna mia a funkcjonowa  obok rozwodu. 
Zmiany w kodeksie post powania cywilnego ograniczy y si   
wy cznie do dopisania w nag ówku rozdzia u 2 tytu u VII s ów   
“i o separacj ”  a tak e dopisania w przepisach z rozdzia u 1 i 2, w 
których wymienia si  rozwód - s owa “separacji”79. 

                                                      
77 Zob. I. Panowicz - Lipska, Skutki prawne separacji ..., s. 38 - 47; A. Strzem-

bosz, O zrównanie w prawie rodzinnym wierz cych z niewierz cymi, “Rzeczpospo-
lita” z dn. 15.01.1992, s. 6; Ten e, Alternatywa dla rozwodu ..., s. 6; R. Sztychmi-
ler, Czy separacja jest potrzebna?, “S owo Powszechne” z dn. 13 - 15.03.1992,  
s. 2; J. Krukowski, Prawo do separacji ..., s. 3; J. Mazurkiewic,. Separacja bez 

uprzedze . Idea i rzeczywiste potrzeby, “Rzeczpospolita” z dn. 25 pa dziernika 
1993, s. 13; B. Czech, Czy i jak zmienia  ..., s. 15; W: Góralski, Separacja ma e -

ska jako instytucja ..., s. 114; Ten e, Instytucja separacji a prawo polskie, w: Ma -

e stwo w prawie wieckim i w prawie kanonicznym. Materia y Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 r. w Kato-

wicach, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 245; B. Laskowska., Separacja ma e -

ska ..., s. 27; T. Thiel - Kubacka, Projekty zmian prawa rodzinnego i opieku czego 

- ocena i propozycje w wietle praktyki s dowej, w: Czy potrzebna jest w Polsce 

zmiana prawa rodzinnego i opieku czego? Materia y z Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 wrze nia 1995 roku w Katowicach, red. 

B. Czech,. Katowice 1997, s. 392 - 395; W. Chrzanowski, Problem ochrony trwa o-

ci ..., s. 20. 
78 Zob. A. Strzembosz, O zrównanie w prawie ..., s. 6.  
79 Por. P. Kasprzyk, Separacja - rozwój instytucji w prawie polskim. Referat 

wyg oszony na sesji naukowej “Wokó  instytucji ma e stwa” w dniu 23 czerwca 
1999 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
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Stwierdzi  nale y, e projekt zaproponowany przez profesora 
Adama Strzembosza by  przejawem odpolitycznienia polskiego 
prawa rodzinnego oraz gwarantowa  obywatelom poszanowanie 
prawa do wolno ci sumienia i wyznania swoich przekona  w yciu 
ma e skim80. W projekcie przedstawionym przez Strzembosza 
podstawy separacyjne s  w znacznej mierze poszerzone w stosunku 
do prawa kanonicznego, co wi cej, projekt ten broni  tylko trwa o ci 
ma e stwa, Ko ció  natomiast broni nierozerwalno ci ma e stwa 
sakramentalnego, dlatego zarzut, e instytucja ta stanowi z za o enia 
recepcj  przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego w tym zakresie, 
jest chybiony.  

Dyskusja nad tym projektem nie zosta a jednak podj ta.  
 

Rz dowy projekt separacji prawnej z 1992 roku 

Wniesiony w dniu 22 pa dziernika 1992 roku przez Rad  Mini-
strów projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opieku czego 
i ustawy Kodeks post powania cywilnego oraz ustawy - Prawo pry-
watne mi dzynarodowe81 przewidywa  instytucj  separacji prawnej, 
jako dzia  V tytu u I k.r.o. Separacja prawna by aby orzekana na 
czas nieoznaczony i nie podlega aby zamianie na rozwód82.  

Projekt separacji prawnej uzasadniono m. in. tym, e separacja 
s u y prawnej ochronie dóbr osobistych, takich jak wolno  wyzna-
nia i swoboda sumienia, a jednocze nie spe nia istotn  rol  w zakre-
sie ochrony rodziny. W uzasadnieniu projektodawcy zwrócili uwa-
g , e instytucja separacji znana jest licznym ustawodawstwom no-
woczesnych pa stw, a tak e e czyni ona zado  nie tylko postula-
tom wysuwanym przez ko a katolickie, ale e ma ona istotne 
znaczenie spo eczne83.  

                                                      
80 Por. P. Kasprzyk, Separacja - rozwój instytucji ... . 
81 Rz dowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opieku czy, 

ustawy Kodeks post powania cywilnego oraz ustawy Prawo prywatne mi dzynaro-
dowe 1992 r. Druk sejmowy nr 540.  

82 Twórcom tego projektu zarzucono w toku debaty sejmowej nad t  ustaw , e 
przyjmuj  obcoj zyczny termin separacja, podczas gdy w naszym kraju od dawna 
przyj ty jest polski odpowiednik roz czenie, który by  tak e u ywany w projekcie 
prawa ma e skiego z 1929 roku. 

83 Por. Uzasadnienie do projektu o zmianie Kodeksu rodzinnego i opieku czego, 
Kodeksu post powania cywilnego oraz ustawy Prawo prywatne mi dzynarodowe. 
Druk sejmowy nr 540, s. 3. 
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Pomimo wielu g osów przychylnych wprowadzeniu separacji do 
naszego k.r.o., g osy przeciwne a wr cz wrogie tej instytucji by y 
wielokrotnie podnoszone. Stwierdzono, “i  tak pomy lana separacja 
niczego nie za atwia, a mo e by  potraktowana jako kolejny krok w 
klerykalizacji polskiego ycia publicznego. Religia w szkole, ocena 
z religii na wiadectwie, aborcja, teraz separacja. To mo e by  nic 
innego jak wypróbowana taktyka eskalacji da  naszych funda-
mentalistów. Teraz ju  wyra nie wida , e najprawdopodobniej nie 
chodzi o zniesienie jeszcze jednego przepisu, jakoby drastycznie 
naruszaj cego kodeks moralny, ale o ca o ciowe przekszta cenie 
obyczajowo ci spo ecze stwa, o powrót do norm XIX-wiecz-
nych”84. Tak e pose  F. Kaczmarek stwierdzi , e polska rodzina 
mo e dobrze funkcjonowa  bez instytucji separacji85. Natomiast 
pos anka z Unii Demokratycznej, która wypowiada a si  w imieniu 
Parlamentarnej Grupy Kobiet, stwierdzi a, e niemo no  zawarcia 
nowego zwi zku w przypadku orzeczenia separacji jest “najpowa -
niejsz  i najbardziej szkodliw  spo ecznie konsekwencj  tej ustawy. 
Prowadzi oby to do prawnego, ustawowego usankcjonowania ob u-
dy spo ecznej, uderzy oby w zwi zek nieformalny, rodzin  niefor-
maln ; wbrew temu co mówi  wnioskodawcy o ochronie rodziny, 
ochronie takiej warto ci, jak  jest rodzina, ustawa ta chroni aby 
jedynie zwi zek pozorny, chocia  formalny a nie zwi zek faktycz-
ny, chocia  nieformalny. (...) Jest to próba wprowadzenia ustawy 
zbli onej do prawa ko cielnego (...) Jest rzecz  oczywist , e ró ne 
wyznania maj  swój odr bny system warto ci, prawo pa stwowe 
jednak nie mo e rozstrzyga  dylematów moralnych, jakie trapi  
jak  grup  wyznaniow . Nie mo e tak e dawa  wyrazu nakazom 
religijnym, adnej religii. Mo e to owszem czyni  prawo grupowe, 
prawo wewn trzne, ale nie mo e tego czyni  prawo pa stwowe, 
poniewa  ono ma by  prawem dla wszystkich obywateli. Oznacza-
oby to karygodne wprost przyzwolenie na ideologizowanie ustawo-

                                                      
84 Przemówienie pose  I. Nowackiej na posiedzeniu Sejmu w dniu 7 listopada 

1992 r. Materia y z 29 posiedzenia Sejmu I kadencji wydane przez Kancelari  
Sejmu, Warszawa 1992. 

85 Por. Przemówienie na posiedzeniu Sejmu w dniu 7 listopada 1992 r. Materia-
y z 29 posiedzenia Sejmu I kadencji wydane przez Kancelari  Sejmu, Warszawa 

1992. 
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dawstwa polskiego (...) Dlatego wnosz  o odrzucenie tego pro- 
jektu”86. 

Wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czyta-
niu upad  w g osowaniu, w tej sytuacji Sejm na wniosek Prezydium 
Sejmu w dniu 7 listopada 1992 roku skierowa  projekt do Komisji 
Sprawiedliwo ci oraz Komisji Ustawodawczej. Prace nad tym pro-
jektem zosta y jednak przerwane z powodu rozwi zania Sejmu 
przez prezydenta RP w dniu 28 maja 1993 roku.  

 
Rz dowy projekt separacji prawnej z 1993 roku 

Po ukonstytuowaniu si  Sejmu nast pnej kadencji, w dniu  
3 listopada 1993 roku Rz d premiera Waldemara Pawlaka skierowa  
do laski marsza kowskiej projekt ustawy o wprowadzeniu do pol-
skiego prawa rodzinnego instytucji separacji87. By  on powtórze-
niem rz dowego projektu wniesionego 22 pa dziernika 1992 roku88.  

W debacie nad wprowadzeniem tej instytucji prawnej podkre la-
no, e projekt nie wprowadza separacji jako koniecznego kroku na 
drodze do rozwodu. W dyskusji parlamentarnej nad tym projektem 
wysuni to szereg uwag i w tpliwo ci, czy faktycznie instytucja se-
paracji spe ni tak  rol , o jakiej mówili projektodawcy.89 Pos owie 
w swoich wyst pieniach wysuwali zarzuty, e je eli orzeczenie  
separacji powoduje takie same skutki jak rozwi zanie ma e stwa w 
drodze rozwodu poza mo liwo ci  zawarcia nowego ma e stwa,  
a do separacji stosuje si  odpowiednio przepisy o rozwodzie, to 
proces separacyjny b dzie takim samym szokiem dla dzieci, jak  
i proces rozwodowy. Tym bardziej e wprowadzenie tej instytucji 
mo e tylko mno y  procesy mi dzy ma onkami (najpierw proces  
o separacj  a nast pnie proces o rozwód), co mo e mie  niekorzyst-
ny wp yw na wzajemne relacje mi dzy ma onkami, a tym samym 
                                                      

86 Przemówienie pose  B. Labudy na posiedzeniu Sejmu w dniu 7 listopada 

1992 r. Materia y z 29 posiedzenia Sejmu I kadencji wydane przez Kancelari  
Sejmu, Warszawa 1992. 

87 Rz dowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opieku czego, Ko-

deksu post powania cywilnego oraz ustawy - Prawo prywatne mi dzynarodowe 

1993. Druk sejmowy nr 76.  
88 Por. P. Kasprzyk., Separacja - rozwój instytucji ... 
89 Zob. I. Wojtulewicz, W sporze o separacj , “S owo. Dziennik katolicki” z dn. 

25.04.1994 r., s. 3. 
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le wp ynie na ma oletnie dzieci90. Stosunek, jaki mia y niektóre 
ugrupowania zasiadaj ce w Sejmie II kadencji do faktu wprowadze-
nia separacji do Kodeksu rodzinnego i opieku czego, obrazowa  
mo e wypowied  jednej z pos anek z klubu Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, która stwierdzi a, “Panie marsza ku, Wysoka Izbo (...) 
podzielam zdziwienie, e rz d centrolewicowy przywróci  na porz -
dek dzienny obrad tej Izby projekt pochodz cy z zupe nie innego 
rozdania politycznego. Podobnie jak moja kole anka pami tam te 
chwile uniesie , które prze ywali pos owie ZChN broni cy projek-
tów o separacji. Dziwi  si  bardzo, e my dzisiaj znów musimy na 
ten temat dyskutowa , aczkolwiek wydaje mi si , e by oby bardziej 
sensownie ten czas przeznaczy  na dyskusj  na temat innych po-
trzeb dotycz cych rodziny, których ma ona dzisiaj bardzo wiele. (...) 
po 1945r. z powodów politycznych i ideologicznych odpad y przy-
czyny, dla których w prawie rodzinnym mia aby by  zachowana 
separacja formalna, s u ca religijnej zasadzie nierozerwalno ci 
w z ów ma e skich. (...) powstaje jednak pytanie, dlaczego mieli-
by my dzisiaj przywraca  do pa stwowego prawa rodzinnego insty-
tucj , która nie sprawdzi a si  ju  bardzo dawno temu. Czy istniej  
jakie  spo eczne powody jej prawnego zmartwychwstania ?(...) Pa-
nie Marsza ku! Wysoka Izbo ! Uwa am, e przedstawiony przez 
rz d projekt ustawy, zawarty w druku nr 76, mija si  z oczekiwa-
niami spo ecznymi. (...) popieram wnioski o odrzucenie projektu 
ustawy w pierwszym czytaniu”91. 

Taki wniosek zosta  zg oszony przez klub parlamentarny Unii 
Pracy jeszcze na 17. posiedzeniu sejmu, do rozpatrzenia tego wnio-
sku przyst piono w dniu 20 kwietnia 1994 roku na 18. posiedzeniu 
Sejmu. Niestety, zosta  on przyj ty znaczn  wi kszo ci  g osów92.  

                                                      
90 Por. przemówienie pose  Z. Wilczy skiej na posiedzeniu Sejmu w dniu  

8 kwietnia 1994 r. Materia y z 17 posiedzenia Sejmu II kadencji wydane przez 
Kancelari  Sejmu, Warszawa 1994. 

91 Przemówienie pose  D. Waniek na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 kwietnia  
1994 r. Materia y z 17 posiedzenia Sejmu II kadencji wydane przez Kancelari  
Sejmu, Warszawa 1994. Zdaniem parlamentarzystek, instytucja separacji chroni a-
by jedynie formaln  fasad  rodziny a nie rodzin  prawdziw . Zob. O. Skwieci ska, 
Separacja, “Gazeta Wyborcza” z dn. 9 - 10 kwietnia 1994. 

92 G osowa o 369 pos ów, za wnioskiem g osowa o 200 pos ów, g ównie z UP  
i SLD, przeciw 124, wstrzyma o si  45. 



Trudno ci kodyfikacyjne zwi zane z wprowadzeniem instytucji separacji... 51

Poselski projekt separacji prawnej z 1995 roku 

W dniu 23 listopada 1995 r. grupa 37 pos ów ponownie zg osi a 
projekt93 wprowadzenia separacji do polskiego prawa. By  on tak e 
powtórzeniem, z niewielkimi zmianami redakcyjnymi, rz dowego 
projektu z 3 listopada 1993 roku94. 

Projektowi zarzucono m.in. przyj t  konstrukcj  pozytywnych 
przes anek, które musz  wyst pi , aby mo na by o orzec separacj . 
Wymóg trwa ego i zupe nego rozk adu po ycia ma e skiego do jej 
orzeczenia, zdaniem opiniodawcy, wp ynie na utrudnienie skorzy-
stania z tej instytucji95.  

Niestety i ten projekt zosta  odrzucony przez wi kszo  sej- 
mow . 

 

Poselski i rz dowy projekt separacji prawnej z 1998 roku 

Pierwszy z nich to projekt ustawy z 9 wrze nia 1998 r., wniesio-
ny przez grup  pos ów AWS96 - nazywany dalej projektem posel-
skim i drugi projekt z 12 listopada 1998 r., opracowany przez Komi-
sj  Kodyfikacyjn  Prawa Cywilnego przyj ty po drobnych zmianach 
i wniesiony przez Rad  Ministrów97 - nazywany dalej projektem 
rz dowym.  

I znów przeciwnicy wprowadzenia separacji do naszego prawa 
rodzinnego podnosili bardzo ró ne argumenty, z którymi mogli my 
si  spotka  we wcze niejszych debatach sejmowych. Zarzucano 
projektom, e s  niedopracowane pod wzgl dem prawnym, we-
wn trznie niespójne, zideologizowane a nie merytoryczne oraz e 

                                                      
93 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opieku czy, 

ustawy - Kodeks post powania cywilnego oraz ustawy - Prawo prywatne mi dzyna-

rodowe 1995. Druk sejmowy nr 1413. 
94 Por. P. Kasprzyk, Separacja - rozwój instytucji ... 
95 Tam e, s. 2. 
96 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opieku czy, 

ustawy Kodeks post powania cywilnego oraz ustawy Prawo prywatne mi dzynaro-

dowe 1998. Druk sejmowy nr 591. Pierwowzorem dla tego projektu by  rz dowy 
projekt z druku sejmowego nr 76 odrzucony w pierwszym czytaniu w 1994 r. 

97 Rz dowy projekt ustawy o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opieku czy, Ko-

deks cywilny, Kodeks post powania cywilnego oraz Prawo o aktach stanu cywilne-

go z 1998. Druk sejmowy nr 708. 
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instytucja separacji w za o eniach swoich nie osi gnie zamierzone-
go celu98.  

Niektórzy pos owie w debacie sejmowej przypominali “(...) e 
tak w Sejmie I kadencji w 1992 r., jak i w Sejmie II kadencji w 1994 
i 1996 r. na temat instytucji separacji przeprowadzono bardzo wni-
kliwe debaty, w których podniesiono szereg w tpliwo ci dotycz -
cych warunków orzekania separacji i rozwodu, sytuacji prawnej 
dziecka urodzonego w czasie separacji, spraw maj tkowych mi dzy 
ma onkami b d cymi w separacji. Powy sze w tpliwo ci nie sk o-
ni y jednak e do adnych refleksji autorów projektu poselskiego, 
którzy przedstawiaj  Wysokiej Izbie tekst identyczny z tym, który 
znalaz  si  w druku nr 1413 w trakcie II kadencji Sejmu. Przes anki 
wyznaniowe, wa ne dla wielu osób, nie mog  by , zdaniem klubu 
SLD, podstaw  zmian prawa pa stwowego za wszelk  cen , a na 
pewno nie za cen  u omnych przepisów”99.  

Twierdzono, e to nie Pa stwo jest powo ane do rozstrzygania za 
ludzi ich moralnych dylematów i katolik, który swoje przekonania 
stawia ponad wszystko, nie musi si  rozwodzi  a w przypadku ma -
e skiego kryzysu b dzie on w stanie ponie  niedogodno ci kilku 

odr bnych post powa  cywilnych100. 
Projekt poselski przypomina  w swej konstrukcji wcze niejsze 

projekty, tj. rz dowy projekt 1992 r., rz dowy projekt 1993 r., i po-
selski projekt z 1995 roku, wniesiony przez grup  pos ów i tak samo 
jak wcze niejsze zak ada , e wraz z orzeczeniem separacji nast pi  
te same skutki jak przy orzeczeniu rozwodu, z wyj tkiem mo liwo-
ci ponownego zawarcia ma e stwa. Twierdzono, e “zapropono-

wany model separacji, w praktyce spe nia by g ównie funkcj  roz-
wodu dla katolików. By  mo e znalaz by akceptacj  u bardzo nie-
licznych ma onków kieruj cych si  innymi ni  religijne motywami 
(np. u osób starszych ceni cych sobie status pozostawania w zwi z-

                                                      
98 Zob. Cz. Ryszka, Kto nie chce ustawy o separacji ma e skiej ?, “Niedziela” 

z dn. 10.01.1999 r., s. 24. 
99 Przemówienie pose  E. Piela - Mielczarek w dniu 4 grudnia 1998 r. Materia y 

z 37 posiedzenia Sejmu III kadencji wydane przez Kancelari  Sejmu, Warszawa 
1998. 

100 Por. R. Graczyk. Osobno, ale razem, “Gazeta Wyborcza” z dn. 25 stycznia 
1999, s. 19. 
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ku ma e skim z uwagi na opini  rodowiska i nie planuj cych  
zawarcia w przysz o ci nowego zwi zku)”101. 

Projekt rz dowy przewidywa  ju  regulacj  du o pe niejsz   
i bardziej przemy lan , dlatego sta  si  podstaw  do dalszych prac 
legislacyjnych.102 Projekt rz dowy zak ada  niezale no  instytucji 
rozwodu i separacji, pozostawiaj c zainteresowanym wybór. Projekt 
przewidywa  pewne ró nice co do przes anek orzeczenia separacji w 
przeciwie stwie do rozwodu. Krytyka wcze niejszych rozwi za , 
które nadawa y zupe nemu rozk adowi po ycia ma e skiego cechy 
trwa o ci i postrzegane by y jako “rozwód dla katolików”, przynio-
s a efekty. W proponowanym projekcie przes ank  pozytywn  do 
orzeczenia separacji mia  by  zupe ny rozk ad po ycia ma e skie-
go, nie by o natomiast przes anki trwa o ci rozk adu po ycia.  

Poprzez zmian  pozytywnych przes anek separacyjnych w sto-
sunku do rozwodu projektodawcy nie chcieli, aby separacja by a 
tylko surogatem rozwodu, ale zamierzali nada  tej instytucji prawnej 
istotne znaczenie spo eczne, wskazuj c np. na jej rol  w zakresie 
ochrony ma e stwa i rodziny103.  

W dniu 10 grudnia 1998 r. Sejm na swoim 38. posiedzeniu nie 
przyj  wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu ani poselskie-
go104 ani te  rz dowego projektu ustawy wprowadzaj cej separacj  
prawn  do kodeksu rodzinnego i opieku czego105. Oba te projekty 

                                                      
101 E. Holewi ska - api ska, Opinia na temat projektów ustaw o separacji 

(druki sejmowe nr 591 i 708) Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, War-
szawa 1999, s. 4. Co wi cej autorka w swojej opinii wyrazi a pogl d, e utrzy-
mywanie tylko formalne zwi zku ma e skiego, który jest zwi zkiem martwym  
i z którego nie wyp ywaj  adne prawa i obowi zki, jest w tpliwe spo ecznie.  

102 Por. P. Kasprzyk. Separacja - rozwój instytucji .... 
103 Por. J. Panowicz - Lipska, Instytucja separacji w polskim prawie rodzinnym, 

PiP 1999, nr 10, s. 14. 
104 W imieniu klubu parlamentarnego SLD o odrzucenie projektu poselskiego 

wnioskowa a pos anka E. Mielczarek - Piela. Zarzuci a twórcom projektu kierowa-
nie si  jedynie wzgl dami ideologicznymi przy zg aszaniu tego projektu i ch ci  
wprowadzenia w tym zakresie prawa kanonicznego. Przestrzega a tak e przed 
perspektyw  ca kowitego zakazu rozwodów. Tak wi c przeciwnicy wprowadzenia 
separacji prawnej w dalszym ci gu podnosili zarzuty, które nie mia y nic wspólne-
go z merytoryczn  dyskusj  a jedynie mia y na celu uniemo liwi  wprowadzenie 
tej instytucji prawnej. 

105 Wniosek o odrzucenie obu projektów zg osi a pos anka I. Sierakowska 
(SLD). Za wnioskiem o odrzucenie projektu rz dowego g osowa o 24 pos ów, 
przeciwnych by o 323 pos ów, wstrzyma o si  9 przy ogólnej liczbie 356 g osuj -
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Marsza ek Sejmu skierowa  wi c do Komisji Nadzwyczajnej106 do 
spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia, po zasi gni ciu 
opinii Komisji Rodziny. Komisja Nadzwyczajna w dniu 8 kwietnia 
1999 r. po rozpatrzeniu tych dwóch projektów ustaw na posiedze-
niach w dniach 18 grudnia 1998 r. oraz 8 kwietnia 1999 r. przedsta-
wi a Sejmowi do uchwalenia projekt ustawy107, oparty na przed o-
eniu rz dowym, przenosz c do niego te fragmenty projektu posel-

skiego, które zdaniem Komisji sprawi y, e projekt rz dowy sta  si  
pe niejszy.  

Sejm w dniu 22 kwietnia 1999 r. przyst pi  do dyskusji nad 
sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej. W dyskusji parlamentarnej 
zdecydowanie przewa a y g osy za wprowadzeniem separacji praw-
nej do naszego ustawodawstwa w brzmieniu zaproponowanym 
przez Komisj . Stwierdzono, e “obecny projekt wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom spo ecze stwa, (...) u pod o a tych oczekiwa  
le y poszanowanie takich warto ci podstawowych, jak rodzina  
i ma e stwo. Za wprowadzeniem tej instytucji przemawia równie  
ratyfikacja konkordatu pomi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Stolic  
Apostolsk . Naturaln  konsekwencj  akceptacji przez ustawodawc  
wyznaniowej formy zawarcia ma e stwa powinno by  umo liwie-
nie separacji obywatelom, którym uznawane zasady lub konflikt 
sumienia nie pozwalaj  na skorzystanie z rozwodu, za  z uwagi na 
zupe ny rozk ad po ycia ma e skiego s  zdecydowani na ycie w 
roz czeniu. Podkre li  trzeba, e za wprowadzeniem separacji 
opowiadaj  si  od lat rodowiska i osoby o ró nym wiatopogl dzie. 

                                                                                                               
cych pos ów, natomiast za wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu 
poselskiego g osowa o 126 pos ów, przeciwnych by o 227, wstrzyma o si  6 po-
s ów, przy ogólnej liczbie 359 pos ów. 

106 Komisja Nadzwyczajna skierowa a te dwa projekty ustaw do dalszych prac 
w podkomisjach w celu przygotowania sprawozdania. Warto w tym miejscu zazna-
czy , e w pracach podkomisji wzi li udzia  m. in. prof. J Panowicz - Lipska, która 
by a referentem projektu w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, prof.  
Z. Radwa ski, prof. M. Pazdan, s dzia SN B. Czech oraz przedstawiciele Minister-
stwa Sprawiedliwo ci. 

107 Zob. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach 

o rz dowym projekcie ustawy o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opieku czy, Ko-

deks cywilny, Kodeks post powania cywilnego oraz Prawo o aktach stanu cywilne-

go /druk nr 708/ oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw Kodeks rodzin-

ny i opieku czy, Kodeks post powania cywilnego oraz Prawo prywatne mi dzyna-

rodowe /druk nr 591/. Druk sejmowy nr 1045. 
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Nie ma adnego uzasadnienia pogl d, e jest to instytucja tylko dla 
katolików. Do wiadczenie licznych krajów europejskich, w których 
prawodawstwach instytucja ta funkcjonuje, wskazuje, e korzystaj  
z niej tak osoby wierz ce, jak i niewierz ce”108.  

Wszystkie kluby parlamentarne wyrazi y poparcie dla tego pro-
jektu, pozytywne g osy dochodzi y tak e ze strony lewicy, co jest 
czym  zupe nie nowym w dyskusji nad wprowadzeniem instytucji 
separacji prawnej, która toczy a si  od 1946 roku.  

W dniu 23 kwietnia 1999 r. Sejm zgodnie z opini  Komisji od-
rzuci  poprawki zawarte w druku sejmowym nr 1045 - A i w tym 
samym dniu uchwali  ustaw  wprowadzaj c  separacj  prawn  do 
naszego kodeksu rodzinnego i opieku czego109. Tego samego dnia 
Marsza ek Sejmu, zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji, przekaza  
tekst ustawy do Senatu110.  

W trakcie debaty w Senacie zg oszono poprawki,111 które na-
st pnie by y rozpatrywane w komisji Sejmowej w dniu 19 maja.  
                                                      

108 Przemówienie pos a A. Szyma skiego na posiedzeniu Sejmu w dniu  

22 kwietnia 1999 roku. Materia y z 48 posiedzenia Sejmu III kadencji wydane 
przez Kancelari  Sejmu, Warszawa 1999. Przeciwko twierdzeniu jakoby separacja 
by a swego rodzaju rozwodem dla katolików zob. . Semprich. Rozstanie prawie 

ca kowite “Rzeczpospolita” z dn. 5 maja 1999, s. 11. 
109 G osowa o ogó em 384 pos ów, za przyj ciem ustawy g osowa o 358  

pos ów, przeciw 19, wstrzyma o si  7 pos ów.  
110 Druk sejmowy nr 233. 
111 Zob. Uchwa a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 maja 1999 r. w sprawie 

ustawy o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opieku czy, Kodeks cywilny, Kodeks 

post powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Druk sejmowy nr 1110. 
Poprawki komisji dotyczy y: w art. 1 w pkt 3, w art. 611 w § 3 po wyrazie “dzieci” 
dodania wyrazów “a miedzy nimi nast pi  zupe ny rozk ad po ycia.” Inn  propozy-
cj  zg oszon  przez komisje by o wyra ne przywo anie w art. 1 w pkt 3, w art. 614 
§ 4 przepisu art. 60 § 1 i 2 kodeksu, dotycz ce problematyki alimentacyjnej mi dzy 
ma onkami, stwierdzaj c równocze nie, e ma onkowie pozostaj cy w separacji 
obowi zani s  do wzajemnej pomocy w sposób zasadniczy. Chodzi o tutaj o przy-
wo anie pewnych regu , które zreszt  z samej ustawy nie zosta y wy czone, gdy  
wy czono tylko art. 60 § 3. Poprawki autorstwa W. Chrzanowskiego dotyczy y 
dodania w art. 1 w pkt. 3, w art. 61.3 w § 1 ustawy zdania drugiego w brzmieniu 
“Je eli rozk ad po ycia nast pi  z wy cznej winy jednego z ma onków orzeczenie 
to powinno by  zamieszczone w sentencji wyroku.” W art. 2 w pkt. 1 po wyrazie 
“separacji” dodania wyrazu “orzeczonej z jego wy cznej winy”. W art. 2 w pkt.  
2 zast pienia wyrazów “lub separacji z jego winy” wyrazami “z jego winy lub 
separacji z jego wy cznej winy”. W art. 2 w pkt. 2 zast pienia kropki rednikiem  
i dodania pkt. 3 w brzmieniu w art. 991 dodaje si  § 3 w brzmieniu “zachowek nie 
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W czasie debaty sejmowej przyj to tylko jedn  poprawk 112, zg o-
szon  w Senacie. 

Ostatecznie Sejm przyj  ustaw  o zmianie ustaw Kodeks ro-
dzinny i opieku czy, Kodeks cywilny, Kodeks post powania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw, tym samym wprowadzaj c do 
naszego systemu prawnego instytucj  separacji prawnej i zako czy  
dyskusj  nad jej wprowadzeniem113. 

 
Dyskusje nad wprowadzeniem instytucji separacji ma e skiej 

trwa y ok. 80 lat, tj. od 1919 do 1999 r., z  przerwami. Mia y one 
ró ne pod o e, po 1945 roku z pewno ci  mia y zabarwienie ideolo-
giczne. Po 1989 roku, pomimo e dyskusja nad wprowadzeniem 
separacji ma e skiej mog a si  rozpocz , to jdnak argumenty wy-
taczane przez przeciwników jej wprowadzenia by y podobne do 
tych jakie u ywano w okresie komunistycznym. Dopiero w 1998 
roku mo liwe by o wprowadzenie separacji do prawa polskiego. 

                                                                                                               
nale y si  ma onkowi spadkodawcy pozostaj cemu w separacji, chyba e spadko-
dawca by  wy cznie winny orzeczeniu separacji.” 

112 Zmieniono redakcj  przepisu art. 614 § 4. 
113 Dz. U.99.52.532. Ustawa obowi zuje od 16 grudnia 1999 r. Rozwi zania 

dotycz ce separacji prawnej przyj te w ustawie zosta y zbadane pod k tem zgodno-
ci z europejskimi standardami prawnymi zamieszczonymi w aktach prawnych 

Rady Europy a w szczególno ci z Rezolucj  Nr 78 (37) z 27 wrze nia 1978 roku w 
sprawie równouprawnienia ma onków w prawie cywilnym, Rekomendacj  Nr  
R (84) 4 z 28 lutego 1984 roku w sprawie odpowiedzialno ci rodzicielskiej, Reko-
mendacj  Nr R (81) 15 z 16 pa dziernika 1981 roku w sprawie praw ma onków do 
zajmowania mieszkania rodzinnego oraz korzystania z przedmiotów gospodarstwa 
domowego, Rekomendacj  Nr (89) 1 z 18 stycznia 1989 roku w sprawie wiadcze  
porozwodowych. Zob. A. Skoczy ski, F. Karwicki, Wielka Ksi ga Praw z Komen-
tarzem, 2000, nr 3, s. 22. 
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Separacja w projekcie Prawa ma e skiego  

z 1929 roku 

 
I 

W ostatnim czasie z du ym zainteresowaniem w polskim prawo-

znawstwie spotka a si  instytucja separacji ma e skiej1. Stan taki 

usprawiedliwiony jest faktem, i  16 grudnia 1999 r. wesz a w ycie 

ustawa z 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw: kodeks rodzinny i opie-

ku czy, kodeks cywilny, kodeks post powania cywilnego oraz nie-

których innych ustaw, która wprowadzi a instytucj  separacji do 

polskiego systemu prawnego2.  
Wprawdzie na gruncie kodeksu rodzinnego i opieku czego  

z 1964 r. dopuszczano mo liwo  tzw. separacji faktycznej, jednak-
e brak regulacji prawnej by  ród em licznych niejasno ci i niepo-

rozumie 3. Nale y podkre li , i  instytucja separacji wyst puje 
wspó cze nie w wielu pa stwach Europy Zachodniej, jak np. we 
Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Norwegii4. 

Po II wojnie wiatowej separacja z przyczyn natury ideologicznej 
znikn a na blisko 50 lat z polskich regulacji prawa rodzinnego5. 

                                                      
1 Nale y wymieni  przede wszystkim dwie monografie: P. Kasprzyk, Instytucja 

separacji ma e skiej, Lublin - Sandomierz 1999; K. Piasecki, Separacja w prawie 
polskim, Warszawa 2000.  

2 Dz.U.99.52.532.  
3 Zob. przede wszystkim: J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji faktycz-

nej, Pozna  1991.  
4 Por. J. J. Skoczylas, Separacja now  instytucj  prawa cywilnego, “Prawo - 

Administracja - Ko ció ” 2000, nr 2-3, s. 55 i nn.  
5 Jak zwraca uwag  T. Smyczy ski (Separacja ma onków, “Studia Prawnicze” 

2000, z. 1 - 2, s. 151) nie umieszczenie instytucji separacji w kodeksach z 1950 i 
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Tymczasem separacja by a instytucj  zakorzenion  w wiadomo-

ci spo ecze stwa polskiego. Zna y j  bowiem obowi zuj ce na 

naszych ziemiach ustawodawstwa pa stw zaborczych (Austriacki 

Kodeks Cywilny, Kodeks Cywilny Niemiecki, Zwod Praw) jak  

i Kodeks Napoleona, który w cz ci dotycz cej prawa ma e skiego 

zosta  zast piony przez ustaw  z 1836 roku6. Nale y podkre li , i  

separacja by a tak e przewidziana przez prawo kanoniczne, zarówno 

kodeks z 1917 jak i z 1983 roku7.  

Celem artyku u jest przedstawienie uregulowania instytucji sepa-

racji w projekcie prawa ma e skiego z 1929 roku. Projekt ten 

uchwalony przez Komisj  Kodyfikacyjn  w dniu 28 maja 1929 nig-

dy nie wszed  w ycie8. Spotka  si  on bowiem ze zdecydowanym 

                                                                                                               
1964 r. wynika o m.in. z faktu, i  “nowa w adza stara a si  z przyczyn ideologicz-
nych zerwa  z dawnym, tzw. bur uazyjnym prawem, a instytucja separacji ma e -
skiej wywodzi a swój rodowód z prawa kanonicznego, które rozwodu nie dopusz-
cza o”.  

6 Szerzej co do regulacji separacji w ustawodawstwach obowi zuj cych w Pol-
sce w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego zob.: W.L. Jaworski, Prawo 
cywilne na ziemiach polskich. ród a, prawo ma e skie osobowe i maj tkowe, t. I, 
Warszawa - Kraków 1919.  

7 Zgodnie z obowi zuj cym kodeksem prawa kanonicznego z 1983 r. separacja 
mo e by  orzeczona w nast puj cych przypadkach: cudzo óstwa jednego z ma -
onków (kan. 1152), stanowienie przez jednego z ma onków ród a powa nego 

niebezpiecze stwa dla duszy lub cia a drugiej strony albo dla potomstwa, albo 
czynienie w inny sposób zbyt trudnym ycia wspólnego (kan. 1153 § 1). Zdaniem 
P. Kasprzyka (dz. cyt., s. 68) na prawie wszystkie podstawy separacji, które wy-
mienia Kodeks z 1983 r. mo na by si  powo a  w sprawach o orzeczenie separacji, 
które s  toczone przed s dami wieckimi. Stanowisko to prima facie wydaje si  
zbyt daleko id ce.  

8 Unifikacja z zakresu prawa cywilnego powiod a si  w II Rzeczypospolitej  
jedynie w cz ci. Z prawa cywilnego materialnego oprócz prawa obligacyjnego 
(kodeks zobowi za  z 1933 r.) nie zosta a skodyfikowana adna dziedzina prawa.  
I tak nie zunifikowano prawa rzeczowego, prawa spadkowego (co do prac kodyfi-
kacyjnych zob.: K. Przyby owski, Polskie mi dzywojenne prace kodyfikacyjne w 
dziedzinie prawa spadkowego, w: Ksi ga pami tkowa ku czci Kamila Stefki, War-
szawa - Wroc aw 1967, s. ) oraz pewnych fragmentów cz ci ogólnej prawa cywil-
nego (Por. Z. Radwa ski, Kszta towanie si  Polskiego systemu prawnego w pierw-
szych latach II Rzeczypospolitej, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, t. 21,  
z. 1, s. 43 i n.). Zdo ano uchwali  kodeks handlowy (zob. Dz.U.34.57.502).  
W okresie mi dzywojennym uchwalone tak e zosta y ustawy szczegó owe, które 
mia y usprawni  obrót gospodarczy. I tak przyj to m.in.: ustaw  z dn. 5 II 1924 r.  
o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, ustaw  z 2 VIII 1926  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustaw  z 14 V 1926 o prawie autorskim.  
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sprzeciwem ró nych rodowisk, w tym zw aszcza katolickich, które 

uzna y go za zbyt “liberalny”. 

Zarzuty dotyczy y przede wszystkim wprowadzenia jurysdykcji 

pa stwowej w sprawach ma e skich oraz dopuszczalno ci rozwo-

du9. Podkre lano, i  projekt jest sprzeczny z “duchem” spo ecze -

stwa polskiego, które w swojej wi kszo ci jest katolickie10. 

Podobnie jak projekt z 1929 roku tak e projekt ma e skiego 

prawa maj tkowego z 1934 r. nie wszed  w ycie. W rezultacie 

przed wybuchem II wojny wiatowej nie zdo ano doprowadzi  do 

kodyfikacji prawa rodzinnego11.  

Opracowanie zosta o podzielone na trzy cz ci. Oprócz uwag 

wst pnych przedstawiono oraz poddano ocenie regulacje dotycz c  

instytucji separacji w projekcie z 1929 r. Powstaje pytanie, czy przy 

obecnej regulacji tej instytucji mo emy wykorzysta  dorobek 

przedwojennej Komisji Kodyfikacyjnej? 
Poza zakresem opracowania pozosta y kwestie dotycz ce post -

powania w sprawach o orzeczenie separacji w wietle projektu  

                                                                                                               
(W drodze rozporz dze  Prezydenta RP przyj te zosta y: Prawo wekslowe (rozpo-
rz dzenie z 14 XI 1924 r.) i prawo czekowe (rozporz dzenie z 14 XI 1924 r.).  

9 I tak np. zdaniem profesora Politechniki Lwowskiej i zarazem senatora RP  
dr M. Thullie (w: Ankieta w sprawie projektu prawa ma e skiego uchwalonego 
przez K.K, Lublin 1932, s. 35): “Ze stanowiska katolickiego pot pi  nale y rozwód  
z jakichkolwiek powodów. Wzgl dy spo eczne i narodowe wymagaj  te  ma e -
stwa nierozerwalnego, do wiadczenie w pa stwach, w których wprowadzono roz-
wody, wskazuje liczb  rozwodów i rozk ad rodziny coraz wi kszy”. 

10 Jak zauwa y  wybitny znawca prawa karnego, profesor Uniwersytetu Lwow-
skiego J. Makarewicz: “prawo, to wola spo ecze stwa, a nie wola Rz du cho by 
elity spo ecznej, rozs dny ustawodawca nie narzuca spo ecze stwu takiego prawa, 
którego wi kszo  spo ecze stwa nie chce lub nie rozumie. Kto post puje inaczej, 
ten nara a si  albo na stworzenie ustawy papierowej, albo na bojkot ustawy, albo na 
nieustanne konflikty mi dzy spo ecze stwem a organami w adzy wykonawczej”. 
Podobnie wypowiedzia  si  inny wybitny uczony z Uniwersytetu Lwowskiego  
S. G bi ski (Tam e, s. 45), którego zdaniem projekt: “zmierza wprawdzie do 
wprowadzenia jednolito ci w prawie ma e skim, dotychczas ró nem w rozmaitych 
dzielnicach Polski, nie mo na jednak powiedzie , aby projekt ten by  opartym na 
zasadach, zgodnych z duchem spo ecze stwa polskiego i z ywotnym interesem 
pa stwa”.  

11 Co do ogólnej charakterystyki prac nad kodyfikacj  prawa rodzinnego w 
dwudziestoleciu mi dzywojennym zob. m.in. J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warsza-
wa 1994, s. 18 i nn.; M. Pietrzak, w: J. Bardach, B. Le nodorski, M. Pietrzak, Hi-
storia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998, s. 558 nn.  
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z 1929. Z pewno ci  na wnikliwe badanie zas uguje równie  o y-
wiona dyskusja dotycz ca oceny projektu. Oprócz wypowiedzi 
przeciwników ustawy, nale a oby zbada  tak e stanowisko jej zwo-
lenników. O zainteresowaniu jakie wzbudzi  projekt mo e wiad-
czy  chocia by fakt, i  sta  si  on przedmiotem krytycznych uwag 
Episkopatu Polski jak i poszczególnych biskupów12. Niniejszy arty-
ku  skupia si  g ównie na zagadnieniach dogmatyczno - prawnych, 
w sposób marginalny zajmuj c si  zarzutami stawianymi projektowi 
w dwudziestoleciu mi dzywojennym.  

 

II 
 
Generalnie mo emy wyró ni  dwa systemy regulacji separacji. 

W pierwszym z nich separacja jest instytucj  poprzedzaj c  orze-
czenie rozwodu. W drugim ma natomiast charakter samodzielny, 
niezale ny od rozwodu13. Projekt z 1929 roku, w przeciwie stwie do 
obecnej regulacji separacji14, opowiada  si  konsekwentnie za 
pierwszym rozwi zaniem.  

Zgodnie z projektem separacja musia a poprzedza  orzeczenie 
rozwodu. Argumentowano, i  taka forma ustania ma e skiej 
wspólnoty ma e skiej ma przewag  nad bezpo rednim orzecze-
niem rozwodu, gdy  sprzyja m.in. trwa o ci ma e stwa poprzez 
umo liwienie bez proceduralnych utrudnie  powrotu do wspólno ci 
ma e skiej jak i zakazywanie zawierania nowych zwi zków przez 
ma onków pozostaj cych w separacji. Ponadto daje ma onkom 
odpowiedni czas do namys u przed decyzj  o wyst pieniu z da-
niem rozwodu jak i uwzgl dnia pogl dy tych ma onków, dla któ-
rych orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z ich przekonaniami15. 

                                                      
12 Zob. K. Kar owski, Uwagi o projekcie prawa ma e skiego Komisji Kodyfi-

kacyjnej, Pozna  1932, s. 12 nn.  
13 Por. T. Smyczy ski, Separacja, s. 151 nn.  
14 Obecnie ma onkowie, którzy nie widz  dalszego sensu funkcjonowania 

wspólnoty ma e skiej mog  skorzysta  zasadniczo zarówno z instytucji rozwodu 
jak i separacji. Zgodnie z art. 61² § 1 k.r.o. “Je eli jeden z ma onków da orze-
czenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i danie to jest uzasadnione, s d 
orzeka rozwód”. Zgodnie z § 2 “Je eli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopusz-
czalne, a danie orzeczenia separacji jest uzasadnione, s d orzeka separacj ”.  

15 Zasady projektu prawa ma e skiego, oprac. K. Lutosta ski, Warszawa 1931, 
s. 74. 



Separacja w projekcie Prawa ma e skiego... 61

Projekt zna dwa sposoby separacji, która konsekwentnie okre la-

na jest przez ustawodawc  jako roz czenie, separacj  z ujawnio-

nych powodów i separacj  bez ujawnienia powodu.  

W sposób szczegó owy wymienione zosta y powody separacji 

(art. 58), za które uznano: cudzo óstwo, nastawania na ycie wspó -

ma onka lub jego dziecka, ci ka obelga, zniewaga lub potwarz, 

pozbawienie ma onka w adzy rodzicielskiej, odmowa rodków 

utrzymania rodziny, opuszczenie wspólnego zamieszkania, skazanie 

na kar  pozbawienia wolno ci ponad 5 lat, dopuszczenie si  prze-

st pstwa ha bi cego, ycie hulaszcze lub rozwi z e, nak anianie 

wspó ma onka lub dzieci do ycia niemoralnego, uprawianie zaj -

cia ha bi cego, pija stwo lub narkomania, zara liwa choroba wene-

ryczna, trwaj ca od 3 lat choroba umys owa, niemoc p ciowa przed 

up ywem 10 lat ma e stwa; b d przy zawarciu ma e stwa co do 

osoby wspó ma onka, jego stanu cywilnego, obywatelstwa, wyzna-

nia, albo takich istotnych jego w a ciwo ci, które stanowi  prawn  

przeszkod  do ma e stwa, albo które gro  zdrowiu powoda i jego 

przysz ego potomstwa, albo które uchodz  powszechnie za uchybia-

j ce czci ma onka; przymuszenie do ma e stwa; odmowa dope -

nienia uroczysto ci ko cielnych wbrew danemu przyrzeczeniu, 

o wiadczonemu przy akcie ma e stwa. 

Oprócz powy szych powodów do orzeczenia separacji by o wy-

magane spe nienie dwóch przes anek: brak stania na przeszkodzie 

dobra ma oletnich dzieci oraz trwa y rozk ad po ycia ma onków 

(art. 58). 

Wprowadzone zosta y terminy przedawnienia poszczególnych 

powodów, które mog yby uzasadnia  orzeczenie separacji. I tak 

okresy te wynosi y w przypadku cudzo óstwa, nastawania na ycie, 

ci kich obelg, zniewag i potwarzy - 3 lata od zaj cia powodu lub 

te  6 miesi cy od dowiedzenia si  o nim przez powoda. W razie 

b du i przymusu okres przedawnienia wynosi  6 miesi cy od po-

znania przez powoda b du lub ustania przymusu, w przypadku za  

nie dotrzymania obietnicy zawarcia lubu ko cielnego skarga 

przedawnia a si  po up ywie 3 miesi cy od sporz dzenia aktu ma -

e stwa.  

Autorzy projektu tak wyczerpuj ce uregulowanie powodów  

separacji uzasadniali tym, i  “ogólne formu y, jak wykaza a prakty-
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ka daj  pole do nadu ycia prawa roz czenia lub rozwodu”16. Zda-

niem autorów projektu “podane powody nale y interpretowa  ogra-

niczaj co”17.  

Projekt dopuszcza  równie  mo liwo  separacji (roz czenia) 

bez podania powodów. Taka separacja by a jednak mo liwa jedynie 

wówczas gdy ma onkowie maj  powy ej dwudziestu pi ciu lat, nie 

maj  wspólnego ma oletniego potomstwa, s  zdolni do dzia a  

prawnych, wyra aj  na separacj  zgodn  wol  oraz pozostaj  w 

zwi zku ma e skim wi cej ni  trzy lata (art. 54 projektu). 

Zgodnie z art. 77 projektu po up ywie trzech lat od uznania ma -

e stwa za roz czone s d na danie jednego z ma onków orzeka 

zamian  separacji na rozwód, co powoduje ostateczne ustanie ma -

e stwa. S d mo e jednak nie orzec rozwodu, je eli mia oby si  to 

sprzeciwia  dobru ma oletnich dzieci. Powy szy, wynosz cy trzy 

lata termin mo e jednak s d skróci  wed ug swojego uznania, na 

danie jednego z ma onków je eli przemawiaj  za tym okoliczno-

ci sprawy (art. 77 projektu). 
Autorzy projektu wychodz c z za o enia, i  przes anki orzecze-

nia separacji i rozwodu s  identyczne, uznali i  do orzeczenia roz-
wodu nie jest potrzebne nowe post powanie s dowe18.  

Do najwa niejszych skutków separacji nale y zaliczy : zakaz 
wst powania za ycia drugiego ma onka w zwi zek ma e ski (art. 
62), brak obowi zywania wzgl dem dziecka pocz tego podczas 
roz czenia domniemania ojcostwa (art. 71), powierzenie dziecka 
oraz zarz du jego maj tkiem jednemu z rodziców (art. 72), ustanie  
z chwil  uprawomocnienia si  wyroku orzekaj cego separacj  do-
tychczasowych wzajemnych praw i obowi zków, podzia  maj tku 
wspólnego ma onków (art. 64).  

Projekt uwzgl dnia  win  ma onka w dwóch przypadkach. Przy 
odpowiedzialno ci odszkodowawczej winnego ma onka wobec 
niewinnego za szkody spowodowane przez roz czenie (art. 66) oraz 

daniu, po spe nieniu odpowiednich przes anek, przez ma onka 

                                                      
16 Zasady projektu, s. 76. Obecnie istnieje jedna pozytywna przes anka orze-

czenia separacji: Zupe ny rozk ad po ycia oraz dwie ujemne: dobro wspólnych 

ma oletnich dzieci ma onków, sprzeczno  z innych powodów z zasadami wspó -

ycia spo ecznego (Por. art. 61¹ § 1 - 2 k.r.o.). 
17 Zasady..., s. 76. 
18 Zasady..., s. 83 n.  



Separacja w projekcie Prawa ma e skiego... 63

niewinnego rodków utrzymania od drugiego ma onka, który tak e 
móg  by  niewinny (art. 67). Nale y jednak zaznaczy , i  w przy-
padkach wyj tkowych sad móg  przyzna  pomoc w utrzymaniu 
równie  ma onkowi winnemu.  

 

III 
 
Projekt z 1929 roku nie zas uguje na jednolit  ocen . Oprócz 

rozwi za  trafnych, które zosta y wykorzystane przez ustawodaw-
stwo powojenne, zawiera on regulacje, które nawet dzisiaj mog  
budzi  kontrowersje. 

Pozytywnie nale y oceni  wprowadzenie przez projekt instytucji 
separacji zamienialnej na rozwód. W dwudziestoleciu mi dzywo-
jennym spo ecze stwo polskie zna o, dzi ki ustawodawstwu w a-
snemu i pa stw zaborczych, instytucj  separacji. O ile obecnie 
wprowadzenie separacji zamienialnej na rozwód by oby uznane za 
ograniczenie prawa do rozwodu, o tyle w dwudziestoleciu mi dzy-
wojennym, takie rozwi zanie nale a o uzna  za trafne. 

Nie budzi równie  zastrze e  wyró nienie przez projekt dwóch 
form separacji: z podaniem powodów i bez ich ujawnienia. Ustawo-
dawca chcia  bowiem u atwi  separacj  tym ma onkom, którzy nie 
maj  wspólnych ma oletnich dzieci19. Za przestarza e nale y nato-
miast uzna  okre lenie wymaganego dla ma onków, chc cych wy-
st pi  z tym daniem, wieku przekraczaj cego 25 lat.  

Na dodatni  ocen  zas uguje okre lenie skutków, zw aszcza ma-
j tkowych, separacji. Obecnie obowi zuj cy kodeks rodzinny  
i opieku czy w przeciwie stwie do projektu zawiera w tej materii 
kilka luk. I tak np. de lege lata nie jest wiadomo, czy ma onkowie 
po ustaniu separacji, wracaj  do poprzedniego ustroju maj tkowego, 
czy te  do ustroju ustawowego, którym jest ustrój wspólno ci ma-
j tkowej20. Tymczasem zgodnie z art. 65 projektu “Je eli ma on-
kowie, odst puj c od roz czenia, nie zawarli nowej maj tkowej 
umowy ma e skiej, podlega  b d  ustawowemu ustrojowi ma e -
skiemu”.  

                                                      
19 Podobnie jest w obecnej regulacji k.r.o. Zgodnie bowiem z art. 61¹ § 3 “Je eli 

ma onkowie nie maj  wspólnych ma oletnich dzieci, s d mo e orzec separacj  na 

podstawie zgodnego dania ma onków”. 
20 Por. T. Smyczy ski, dz. cyt., s. 160.  
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Projekt wprowadza  ex lege z chwil  uprawomocnienia si  wy-

roku orzekaj cego separacj , podzia  maj tku wspólnego ma on-

ków (art. 64). Zgodnie natomiast z obecn  regulacj  s d mo e w 

wyroku orzekaj cym rozwód lub separacj  dokona  podzia u maj t-

ku wspólnego, je eli przeprowadzenie tego podzia u nie spowoduje 

nadmiernej zw oki w post powaniu (art. 61³ § 1 k.r.o. w zwi zku  

z art. 58 § 1 k.r.o.).  

Negatywnie nale y oceni  dopuszczalno  konwersji separacji w 

rozwód po up ywie trzech lat na danie ma onków bez przepro-

wadzania post powania s dowego21. Wydaje si , i  takie rozwi za-

nie prowadzi do automatyzmu w orzekaniu rozwodu. S usznie zatem 

spotka o si  z krytyk  rodowisk katolickich w II Rzeczypospolitej. 

A zatem projekt z 1929 roku wprowadza  de facto “rozwód na da-

nie”, który stoi w jawnej sprzeczno ci z zasad  trwa o ci ma e -

stwa. U podstaw dopuszczalno ci przekszta cenia separacji w roz-

wód le a o b dne za o enie, i  przes anki orzeczenia separacji  

i rozwodu s  identyczne. Tymczasem jedynie w przypadku rozwodu 

musi wyst pi  przes anka, któr  jest trwa o  rozk adu po ycia.  

W przypadku separacji równie dobrze mo emy mie  do czynienia 

zarówno z czasowym jak i trwa ym rozk adem po ycia22.  

Za budz ce w tpliwo ci nale y uzna  szczegó owe wymienienie 

w art. 58 projektu przyczyn separacji23. Bogactwo stanów faktycz-

nych sprawia, i  prawie niemo liwe jest wyczerpuj ce, czy te  zbli-

one do wyczerpuj cego, podanie katalogu przyczyn uzasadniaj -

cych orzeczenie separacji. Wydaje si , i  separacja prawna zawsze 

jest nast pstwem separacji faktycznej. Nie ma natomiast znaczenia  

z jakich powodów dosz o do powstania separacji faktycznej. Nie-

                                                      
21 Zdaniem Thullie (w: Ankieta..., s. 36) rozwi zanie takie ma prowadzi  do 

ma e stwa “na prób  trzyletni  pod warunkiem, e przez te trzy lata nie b dzie 
dzieci”. 

22 Dlatego te  z uznaniem nale y oceni  obecn  regulacj  k.r.o., który do orze-
czenia separacji wymaga trwa ego i zupe nego rozk adu po ycia ma e skiego  
(art. 56 § 1 k.r.o.) a do orzeczenia separacji jedynie zupe nego rozk adu po ycia 
(art. 61¹ § 1 k.r.o.).  

23 Stan taki by  krytykowany tak e w dwudziestoleciu mi dzywojennym. Thul-
lie (w: Ankieta..., s. 36) krytykowa  równie  zbyt szeroki katalog powodów separa-
cji. Jego zdaniem: “zdolny adwokat znajdzie dla ka dego ma e stwa powód sepa-
racji, a potem rozwodu”.  
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które z powodów orzeczenia separacji wymienione przez projekt 

ra  swym anachronizmem, np. cierpienie przez wspó ma onka na 

zara liw  chorob  weneryczn  niebezpieczn  dla wspó ma onka 

lub potomstwa lub te  uprawianie przez wspó ma onka zaj cia 

ha bi cego (Por. art. 58, pkt. h i j). 

Reasumuj c rozwa ania dotycz ce regulacji separacji w projek-

cie z 1929 roku nale y odrzuci  stanowiska skrajne. Projekt ten nie 

mo e by  bowiem uznany, tak jak chcieli to niektórzy polemi ci  

z okresu dwudziestolecia mi dzywojennego, za regulacj  ami c  

ca kowicie zasad  trwa o ci ma e stwa. Z drugiej strony z du ym 

dystansem nale y podej  do tych g osów, które zbytni idealizowa y 

ten projekt24. 

G ówn  przyczyn  z powodu której Projekt prawa ma e skiego 

z 1929 r. spotka  si  ze zdecydowan  krytyk  i w efekcie nigdy nie 

wszed  w ycie, nale y upatrywa  w tym, i  twórcy ustawy nie zro-

zumieli, e prawo ma e skie nale y do tych dziedzin prawa, które 

najbardziej interesuj  opini  spo eczn 25. Nie ulega zatem w tpliwo-

ci, i  ustawodawca wyst puj c z projektem prawa ma e skiego, 

winien stara  si  o wypracowanie kompromisu ze stanowiskiem 

Ko cio a Katolickiego, do którego przynale a a i nadal przynale y 

znaczna cz  spo ecze stwa polskiego.  

                                                      
24 Por. J. Winiarz, dz. cyt., s. 19 n.  
25 Zdaniem za o yciela niemieckiej szko y historyczno - prawnej Friedricha 

Carla von Savigny'ego (O powo aniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki 

prawa, t um. K. Opa ek, Warszawa 1964, s. 81): “Pewne materie interesuj  ywo  

i bezpo rednio nieprawnika, inne jako oboj tne pozostawia si  samej technice 

prawniczej: do pierwszej kategorii nale y w wi kszym stopniu prawo rodzinne, do 

drugiej cz ciej prawo maj tkowe, szczególnie gdy chodzi o jego ogólne podsta-

wy”. Pogl dy Savigny'ego znalaz y wielu zwolenników. I tak jak pisz  wspó cze-

sny prawnik W. Wagner (Prawo porównawcze we wspó czesnym wiecie, “Ko ció  

i Prawo” 1990, t. 7, s. 269): “Ró ne dzia y prawa mog  by  mniej lub bardziej 

zwi zane z charakterem narodowym danego spo ecze stwa, a niektóre w ogóle nie 

maj  z nim nic wspólnego”. W szczególno ci z histori  narodu nie ma by  zwi za-

ne szeroko poj te prawo gospodarcze”, do dzia ów prawa, które s  “wynikiem  

i wyrazicielem rozwoju i przekona  narodowych” zaliczy  Wagner prawo ma e -

skie, rodzinne i spadkowe.  
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Ewolucja rycza towego sposobu opodatkowania 

przychodów osób duchownych 
 

Od d u szego ju  czasu osoby duchowne osi gaj ce przychody  

z tytu u pe nienia funkcji o charakterze duszpasterskim op acaj  

podatek dochodowy w formie zrycza towanej. Taka w a nie forma 

tego podatku w odniesieniu do duchownych utrwali a si  w wia-

domo ci spo ecznej - o ile w ogóle istnieje w ród nas wiadomo  

opodatkowania tej grupy spo ecznej - oraz w literaturze prawnej1. 

Na ogó  jednak nie wspomina si , e taka forma opodatkowania 

dotyczy wy cznie “przychodów osi ganych z op at otrzymywanych 

w zwi zku z pe nionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim”2. 

Wszystkie pozosta e bowiem dochody, osi gane np. ze stosunku 

pracy, opodatkowane s  na zasadach ogólnych. Jest to szczególnie 

aktualne od czasu otrzymywania przez duchownych wynagrodzenia 

za nauczanie religii w szko ach - dotyczy bowiem znacznej cz ci 

duchowie stwa. 

Nie mo na jednak absolutyzowa  rycza towej formy opodatko-

wania - nie zawsze bowiem w ten w a nie sposób opodatkowywano 

dochody duchownych, a i sam rycza t ulega  zmianom. Ta w a nie 

ewolucja jest przedmiotem niniejszego opracowania. Jego celem jest 

                                                      
1 P. Smole , M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, 

Bydgoszcz 2000, s. 261; B. Brzezi ski, Prawo podatkowe, Toru  2000, s. 302 - 

303. 
2 Art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 

98.144.930; 00.104.1104, 122.1324). 
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zarysowanie ram czasowych, podstaw prawnych i kontekstu histo-

rycznego wprowadzania i modyfikowania tej formy opodatkowania 

dochodów osób duchownych w Polsce. 

 

Wprowadzenie rycza towego sposobu opodatkowania dochodów 

duchowie stwa 

 

Przez krótki czas po zako cjeniu II wojny wiatowej w Polsce 

wci  obowi zywa  przedwojenny Konkordat z 1925 r.3 i ustalone w 

nim normy opodatkowania Ko cio a. 

Artyku  XV Konkordatu w przedmiocie opodatkowania docho-

dów osób duchownych stanowi , i  “duchowni, ich maj tek oraz 

maj tek osób prawnych, ko cielnych i zakonnych podlega  b d  

opodatkowaniu na równi z osobami i maj tkami obywateli Rzeczy-

pospolitej oraz osób prawnych wieckich, z wyj tkiem wszak e (...) 

dóbr i praw maj tkowych, których dochody s  przeznaczane na cele 

kultu religijnego i nie przyczyniaj  si  do dochodów osobistych 

beneficjariuszów (...)”. 

Konkordat zosta  jednak uznany za nieobowi zuj cy uchwa  

polskiego rz du z 12 wrze nia 1945 r.4 

16 maja 1946 r. uchwalono dekret o post powaniu podatkowym5. 

Przepisom tego dekretu, jak równie  dekretu z dnia 8 stycznia  

1946 r. o podatku dochodowym6 podlegali duchowni, je li ich do-

chody nie by y opodatkowane istniej cym wówczas równie  podat-

kiem od wynagrodze . Podatek od wynagrodze  by  znacznie ko-

rzystniejszy dla podatników, jednak dla duchownych pracuj cych w 

parafiach praktycznie niemo liwy do zastosowania. Nie wydano 

szczegó owych przepisów dotycz cych odr bnych form lub sposo-

                                                      
3 Konkordat pomi dzy Stolic  Apostolsk  a Rzecz pospolit  Polsk , podpisany 

w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. (Dz.U.25.72.501). 
4 Uchwa a nie promulgowana w Dzienniku Ustaw. Por. S. Piotrowski, Konkor-

dat zawarty ze Stolic  Apostolsk  w 1925 roku przesta  obowi zywa  jako we-

wn trzna ustawa krajowa, PiP 1947, nr 12, s. 3 - 8; tam te  tekst Uchwa y Tymcza-

sowego Rz du Jedno ci Narodowej z dnia 12 IX 1945 r. 
5 Dekret z 16 maja 1946 r. o post powaniu podatkowym (Dz.U.46.27.74; 48.12. 

94; 48.52.413). 
6 Dekret z 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym (Dz.U.47.25.99 - tekst 

jedn.). 
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bów opodatkowania. W tym okresie równie  nie notowano jednak 

jeszcze spektakularnych konfliktów na tle wymiaru lub egzekucji 

podatków7. 

Na podstawie dekretu o post powaniu podatkowym (art. 84) - 

wydano rozporz dzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1949 r.  

o obowi zku prowadzenia ksi g podatkowych przez duchownych8. 

Wzór ksi gi podatkowej zawarty by  w zarz dzeniu Ministra Skarbu 

z dnia 12 lipca 1949 r.9 

W tym czasie w a nie rok 1949 “by  pocz tkiem zdecydowanego 

“natarcia” w adz pa stwowych i partyjnych na Ko ció  katolicki w 

Polsce”10. Wi za o si  to z zako czeniem bezpo redniej walki  

o w adz  i przej ciem do etapu wprowadzania w kraju jedynej ist-

niej cej oficjalnej ideologii11. Nast puj ce po tych wydarzeniach 

lata by y okresem nasilenia prze ladowa  Ko cio a i duchowie -

stwa, zatem mówienie o opodatkowaniu na zasadach ogólnych by-

oby eufemizmem. Ze ci le prawnego punktu widzenia jednak 

twierdzenie o takim wówczas sposobie opodatkowania dochodów 

osób duchownych nie jest pozbawione podstaw. 

Dopiero na prze omie lat 1953 - 1954 w wypowiedziach przed-

stawicieli w adz pojawiaj  si  zapowiedzi z agodzenia restrykcji 

podatkowych - pocz tkowo w formie korzystniejszej dla Ko cio a 

interpretacji przepisów i ich w a ciwszej aplikacji. Charakterystycz-

ne dla ówczesnych stosunków jest to, i  zapowiedzi takiego post -

powania padaj  najpierw ze strony w adz wyznaniowych, a nie 

skarbowych12. 

                                                      
7 Por. R. Gryz, Pa stwo a Ko ció  w Polsce 1945 - 1956 na przyk adzie woje-

wództwa kieleckiego, Kraków 1999, s. 235 - 237. 
8 Rozporz dzenie Ministra Skarbu z 5 lipca 1949 r. o obowi zku prowadzenia 

ksi g podatkowych przez duchownych (Dz.U.49.40.292). 
9 Dziennik Urz dowy Ministerstwa Skarbu z 1949 r. nr 24, poz. 152. 
10 J. Poksi ski, Przeciw Ko cio owi, “Karta” 1992, nr 9, s. 137. 
11 J. M. Majchrowski, S. Nawrot, Niektóre elementy stosunków pa stwowo - ko-

cielnych w Polsce lat 1945 - 1950, Kraków 1984, s. 54. 
12 “Wymierzanie domiarów podatkowych w stosunku do ksi y w dotychcza-

sowej skali nie jest ju  potrzebne. W zasadzie b dzie si  przyjmowa  zeznanie 

podatkowe ksi dza, oparte na ksi dze podatkowej Nr 11. Domiarów podatkowych 

wymierzonych pod politycznym k tem widzenia (podkr. autora) nie b dziemy 

stosowa , a je eli w pewnych wypadkach oka e si  to potrzebne, to tylko za po-

zwoleniem Urz du do Spraw Wyzna . Dotychczas nie wp acone domiary zostan  
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Wydarzenia, jakie mia y miejsce w Polsce w 1956 roku, ujmo-

wane w literaturze jako wydarzenia Pa dziernika 1956, przynios y 

równie  zmian  w relacjach Pa stwo - Ko ció . Uwolniono Prymasa 

Polski kard. Stefana Wyszy skiego, deklarowano ch  zmiany do-

tychczasowej polityki wyznaniowej i “ocieplenia” stosunków z Ko-

cio em. W takiej atmosferze pod koniec 1956 r. powrócono do 

rokowa  mi dzy przedstawicielami rz du i episkopatu. Jednym  

z poruszanych tematów by y sprawy finansowe i podatkowe. 

Wychodz c od zapowiedzi mniej restrykcyjnej interpretacji ist-

niej cych uregulowa , uzgodniono systemowe zmiany sposobu 

opodatkowania osób duchownych. Idea zrycza towania podatku 

dochodowego, która narodzi a si  w trakcie tych rozmów, mimo 

pó niejszych trudno ci, znalaz a swoje trwa e miejsce w systemie 

opodatkowania osób duchownych. 

Prze omowe znaczenie dla sposobu opodatkowania osób du-

chownych podatkiem dochodowym wydaje si  mie  posiedzenie 

Podkomisji Podatkowej, z o onej z przedstawicieli Urz du do 

Spraw Wyzna , Ministerstwa Finansów i Sekretariatu Episkopatu. 

Mia o ono miejsce 6 grudnia 1956 r. w Warszawie, w siedzibie 

Urz du do Spraw Wyzna . W czasie rozmów, maj cych - jak to 

okre lono - “charakter wst pny”, omawiano pi  grup zagadnie  

podatkowych, a w ród nich po wi cono “wi cej uwagi ksi dze Nr 

11 i wynikaj cym st d komplikacjom”. 

Pierwszym sygna em by o zaproponowanie przez przedstawicie-

la Ministerstwa Finansów ustalenia typowych odlicze , np. semina-

risticum, b d  obj cia ca ego podatku rycza tem. 

Owe ustalone wtedy “ogólne zasady” praktycznie dos ownie od-

powiadaj  odno nym przepisom okólnika Ministerstwa Finansów z 

26 stycznia 1957 r.13, w którym ministerstwo zawiadamia o przyst -

                                                                                                               
ksi om rozpo[rz dzeniem] Min. Fin. umorzone. W tej chwili mamy ju  wy sze 

formy oddzia ywania na kler reakcyjny”, Protokó  z odprawy kierowników referen-

tów do spraw wyzna  szczebla wojewódzkiego w Urz dzie do Spraw Wyzna  w 

Warszawie, 19 grudnia 1953 r., tekst w: P. Raina, Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki 

a pa stwo w wietle dokumentów 1945 - 1989, t. 1, lata 1945-59, Pozna  1994,  

s. 452. 
13 Okólnik Zarz du podatków i op at Ministerstwa Finansów w sprawie zasad 

opodatkowania duchowie stwa Nr ZPO 5/57 z dn. 26 stycznia 1957 r., tekst w:  

P. Raina, dz. cyt., s. 585-587. 
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pieniu “do opracowywania przepisów prawnych, normuj cych 

spraw  opodatkowania ko cielnych osób prawnych i osób duchow-

nych”. 

Okólnik ten przewiduje przede wszystkim, i  dla celów podat-

kowych (podatku dochodowego) parafie zostan  podzielone na kilka 

kategorii o okre lonych orientacyjnie wysoko ciach dochodu,  

a duchowni w zamian b d  zwolnieni z obowi zku prowadzenia 

ksi g podatkowych. Zeznania (deklaracje) podatkowe odpowiadaj -

ce orientacyjnym wysoko ciom dochodu nie b d  kwestionowane 

przez organy finansowe. W przypadku rozbie no ci - podstawa 

opodatkowania ustalana b dzie przez organ finansowy szczebla 

wojewódzkiego w porozumieniu z w a ciw  Kuri  Biskupi . 

Bardzo istotny jest fragment pkt. 2 cz ci dotycz cej opodatko-

wania duchownych (osób fizycznych), mówi cy, e “nie jest wyklu-

czone, e pobór podatku dochodowego od proboszczów i wikariu-

szów zostanie zrycza towany”. 

Pierwszy dokumentem wprowadzaj cym postulowan , rycza to-

w  form  opodatkowania osób duchownych, jest zarz dzenie Mini-

sterstwa Finansów z 5 czerwca 1957 r.14 

Ministerstwo, “nawi zuj c do swego zarz dzenia z dnia 26 

stycznia 1957 Nr ZPO 5/57, ustala nast puj ce wytyczne co do opo-

datkowania osób duchownych”. Stanowi y one, e: 

a - jako kryterium przy ustalaniu wysoko ci dochodów nale y 

przyj  ilo  mieszka ców parafii; 

b - dochody z czynno ci duszpasterskich (nie licz c dochodów  

z innych róde ) powinny kszta towa  si  w przypadku proboszczów 

od 7000 z  do 26000 z  rocznie, a wikariuszy i rektorów ko cio ów 

od 6800 z  do 10000 z  rocznie wed ug za czonej tabeli; 

c - w przypadku opodatkowania proboszczów wprowadzono do-

datkowe kryterium - po o enia parafii w Polsce (preferowane podat-

kowo by y parafie na terenie ziem odzyskanych oraz diecezji prze-

myskiej i tarnowskiej); 

                                                      
14 Pismo Departamentu Podatków i Op at Ministerstwa Finansów do wydzia-

ów (oddzia ów) finansowych Prezydiów Rad Narodowych szczebla wojewódzkiego 
i powiatowego w sprawie opodatkowania duchownych Nr PO 7035/3/57 z dn.  
5 czerwca 1957 r., Archiwum Akt Nowych (AAN), Urz d do Spraw Wyzna   
(UdSW), sygn. 125/491, s. 106 - 107. 
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d - ewentualne odwo ania nale y rozpatrywa  po zasi gni ciu 
opinii w a ciwej kurii biskupiej; 

e - zawiesza si  obowi zek prowadzenia ksi g podatkowych 
przez duchownych, a wszystkie wytyczne tego zarz dzenia obowi -
zuj  ju  od roku podatkowego 1957. 

Korzystaj c z niebywa ej wprost atmosfery negocjacji Episkopat 
wystosowa  swoje uwagi dotycz ce kolejnego projektu okólnika15, 
gdzie postulowano zniesienie 20% podwy ki “kawalerskiej” (mia a 
by  ju  uwzgl dniona w stawce rycza tu) i ustalanie zaliczek mie-
si cznych wy cznie na podstawie danych o dochodzie przyj tych w 
okólniku z 5 czerwca 1957 r. Pozwoli oby to ostatecznie zerwa   
z praktyk  organów finansowych polegaj c  na ustalaniu podstawy 
opodatkowania na podstawie rzekomo posiadanych materia ów “taj-
nych” na temat wysoko ci dochodu osi gni tego przez duchownego. 
Wci  jednak duchowni pozostawali w kr gu dyskryminowanych 
podatników podatku dochodowego, a wymiar podatku nast powa  
wed ug zasad ogólnych. Jedynie wysoko  rocznego dochodu usta-
lano szacunkowo (rycza towo). 

Rezultatem tych zmian by o przede wszystkim ustalenie nowego 
systemu opodatkowania duchownych podatkiem dochodowym. 
Systemu uproszczonego i ujednoliconego. Uwolniono duchownych 
od uci liwego i cz sto bezskutecznego obowi zku prowadzenia 
ksi gi Nr 11, wraz z konieczno ci  gromadzenia i przechowywania 
dowodów dokumentuj cych osi gane przychody. Uniezale niono w 
pewnym stopniu wymierzanie podatku od samowoli organów finan-
sowych i wyznaniowych, ustalaj c negocjacyjn  form  rozwi zy-
wania ewentualnie powstaj cych problemów. Dopuszczono mo li-
we odst pstwa od ustalonych norm na korzy  podatników. 

 

Podporz dkowanie rycza tu antyko cielnej polityce w adz 

Radykalna zmiana w podej ciu w adz do problemu opodatkowa-
nia osób duchownych i ko cielnych osób prawnych nast pi a jednak 
ju  na pocz tku roku 1959. 

                                                      
15 Zob. Uwagi przedstawicieli Episkopatu dotycz ce projektu Okólnika Mini-

sterstwa Finansów maj cego wyja ni  w tpliwo ci w sprawie opodatkowania osób 

duchownych na zasadzie okólnika z 5 VI 1957, Warszawa, 3 lipca 1957 r., Archi-

wum Sekretariatu Episkopatu Polski (ASEP), sygn. 62010, s. 78. 
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Dnia 13 stycznia tego  roku mia a miejsce konferencja podko-

misji finansowej przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Urz du do 

Spraw Wyzna  i Sekretariatu Episkopatu16, której termin ustalono 

trzy dni wcze niej na wyra ne naleganie UdSW. Pretekstem by o 

maj ce nast pi  wkrótce zniesienie ulg dla duchownych w podatku 

lokalowym. 

Ju  na wst pie okaza o si , i  przedstawiciel Ministerstwa Finan-

sów chce poinformowa  o projektach nowych zarz dze  odno nie 

do opodatkowania ko cielnych osób prawnych, instytucji i ducho-

wie stwa. Na wzmiank  o znacznie w szym proponowanym tema-

cie rozmów pada odpowied : “Nic nie szkodzi, bo chodzi tylko  

o poinformowanie. Nic tu nie b dziemy ustala  czy dyskutowa ”. 

Na zdecydowany protest i przypomnienie, i  takie post powanie 

narusza postanowienia uzgodnionego podczas posiedzenia Komisji 

Wspólnej okólnika z 26 stycznia 1957 r. padaj  stwierdzenia: 

“Okólnik by  uzgodniony w innej sytuacji i stosunkach Ko ció  - 

Pa stwo. 

On za atwia  pewne nabrzmia e, dra liwe sprawy tylko tymcza-

sowo. Dzi  po dwóch latach do wiadcze  Rz d doszed  do wniosku, 

e tych przywilejów danych wtedy Ko cio owi nie da si  utrzyma . 

(...) Rz d mia  nadziej  i liczy  na dobr  wol  Episkopatu. Obecnie 

si  zawiód . Episkopat nie dotrzymuje Porozumienia. (...) Je eli 

Episkopat i duchowie stwo inaczej si  ustosunkuje do nas, gotowi 

jeste my rozmawia , wróci  do pa dziernika”17. Taki te  klimat 

towarzyszy  dalszym rozmowom. 

W przypadku proboszczów zapowiedziano podwy szenie pod-

stawy opodatkowania nawet o 100%, co mog o poskutkowa  pod-

niesieniem podatku do 400%. 

25 lutego 1959 r. wydano okólnik, który jedynie literalnie nawi -

zywa  do okólnika z 25 stycznia 1957 r.18 Podtrzymano w nim za-

                                                      
16 Zob. Protokó  z konferencji w Urz dzie do Spraw Wyzna  w Warszawie w 

dniu 31 stycznia 1959 r., ASEP, sygn. 610, s. 41 - 44. 
17 Tam e, s. 42 - 43. 
18 Zob. Wyja nienie w sprawie post powania wymiarowego co do duchownych 

osób prawnych i osób duchownych. Pismo Ministra Finansów do wydzia ów finan-

sowych Prezydiów Rad Narodowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego Nr PO 

1694/3/59 z dn. 25 lutego 1959 r., AAN, UdSW, sygn. 125/491, s. 97 - 103. 
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wieszenie obowi zku prowadzenia ksi g podatkowych uznaj c mo -

liwo  rozpatrzenia ich na równi z innymi materia ami wymiaro-

wymi w przypadku ich z o enia. 

 

Bezpo rednie okre lanie wysoko ci podatku w miejsce  

szacowania wysoko ci dochodów (1974 r.) 

 

We wrze niu 1974 roku Ministerstwo Finansów wyda o okólnik 

Nr 30/PO19, wprowadzaj cy zmiany w dotychczasowym sposobie 

obliczania nale no ci podatkowych osób duchownych. 

Powo uj c si  na uchwalon  w 1972 r. now  ustaw  o podatku 

dochodowym20, konkretnie na art. 7 ust. 1 pkt 2, zaliczono dochody 

duchownych z op at stu y i innych op at otrzymywanych w zwi zku 

z pe nionymi funkcjami do przychodów z “dzia alno ci w zakresie 

zatrudnie , z których przychody nie podlegaj  opodatkowaniu po-

datkiem obrotowym lub podatkiem od wynagrodze ”. Nast pnie  

“w celu usprawnienia i uproszczenia poboru podatku dochodowego 

od osób, o których mowa wy ej (...) wprowadza si , poczynaj c od 

roku podatkowego 1974 w miejsce dotychczasowych orientacyjnych 

norm dochodów, kwotowe stawki podatku dochodowego (jak ry-

cza t) zale ne od pe nionej funkcji i liczby mieszka ców parafii”21. 

Utrzymano wi c podzia  duchownych na proboszczów i wikariu-

szy wraz z rektorami, w przypadku tych drugich zachowano równie  

rozró nienie wsi i ma ych miast od miast powiatowych oraz woje-

wódzkich. Nie wprowadzano natomiast wcze niej istniej cych sta-

ych rozró nie  na diecezje zachodniej i po udniowej Polski oraz 

reszt  kraju. Obni ono jedynie o 10% w 1974 r. i o 5% w 1975 r. 

podatek proboszczom z Ziem Zachodnich i Pó nocnych, którzy ju  

p acili ni szy podatek w roku podatkowym 1973 (ust. 3 okólnika). 

Podano w okólniku zarówno roczn  kwot  podatku, jak i wyso-

ko  miesi cznych rat (p atnych do 12 dnia miesi ca za miesi c 

                                                      
19 Zob. Okólnik Nr 30/PO Ministerstwa Finansów z dnia 30 wrze nia 1974 r. w 

sprawie podatku dochodowego od osób duchownych, tekst w: “Gorzowskie Wia-

domo ci Ko cielne” 1975, s. 104 - 106. 
20 Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz.U.72.53.339  

z pó n. zm.). 
21 Okólnik Nr 30/PO, ust. 2. 
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ubieg y). W przypadku proboszczów wynosi a ona od 1560 z  rocz-

nie (130 z  miesi cznie) w parafii do 1000 mieszka ców do 34200 z  

rocznie (2850 z  miesi cznie) w parafii powy ej 40000 mieszka -

ców. Wikariusze i rektorzy mieli p aci  od 1200 z  rocznie (100 z  

miesi cznie) w parafii do 3000 mieszka ców po o onej na wsi lub 

w ma ym mie cie do 5400 z  rocznie (450 z  miesi cznie) w parafii 

powy ej 8000 mieszka ców po o onej w mie cie wojewódzkim  

System ten uleg  kolejnej modyfikacji na mocy rozporz dzenia 

ministra finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r.22 Utrzymano nadal kwo-

towe, ale teraz p atne kwartalnie stawki rycza tu. Uzale niono ich 

wysoko , jak poprzednio, od funkcji sprawowanej przez duchow-

nego (wikariusz, proboszcz, rektor ko cio a), liczebno ci parafii 

(ilo  mieszka ców, niezale nie od ich wyznania) oraz po o enia 

parafii (w przypadku wikariuszy - gmina lub miasto do 5000 miesz-

ka ców, do 50000 i ponad 50000 mieszka ców). Nie uwzgl dniano 

ju  jednak zale no ci wysoko ci podatku od po o enia parafii na 

terenie Ziem Zachodnich i Pó nocnych lub Polski po udniowej. 

 

Duchowni w nowym systemie opodatkowania osób fizycznych 

 

Na prze omie lat 80 - tych i 90 - tych, w kontek cie kolejnych 

zmian rozporz dze  ministra finansów oraz planowanej reformy 

systemu podatkowego, w korespondencji prowadzonej mi dzy 

przedstawicielami rz du i episkopatu zasygnalizowano konieczno  

powo ania zespo u w celu opracowania propozycji nowych zasad 

opodatkowania osób duchownych23. 

                                                      
22 Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie opo-

datkowania przychodów osób duchownych (Dz.U.82.12.96 z pó n. zm.). 
23 “Odpowiadaj c na list Ks. Arcybiskupa z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie 

opodatkowania przychodów osób duchownych, uprzejmie informuj , e podzielam 

pogl d, i  celowe jest powo anie zespo u, którego zadaniem by oby opracowania 

propozycji nowych zasad opodatkowania osób duchownych. Co wi cej, w zwi zku 

z zamiarem wprowadzenia od 1991 r. powszechnego, jednolitego podatku docho-

dowego od osób fizycznych, uwa am to nawet za konieczne.” Zob. Pismo Wicepre-

zesa Rady Ministrów Ministra Finansów Leszka Balcerowicza do Ks. Arcybiskupa 

Bronis awa D browskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Pol-

skiego, z dnia 15 grudnia 1989 r. Nr PO 5-KS-8010-0731/89. 
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W lipcu 1991 roku uchwalono ustaw  o powszechnym podatku 

dochodowym od osób fizycznych, a nast pnie, w grudniu tego  

roku, ju  na jej podstawie, wydano rozporz dzenie ministra finan-

sów w sprawie rycza towej formy opodatkowania osób duchow-

nych. 

Utrzymano zatem istniej c  ju  wcze niej alternatywn  form  

opodatkowania przychodów osób duchownych osi ganych w 

zwi zku z pe nieniem funkcji o charakterze duszpasterskim. Du-

chowni osi gaj cy takie przychody mogli wybiera  mi dzy rycza -

tem a zasadami ogólnymi. Wy cznie za  na zasadach ogólnych 

zosta y opodatkowane przychody duchownych uzyskiwane z tytu u 

pozostawania w stosunku pracy - czy to w ramach jednostek ko-

cielnych (np. kurie diecezjalne, seminaria duchowne), czy te  poza 

nimi (wy sze uczelnie, szko y, instytucje, w których istniej  funkcje 

kapelanów). 

Ostateczne uregulowanie ustawowe materii zrycza towanej for-

my opodatkowania przychodów osób duchownych znalaz o swoje 

miejsce w obecnie obowi zuj cej ustawie z 20 listopada 1998 roku 

o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osi ganych przez osoby fizyczne. 

Zgodnie z art. 1 ustawa ta reguluje opodatkowanie zrycza towa-

nym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) 

osi ganych przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz  dzia al-

no  gospodarcz  oraz przez osoby duchowne. Dotyczy ona zatem 

(art. 2) zrycza towanego podatku dochodowego w formie rycza tu 

od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej i zrycza to-

wanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. 

Wp ywy z tych podatków, oprócz karty podatkowej, stanowi  do-

chód bud etu pa stwa. 

ród o przychodów zosta o okre lone analogicznie jak we wcze-

niej obowi zuj cych rozporz dzeniach ministra finansów - s  to 

zatem przychody z op at otrzymywanych w zwi zku z pe nionymi 

funkcjami o charakterze duszpasterskim (art. 41 ust.1). Nale y za-

tem domniemywa , e obj te tym okre leniem s  dok adnie te same 

ród a przychodów, jak to mia o miejsce w czasie obowi zywania 

rozporz dzenia ministra finansów, wraz z u ci leniami dotycz cymi 

np. stypendiów mszalnych. 
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Kwartalne, kwotowe stawki rycza tu zamieszczone s  w za cz-

nikach do ustawy (nr 5 i 6)24 i stosuje si  je odpowiednio do osób 

duchownych innych wyzna , sprawuj cych porównywalne funkcje. 

Wysoko  kwartalnej stawki podatku proboszczów wynosi od 301 

z  (parafia do 1000 mieszka ców) do 1071 z  (parafia powy ej 

20000 mieszka ców). Wikariusze p ac  odpowiednio od 97 z  (para-

fia do 1000 mieszka ców na terenie gminy lub miasta do 5000 

mieszka ców) do 351 z  (parafia powy ej 10000 mieszka ców na 

terenie miasta powy ej 50000 mieszka ców). W tym miejscu nale y 

podkre li , e ustawa ta nadal nie podaje definicji osoby duchownej 

ani w rozdziale 4 - dotycz cym omawianej grupy podatników, ani w 

artykule 4 przepisów ogólnych (rozdzia u 1) - stanowi cym “s ow-

niczek” ca ej ustawy. 

Nowym rozwi zaniem, zwi zanym z reform  systemu ubezpie-

cze  spo ecznych, jest obni enie kwartalnej stawki rycza tu o kwot  

sk adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o ile sk adka ta 

nie zosta a odliczona od podatku dochodowego. Poci ga to za sob  

obowi zek sk adania w urz dzie skarbowym corocznej informacji o 

wysoko ci sk adki zap aconej i odliczonej od rycza tu w poszcze-

gólnych kwarta ach - nale y to uczyni  do 31 stycznia nast pnego 

roku (art. 44 ust. 2 - 4). W tym miejscu nale y równie  zauwa y , 

co cz sto umyka uwagi, e duchowni ponosz  równie  ci ar op a-

cania sk adek na ubezpieczenie spo eczne. Fundusz Ko cielny fi-

nansuje 80% sk adki naliczanej od podstawy b d cej wysoko ci  

minimalnej p acy (obecnie 760 z ). Maj c jednak zamiar otrzymy-

wa  w przysz o ci wiadczenia w wymiarze wy szym od minimal-

nego duchowni w ca o ci sami op acaj  wy sze sk adki. 

Podobnie, jak to mia o miejsce w rozporz dzeniach - przewi-

dziano stawki rycza tu dla duchownych kieruj cych jednostkami 

ko cielnymi posiadaj cymi samodzieln  administracj  w wydzielo-

nej cz ci parafii lub bez takiej cz ci. 

                                                      
24 Za cznik nr 5 i 6 - stawki te uleg y w 2001 r. zmianie (podwy szeniu) w 

zwi zku z inflacj  o 10,4% - za czniki nr 2 i 3 do Obwieszczenia Ministra finan-

sów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wysoko ci kwot przychodów podlegaj -

cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie rycza tu od przychodów 

ewidencjonowanych, stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek rycza tu od 

przychodów proboszczów i wikariuszy obowi zuj cych w 2001 r. (M.P.00.38.744). 
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Stawk  przewidzian  dla wikariuszy parafii licz cej od 1000 do 

3000 mieszka ców, zale nie od miejsca zamieszkania, op acaj  

natomiast duchowni nie b d cy proboszczami, wikariuszami ani 

rektorami, a osi gaj cy przychody wymienione w art. 42 ust. 1, je li 

zawiadomi  urz d skarbowy o osi ganiu takich przychodów. 

Wysoko  rycza tu ustalana jest odr bnie na ka dy rok podatko-

wy przez w a ciwy wed ug miejsca wykonywania funkcji o charak-

terze duszpasterskim urz d skarbowy. Mo e by  ona obni ona, gdy 

liczba wyznawców stanowi mniejszo  ogólnej liczby mieszka ców 

na danym terenie. 

Rycza t op aca si  do dnia 20-go nast pnego miesi ca po up y-

wie kwarta u, a za czwarty kwarta  - do 28 grudnia. Mo liwe s  

korekty wysoko ci rycza tu w przypadku rozpocz cia lub zaprzesta-

nia sprawowania funkcji w ci gu kwarta u oraz w wypadku przerwy 

trwaj cej d u ej ni  jeden miesi c (art. 48). 

Osoby duchowne op acaj ce rycza t zwolnione s  z obowi zku 

sk adania zezna  podatkowych o wysoko ci osi gni tego dochodu 

ze ród a przychodu obj tego rycza tem (art. 50). 

W dalszym ci gu op acanie rycza tu pozostaje tylko jedn   

z mo liwo ci regulowania obowi zku podatkowego przez osoby 

duchowne. Zgodnie z art. 51 mog  one zrzec si  opodatkowania w 

tej formie i op aca  podatek dochodowy na ogólnych zasadach, 

prowadz c podatkow  ksi g  przychodów i rozchodów. 

Zrzeczenie si  rycza towej formy opodatkowania mo e nast pi  

poprzez:  

- z o enie w a ciwemu urz dowi skarbowemu pisemnego 

o wiadczenia do 31 grudnia roku poprzedzaj cego rok podatkowy 

lub do dnia poprzedzaj cego dzie  rozpocz cia pe nienia funkcji w 

ci gu roku podatkowego;  

- pisemne zawiadomienie urz du skarbowego wed ug art. 42 

ust. 2 - o rozpocz ciu pe nienia funkcji (w terminie 14 dni od dnia 

obj cia funkcji);  

- pisemne zawiadomienie urz du skarbowego w terminie 14 

dni po otrzymaniu decyzji ustalaj cej wysoko  rycza tu. 

ledz c zatem uregulowania dotycz ce rycza towej formy opo-

datkowania dochodów osób duchownych osi ganych w zwi zku  
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z pe nieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, mo na wysnu  

kilka ogólnych wniosków. 

Przede wszystkim ten sposób opodatkowania nie jest sposobem 

jedynym ani sta ym. Zosta  on wprowadzony w1957 r. na podstawie 

porozumienia strony rz dowej i episkopatu jako sposób na odej cie 

od bardzo uci liwego i nadu ywanego do prze ladowania Ko cio a 

opodatkowania na zasadach ogólnych (ksi ga Nr 11). Wkrótce jed-

nak, w roku 1959, na skutek zmiany polityki wyznaniowej pa stwa, 

sta  si  elementem dyskryminacji i zatraci  swój walor wyrazu poro-

zumienia. W tym czasie by  praktycznie jedyn  form  opodatkowa-

nia duchownych pracuj cych w duszpasterstwie. Jako alternatywa 

dla zasad ogólnych powróci  w momencie w czenia duchownych 

do powszechnego systemu opodatkowania osób fizycznych w  

1991 r. Obecnie traci nieco na znaczeniu z powodu coraz cz stszego 

czenia róde  dochodu, którego dotyczy, z innymi - opodatkowa-

nymi na zasadach ogólnych (np. wynagrodzenie za nauczanie reli-

gii). Innym powodem odchodzenia przez duchownych od tej formy 

opodatkowania jest cz sta nieadekwatno  ilo ci mieszka ców para-

fii jako jedynego czynnika wp ywaj cego na wysoko  podatku. 

Ewolucji podlega a tak e jego forma. Pocz tkowo w sposób ry-

cza towy - szacunkowy okre lano kwotowo wysoko  rocznego 

dochodu duchownego, a nast pnie wysoko  samego podatku obli-

czano na zasadach ogólnych, stosuj c obowi zuj ce skale i stawki. 

Od 1974 r. rycza towo okre la si  ju  bezpo rednio wysoko  po-

datku. W pierwszej fazie tak e wp aty miesi czne traktowane by y 

jako zaliczki na poczet podatku obliczanego dorocznie, obecnie 

okre lone kwoty op acane s  kwartalnie. 

Wobec pojawiaj cych si  sygna ów wiadcz cych o projektowa-

nych zmianach systemu finansowania Ko cio a w Polsce, tak e 

kwestia sposobu opodatkowania dochodów osób duchownych nie 

mo e pozosta  poza zasi giem dyskusji. 
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Darowizny na ko cieln  dzia alno  

charytatywno-opieku cz  
 

Niemal ka dego roku przy okazji dorocznych rozlicze  podat-

kowych pojawiaj  si  publikacje wskazuj ce na rozwi zania umo -

liwiaj ce nadzwyczaj korzystne dla podatników przedstawienie 

niektórych, poniesionych w danym roku podatkowym, wydatków. 

Takimi sytuacjami by y mo liwo ci dokonywania korzystnych odli-

cze  z tytu u nabycia obligacji skarbu pa stwa, przekazania daro-

wizn na rzecz osób fizycznych, ustanowienia rent itp. Czasami skala 

tego zjawiska sk ania ustawodawc  do przeprowadzenia zmian w 

przepisach podatkowych, eliminuj cych takie mo liwo ci w kolej-

nych latach. 

Sytuacja jednak si  komplikuje, gdy instytucje te uregulowane s  

w innych przepisach, ni  ustawy podatkowe. Ma to miejsce w a nie 

w wypadku darowizn na ko cieln  dzia alno  charytatywno - opie-

ku cz , dokonywanych na podstawie art. 55 ust 7 Ustawy o stosun-

ku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej1. 

Przeprowadzano kolejne próby zmian w ustawodawstwie podatko-

wym, maj ce na celu zniwelowanie jej skutków. Ewolucja tych 

prób, oraz analiza samej instytucji i warunków umo liwiaj cych 

odliczenie dokonanej darowizny od podstawy opodatkowania dar-

czy cy podatkiem dochodowym s  przedmiotem niniejszego opra-

                                                      
1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154; 90.51.297, 55.321, 86.504; 91.95. 

425, 107.459; 93.7.34; 94.1.3; 97.28.153, 90.557, 96.590, 141.943; 98.59.375, 

106.668, 117.757; 00.120.1268). 
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cowania. Daj  one równie  podstawy do wysuni cia pewnych postu-

latów de lege ferenda umo liwiaj cych wypracowanie procedury 

rozwi zywania pojawiaj cych si  podobnych problemów. Problemy 

te polegaj  generalnie na konflikcie uregulowa  ogólnych przepisów 

podatkowych i szczególnych uprawnie  uzyskiwanych na podstawie 

innych ustaw, w tym wypadku wyznaniowych. 

 

Ewolucja zmian i interpretacji przepisów 

 

Ustaw  z dnia 16 grudnia 1993 r.2 wprowadzono zmiany w ure-

gulowaniach dotycz cych opodatkowania, polegaj ce m.in. na uchy-

leniu niektórych zwolnie . W art. 2, dotycz cym zmian w Ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych3, w pkt. 6 dokonano korek-

ty jej art. 18 ust. 1 pkt. 1, gdzie po wyrazach “kultu religijnego” 

dodano “i na dzia alno  charytatywno - opieku cz ”, oraz art. 40 

ust. 2, w którym skre lono pkt. 1, 2 i 6. Punkty te, jak zreszt  

wszystkie w tym ust pie, wskazywa y ustawy zawieraj ce uregulo-

wania szczegó owe, b d ce wyj tkami od zasady podanej w ust. 1: 

“Uchyla si , z zastrze eniem ust. 2, przepisy ustaw szczególnych 

przyznaj ce ulgi i zwolnienia od podatku dochodowego od osób 

prawnych oraz znosi si  przyznane na podstawie tych przepisów 

ulgi i zwolnienia”. W Ustawie o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych4 (updf) natomiast w analogicznym art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b 

podobnie dodano “dzia alno  charytatywno - opieku cz ”. Ta jed-

nak e ustawa nie ma artyku u analogicznego do wspomnianego art. 

40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Spowodowa o to sytuacj , w konsekwencji której ministerstwo 

finansów pismem z dnia 26 marca 1994 r.5 uzna o za uchylone prze-

                                                      
2 Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw reguluj cych 

zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw (Dz.U.93.134.646). 
3 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz.U.00.54.654 - Tekst jedn. z pó n. zm.). 
4 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U.00.14.176 - tekst jedn., 22.170, 60.703, 104.1104, 117.1228, 122.1324; 

01.4.27, 8.64). 
5 Pismo ministerstwa finansów z dnia 26 marca 1994 r. do urz dów i izb skar-

bowych nr PO 4/N-722-86/94, “Biuletyn Skarbowy” 1995, nr 2, s. 18; “Glosa” 

1995, nr 4, s.20. 
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pisy Ustawy o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania oraz 

Ustawy o stosunku pa stwa do Ko cio a Katolickiego, wraz z usta-

w  dotycz c  Ko cio a Prawos awnego, zawieraj ce ulgi i zwolnie-

nia podatkowe przewidziane dla ko cielnych osób prawnych. Zasa-

dy za  ich opodatkowania i korzystania przez nie ze zwolnie  po-

datkowych zawiera  mia a wy cznie Ustawa o podatku dochodo-

wym od osób prawnych (updp). Oznacza o to wy czenie 

mo liwo ci odliczania od podstawy opodatkowania faktycznej wy-

soko ci darowizn przekazanych na ko cieln  dzia alno  charyta-

tywno - opieku cz  przez osoby prawne i ograniczenie tej wysoko-

ci do 10% dochodu (analogicznie jak w wypadku darowizn na cele 

kultu religijnego). Bez zmian natomiast pozosta y wówczas jeszcze 

zasady przekazywania darowizn przez osoby fizyczne. W a nie brak 

artyku u analogicznego do art. 40 updp by  podstawow  przes ank  

do odmiennych skutków jednobrzmi cych artyku ów: 18 ust. 1 pkt 1 

updp i 26 ust. 1 pkt 1 updf (w ówczesnym brzmieniu, obecnie pkt 9 

lit. b). Potwierdzi o to kolejny raz ministerstwo finansów w swoim 

pi mie z dnia 4 sierpnia 1994 r.6 

T  rozbie no ci  zaj to si  z kolei na mocy ustawy z dnia  

2 grudnia 1994 r.7, równie  zmieniaj cej przepisy podatkowe. Tak e 

w tym przypadku (podatku dochodowego od osób fizycznych) zli-

kwidowano mo liwo  odliczenia od podstawy opodatkowania fak-

tycznej sumy darowizn dokonanych na ko cieln  dzia alno  chary-

tatywno - opieku cz . Uczyniono to jednak nie poprzez konstrukcj  

analogiczn  do zmian w art. 40 updp, lecz przez pomini cie zwrotu 

“je eli wynika to z odr bnych ustaw” - dotycz cego odlicze  bez 

kwotowego ograniczenia. Zaistnia a wi c sytuacja, w której brak 

by o pozytywnego przepisu deroguj cego uregulowanie Ustawy o 

stosunku Pa stwa do Ko cio a8. Osobnym zagadnieniem jest fakt, i  

o ile zmiany w updp zaw a y zakres podmiotowy tego uregulowa-

nia do osób fizycznych, to ostatnia zmiana czyni a go “okr n  dro-

g ” praktycznie bezprzedmiotowym. Stan faktyczny zatem minister-

                                                      
6 Pismo ministerstwa finansów z dnia 4 sierpnia 1994 r. nr PO 3/722-523/N/94. 
7 Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw reguluj cych  

zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw (Dz.U.95.5.25). 
8 Wspominano o tym tak e w artyku ach prasowych, np. I. Lewandowska,  

Odliczenia darowizn bez wyj tków, “Rzeczpospolita” z dn. 18 lutego 1995 r. 
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stwo finansów uzasadnia o ogólnymi regu ami “obowi zywania 

prawa (tj. e przepisy pó niejsze uchylaj  przepisy uchwalone 

wcze niej)” 9. 

Taki jednak sposób argumentacji i interpretacji przepisów usta-

wowych okaza  si  dla ministerstwa finansów bardzo ryzykowny. 

Po pierwsze stanowisko w tej sprawie zaj  Naczelny S d Admini-

stracyjny - O rodek Zamiejscowy w Szczecinie, który w wyroku  

z dnia 22 lutego 1996 r. stwierdzi , e darowizny na ko cieln   

dzia alno  charytatywno - opieku cz  nie podlegaj  ograniczeniom 

zawartym w updf “w brzmieniu nadanym ustaw  z dnia 2 grud- 

nia 1994 r.”10. Nast pnie samo ministerstwo finansów przyzna o  

12 sierpnia 1998 r., i  przepis Ustawy o stosunku Pa stwa do Ko-

cio a stanowi przepis szczególny w stosunku do updf, “w zwi zku 

z powy szym darowizny osób fizycznych na ko cieln  dzia alno  

charytatywno - opieku cz  s  w ca o ci wy czone z podstawy opo-

datkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych”11. Jeszcze 

wcze niej, na pocz tku 1997 r., uchwalaj c kolejne ustawy reguluj -

ce stosunki pa stwa z poszczególnymi ko cio ami i zwi zkami wy-

znaniowymi ustawodawca próbowa  zamie ci  w nowych przepi-

sach ju  odmienne uregulowania. Pojawi  si  jednak problem ewen-

tualnego uprzywilejowania ko cio ów pozosta ych, z ustawami 

uchwalonymi wcze niej. Wtedy jednak pojawi a si  z kolei zapo-

wied  (nie zrealizowana) wyst pienia z inicjatyw  ustawodawcz  

dotycz c  zmian w dotychczasowych ustawach wyznaniowych12. 

Po drugie natomiast ten sam s d, tego samego dnia w innym wy-

roku, dokona  bardziej ogólnej interpretacji przepisów art. 55 ust. 7 

Ustawy o stosunku Pa stwa do Ko cio a dotycz cego darowizn, 

                                                      
9 Darowizny na cele kultu religijnego i charytatywno - opieku cze ko cielnych 

osób prawnych. Pismo Wicedyrektora Departamentu Podatków Bezpo rednich  

i Op at z dnia 31 pa dziernika 1995 r. nr PO 2/7-0972/5338/95 do Izby Skarbowej 

w Przemy lu (do wiadomo ci izb skarbowych), “Biuletyn Skarbowy” 1996, nr 3,  

s. 15; “Serwis Podatkowy” 1996, nr 10, s. 33. 
10 Wyrok Naczelnego S du Administracyjnego - O rodek Zamiejscowy w 

Szczecinie z dnia 22 lutego 1996 r., SA/Sz 2732/95. 
11 Pismo Ministerstwa Finansów - Departamentu Podatków Bezpo rednich  

i Op at z dnia 12 sierpnia 1998 r. nr PB 5/HM-01823-7504/97. 
12 Zob. S. Wikariak, Duchowni maj  p aci  c o, “Rzeczpospolita” z dn. 22 

stycznia 1997 r. 
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deklaruj c, i  maj  one charakter lex specialis. “Obowi zuje zatem 

dyrektywa, e lex posterior generalis non derogat legi priori speciali 

- ustawa pó niejsza powszechna nie uchyla ustawy wcze niejszej 

szczególnej, chyba e wyra nie postanowi co  innego. 

W zwi zku z tym nale y uzna  za trafny pogl d skar cej Spó -

ki, e w obecnym stanie prawnym nadal istnieje mo liwo  odlicza-

nia przez osoby prawne (podkr. autora) od dochodu przed opodat-

kowaniem darowizn na cele charytatywno - opieku cze w pe nej 

wysoko ci”13. Taka natomiast sytuacja oznacza aby nieskuteczno  

obu prób derogacji wspomnianych przepisów Ustawy o stosunku 

Pa stwa do Ko cio a. 

Nie bez znaczenia dla prób interpretacji wzajemnych relacji mi -
dzy wymienianymi ustawami pozostaje historyczny kontekst ich 
powstawania i wola ustawodawcy. Pozwalaj  one zrozumie  obec-
no  w ustawach wyznaniowych z 17 maja 1989 r. tak wielu szcze-
gó owych rozwi za  z zakresu m.in. prawa finansowego i podatko-
wego. W momencie bowiem finalizacji prac i uchwalania tych 
ustaw, w obliczu przemian spo eczno - politycznych, zachodzi a 
obawa technicznej niemo liwo ci sprawnej nowelizacji ca ego pa-
kietu ró norakich ustaw14. Wybrano wi c opcj  zgromadzenia w 
tych zasadniczo dwóch ustawach (Ustawa o ubezpieczeniu spo ecz-
nym duchownych15 dotyczy a bowiem generalnie jednej materii) 
szczegó owych przepisów z wielu dziedzin. Za uzasadnion  zatem 
nale y uzna  tez , i  zamys em ustawodawcy by o wprowadzenie 
do porz dku prawnego tych rozwi za  poprzez uznanie ich za lex 
specialis, a nast pnie ewentualna korekta istniej cych i tworzenie 
ju  przynajmniej niesprzecznych przepisów kolejnych ustaw. Istotne 
jest te  sformu owanie drugiego zdania art. 55 ust. 7 Ustawy o sto-
sunku Pa stwa do Ko cio a: “W odniesieniu do darowizn na inne 
cele maj  zastosowanie ogólne przepisy podatkowe”. A contrario 
zatem darowizny na ko cieln  dzia alno  charytatywno - opieku -

                                                      
13 Wyrok Naczelnego S du Administracyjnego - O rodek Zamiejscowy w 

Szczecinie z dnia 22 lutego 1996 r., SA/Sz 1233/95, w: “Serwis Podatkowy” 1998, 

nr 8, s. 9. 
14 Zob. M. Pietrzak, Prze om w polskim ustawodawstwie wyznaniowym, w: 

Ten e, Demokratyczne, wieckie pa stwo prawne, Warszawa 1999, s. 175. 
15 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu spo ecznym duchownych 

(Dz.U.89.29.156). 
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cz  nie podlegaj  regulacjom ogólnych przepisów podatkowych. Co 
wi cej art. 3 ust. 2, jeszcze z cz ci ogólnej tej e ustawy, mówi, e 
“w sprawach odnosz cych si  do Ko cio a, nie uregulowanych ni-
niejsz  ustaw , stosuje si  powszechnie obowi zuj ce przepisy 

prawa, o ile nie s  sprzeczne z wynikaj cymi z niej zasadami” 
(podkr. autora). W tym wypadku kwestia dotyczy Ko cio a o tyle, i  
to przez niego prowadzona i potwierdzona dzia alno  jest przes an-
k  konieczn  do zaistnienia tego typu darowizny, a co za tym idzie 
odliczenia jej od podstawy opodatkowania darczy cy. 

Pomocnym w poszukiwaniu adekwatnych rozwi za  mo e by  
precedens ze zmian  budz cego kontrowersje przepisu art. 13 ust. 7 
pkt 1 Ustawy o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania16 umo -
liwiaj cego zwolnienia z op at celnych samochodów osobowych.  
W celu sprecyzowania, zaw aj cego w istocie zakres przedmioto-
wy zwolnienia, nie modyfikowano przepisów celnych lecz znoweli-
zowano w a nie ustaw  wyznaniow . Takie rozwi zanie nie wzbu-
dza o powa nych w tpliwo ci ani trudno ci interpretacyjnych. 

Nie sposób równie  przy tej okazji nie wspomnie  o art. 4 Usta-
wy o stosunku Pa stwa do Ko cio a. W ust. 1 stanowi on, e to Ko-
misja Wspólna przedstawicieli rz du i episkopatu “rozpatruje pro-
blemy zwi zane z rozwojem stosunku mi dzy Pa stwem i Ko cio-
em oraz sprawy interpretacji niniejszej ustawy i jej wykonania”. 

Przyj ty zatem sposób przeprowadzenia zmian w obowi zuj cym 
ustawodawstwie podatkowym móg by sugerowa  prób  omini cia 
ze strony ustawodawcy przynajmniej etapu informacji, je li nie ne-
gocjacji na forum Komisji Wspólnej. Ustawodawca bowiem two-
rz c uregulowania ustaw wyznaniowych zawar  w nich liczne gwa-
rancje trwa o ci przyj tych rozwi za , miedzy innymi przez ich 
pozycj  legis specialis oraz okre lenie ustawowo umocowanego 
gremium kompetentnego do rozstrzygania ewentualnych trudno ci. 

Przedstawiony fragment ewolucji ustawodawstwa podatkowego 
w kontek cie ustaw wyznaniowych sygnalizuje mo liwo  pojawie-
nia si  trudno ci wynikaj cych z prób jednostronnego kszta towania 
sytuacji prawnej i maj tkowej Ko cio a, maj cego w naszym kraju 
z e tradycje. 

                                                      
16 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania 

(Dz.U.00.26.319 - tekst jedn.). 
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Przes anki odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania 

podatkiem dochodowym 

 

Skoro wci  aktualna pozostaje kwestia obowi zywalno ci od-

r bnych uregulowa  dotycz cych darowizn dokonywanych na rzecz 

ko cielnej dzia alno ci charytatywno - opieku czej, pozostaje kwe-

stia okre lenia koniecznych przes anek umo liwiaj cych odliczenie 

ich od podstawy opodatkowania darczy cy podatkiem dochodo-

wym. 

Za takie przes anki nale y uzna : 

1) charakter charytatywno - opieku czy dzia alno ci prowadzo-

nej przez instytucj  ko cieln , 

2) wystawienie darczy cy pokwitowania odbioru darowizny, 

3) z o enie sprawozdania (równie  darczy cy) o przeznaczeniu 

darowizny na wymieniony cel. 

 

Poj cie ko cielnej dzia alno ci charytatywno - opieku czej 

 

Nale y stwierdzi , i  brak jest legalnej definicji ko cielnej dzia-

alno ci charytatywno - opieku czej17. Art. 39 Ustawy o stosunku 

Pa stwa do Ko cio a zawiera jedynie przyk adowe wyliczenie jej 

przejawów, mówi c, e “obejmuje w szczególno ci: 

1) prowadzenie zak adów dla sierot, starców, osób upo ledzo-

nych fizycznie lub umys owo oraz innych kategorii osób potrzebu-

j cych opieki, 

2) prowadzenie szpitali i innych zak adów leczniczych oraz 

aptek, 

3) organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzy stwa, 

4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkni tym kl -

skami ywio owymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajduj cym 

si  w trudnym po o eniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom  

i osobom, w tym pozbawionym wolno ci, 
5) prowadzenie obków, ochronek, burs i schronisk, 

                                                      
17 Szerzej na temat takiej dzia alno ci: W. Bar, Dzia alno  charytatywno - 

opieku cza ko cio ów i innych zwi zków wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, 

red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 402 - 415. 
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6) udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom  
i m odzie y znajduj cym si  w potrzebie, 

7) krzewienie idei pomocy bli nim i postaw spo ecznych temu 
sprzyjaj cych, 

8) przekazywanie za granic  pomocy ofiarom kl sk ywio o-
wych i osobom znajduj cym si  w szczególnej potrzebie”. 

W tym do  obszernym i zró nicowanym zestawieniu widoczne 
s  zarówno dzia ania o charakterze instytucjonalnym (ust. 1, 2, 5) 
jak i innym (ust. 4, 6, 8), oraz w sposób ci g y (np. ust. 1, 2, 3) jak  
i dora ny (np. ust. 6 i 8). Zakresy tych rodzajów nieraz si  pokrywa-
j  i krzy uj , cz sto trudno jest zatem poda  wi ce i precyzyjne 
kryteria wyró niaj ce t  dzia alno  spo ród innych prowadzonych 
przez ko cielne osoby prawne. Ministerstwo finansów jako wyró -
nik podaje tak e jej niezarobkowy charakter18. 

W praktyce ka dy indywidualny przypadek mo e by  rozpatry-
wany przy uwzgl dnieniu wspomnianych kryteriów. W jednym ze 
swoich wyroków Naczelny S d Administracyjny uzna  za przezna-
czon  na tak  dzia alno  darowizn  w postaci popularnego sprz tu 
sportowego (rakietek tenisowych)19. Prowadzenie za  w ród m o-
dzie y “ró nego rodzaju zaj  sportowo - rekreacyjnych” uzna  za 
jedn  z form dzia alno ci charytatywno - opieku czej, a nie z zakre-
su kultury fizycznej i sportu, jak wnioskowa a izba skarbowa. 

 

Pokwitowanie odbioru darowizny 
 
Kolejn  przes ank  konieczn  do odliczenia dokonanej darowi-

zny od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym jest uzy-
skanie przez darczy c  pokwitowania odbioru darowizny. Wydaje 
si , i  takie pokwitowanie powinno indywidualizowa  kwot  daro-
wizny w kontek cie przysz ego sprawozdania z jej przeznaczenia na 
wskazany cel. Pojawiaj  si  w tym momencie jednak trudno ci. 

W przypadku, gdy dzia alno  charytatywno - opieku cza jest 

jedynym celem okre lonej ko cielnej osoby prawnej, za wystarcza-

                                                      
18 Zob. Pismo z dn. 26 marca 1994 r. nr PO 4/N-722-86/94. 
19 Zob. Wyrok Naczelnego S du Administracyjnego - O rodek Zamiejscowy w 

Gda sku z dnia 22 stycznia 1999 r. I SA/Gd 78/97. 
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j cy mo na by uzna  np. dowód wp aty lub potwierdzenie przelewu 

sumy na konto odno nej instytucji. 

Odmiennie sytuacja wygl da, gdy ko cielna osoba prawna pro-

wadzi zró nicowan  dzia alno  (np. parafia). Dzia alno  statutowa 

bowiem nie musi by  jedynym ani nawet g ównym celem dzia alno-

ci takiej osoby prawnej20. W takim przypadku nale a oby wi c 

uzyska  potwierdzenie przyj cia darowizny z przeznaczeniem jej na 

wskazany przez darczy c , a wymagany przez ustawodawc , cel. 

Ustawodawca wymienia jednak jako warunek odliczenia czne 

wyst powanie pokwitowania odbioru i sprawozdania o przeznacze-

niu darowizny. Taka opinia znajduje potwierdzenie w orzecznic-

twie21. Wyrok NSA wskazuje tak e w swojej tre ci, e wymóg ten 

staje si  przyczyn  sporów. Powstaje zatem pytanie, jaki by  zamiar 

ustawodawcy przy ustaleniu tak skonstruowanych dodatkowych 

warunków. Wydaje si  oczywistym, i  by a to ch  odró nienia 

takich darowizn od przeznaczonych na inne cele, posiadaj ce ju  

okre lone limity (10% lub 15%). 

Nie ma równie  w obecnym stanie prawnym mowy o rozró nia-

niu mi dzy ko cielnymi osobami prawnymi prowadz cymi wy cz-

nie dzia alno  charytatywno - opieku cz  i prowadz cymi dzia al-

no  zró nicowan . 

 

Sprawozdania o przeznaczeniu darowizny. 

 

Wspomniany wyrok NSA podkre la konieczno  cznego wy-

st powania pokwitowania i sprawozdania o przeznaczeniu. Brak 

takowego sprawozdania, a dok adniej jego niewystarczaj ca - zda-

niem s du - forma, uznana zosta a za przes ank  wystarczaj c  do 

odrzucenia skargi na decyzj  izby skarbowej. 

Podkre laj c brak ustawowego okre lenia formy wymaganego 

sprawozdania, sad uzna  za niewystarczaj ce i zbyt ogólne o wiad-

czenie o przeznaczeniu darowizny na dzia alno  charytatywno - 

                                                      
20 Wyrok Naczelnego S du Administracyjnego - O rodek Zamiejscowy w o-

dzi z dnia 28 lutego 1996 r. SA/ d 1997/95, w: “Przegl d Gospodarczy” 1996, nr 

12, s. 24. 
21 Zob. Wyrok Naczelnego S du Administracyjnego - O rodek Zamiejscowy w 

Poznaniu z dnia 7 wrze nia 1999 r. I SA/Po 26/99. 
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opieku cz . Posi kuj c si  definicj  sprawozdania zaczerpni t  ze 

s ownika j zyka polskiego (sic!), za konieczne uzna  podanie bli -

szych danych na temat rzeczonej dzia alno ci. 

Powstaje zatem kolejne pytanie o wymagany stopie  szczegó o-

wo ci takiego sprawozdania. 

Przywo ywane ju  pismo ministerstwa finansów z 26 marca  

1994 r. informuje, e na zapytanie ówczesnego Sekretarza General-

nego Episkopatu Polski bp. T. Pieronka wydano opini , uznaj c  

dzia alno  charytatywno - opieku cz  ko cielnych osób prawnych 

za nie b d c  dzia alno ci  gospodarcz  w rozumieniu ustawy  

o dzia alno ci gospodarczej22. Co za tym idzie - takie osoby prawne 

nie s  zobowi zane do prowadzenia “jakiejkolwiek ewidencji prze-

widzianej w przepisach ustawy o zobowi zaniach podatkowych oraz 

wydanych na tej podstawie przepisów wykonawczych”. Powstaje 

zatem pytanie, na jakiej podstawie powinno by  wydawane i w jaki 

sposób ewentualnie weryfikowane takie szczegó owe sprawozdanie. 

Ustawodawca mówi zreszt  o “sprawozdaniu o przeznaczeniu jej 

na t  dzia alno ”, a nie o sprawozdaniu z realizacji dzia alno ci, jej 

przebiegu czy skutków. Wnioskowa  zatem mo na, i  wystarczaj ce 

b dzie potwierdzenie przeznaczenia darowizny na dzia alno  maj -

c  charakter charytatywno - opieku czy23. W tym miejscu przydatne 

wydaje si  postulowane wy ej rozró nienie mi dzy ko cielnymi 

osobami prawnymi prowadz cymi wy cznie dzia alno  o tym 

charakterze i pozosta ymi. W przypadku pierwszych ju  potwier-

dzenie przyj cia darowizny w wystarczaj cy sposób okre la jej 

przeznaczenie. Upro ci oby to w znaczny sposób formalno ci, 

zw aszcza, e trudno jest precyzyjnie ledzi  losy konkretnych da-

rowizn przeznaczonych na dzie a prowadzone cho by przez Caritas 

(np. pomocy ofiarom trz sienia ziemi w Indiach), a gromadzone w 

poszczególnych parafiach. 

                                                      
22 Obowi zuj ca wówczas Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia alno ci  

gospodarczej (Dz.U.88.41.324 z pó n. zm.), uchylona Ustaw  z dnia 19 listopada 

1999 r. Prawo o dzia alno ci gospodarczej (Dz.U.99.101.1178 z pó n. zm). 
23 “Samo przeznaczenie ksi gowe (czyli zapis w ksi gach rachunkowych)  

albo - mówi c inaczej - sama deklaracja przeznaczenia dochodu na okre lony cel 

poci ga za sob  jego zwolnienie (...) - M. Grzybowski, Finansowoprawne granice 

wolno ci organizacji pozarz dowych, “Glosa” 1999, nr 3, s. 1. 
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W sytuacji za  ko cielnych osób prawnych prowadz cych ró no-

rodn  dzia alno , za wystarczaj ce nale a oby uzna  takie okre le-

nie dzia alno ci, które pozwoli zakwalifikowa  konkretne dzie o 

jako maj ce charakter charytatywno - opieku czy. Oczywi cie kwe-

sti  techniczn  jest np. za o enie odr bnego konta, u atwiaj ce okre-

lenie przeznaczenia darowizny ju  w momencie wp aty. 

Na podstawie zatem przeprowadzonych rozwa a  mo na wska-

za  na argumenty pozwalaj ce uzasadnia  charakter legis speciali 

rozwi za  ustaw wyznaniowych. Nieskuteczne s  zatem próby ich 

zmian lub derogacji “okr nymi drogami”. Wywi zana dyskusja 

pozwala jednak na analiz  przyj tych rozwi za  w konfrontacji  

z praktyk  i ewolucj  przepisów podatkowych, oraz na sformu owa-

nie postulatów de lege ferenda. Proponowane rozwi zania nie zmie-

niaj  jednak sensu uregulowa , ale s u  atwiejszej realizacji za-

mierze  ustawodawcy. Sama za  instytucja takich darowizn, jako 

jednego ze róde  finansowania dzie  Ko cio a, powinna by  rozpa-

trywana tak e w kontek cie wci  powracaj cych projektów refor-

my systemu finansowania Ko cio a w Polsce24. 

                                                      
24 Zob. E. Czaczkowska , Ksi dz nie powinien by  bogaty ani biedny, “Rzecz-

pospolita” z dn. 26 lutego 2001 r. 
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Próby rozbicia jedno ci duchowie stwa katolickiego  

w okresie Polski Ludowej 
 

Polityka wyznaniowa pa stw socjalistycznych zawsze by a wy-

padkow  dwóch zasadniczych przes anek. Jej podstawowym wy-

znacznikiem by a ideologia marksistowska, wraz z jej materiali-

styczn  koncepcj  wiata i wynikaj cym st d wrogim nastawieniem 

do religii. Okre laj c konkretne kierunki tej polityki uwzgl dniano 

jednak tak e przes anki o charakterze politycznym, a przede wszyst-

kim sytuacj  spo eczno-wyznaniow , panuj c  aktualnie w konkret-

nym spo ecze stwie1. Te dwie grupy czynników w sposób decydu-

j cy wp ywa y równie  na polityk  wyznaniow , realizowan  w 

tzw. Polsce Ludowej2. Naiwnie d c do budowy spo ecze stwa 

jednolitego ideologicznie brano jednak pod uwag  si  Ko cio a 

katolickiego. Dlatego te , przyst puj c do ostrej konfrontacji w 

1949 r., rozpocz to od dzia a  zmierzaj cych do os abienia tej spo-

eczno ci, staraj c si  doprowadzi  w szczególno ci do rozbicia 

jedno ci duchowie stwa katolickiego3.  

                                                      
1 Zob. M. Staszewski, Polityka wyznaniowa europejskich pa stw socjalistycz-

nych, w: Polityka wyznaniowa. T o - warunki - realizacja, red. W. Mys ek, M. 

Staszewski, Warszawa 1972, s. 243. 
2 Zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1978, s. 83. Podobnie z dzi-

siejszej perspektywy K. Krasowski, Pa stwo a Ko ció  katolicki w Polsce Ludowej, 

“Czasopismo Prawno-Historyczne” 1995, nr 1-2, s. 45-46. 
3 Zob. H. Dominiczak, Organy bezpiecze stwa PRL 1944-1990, Warszawa 

1997, s. 100; K. Krasowski, Pa stwo a Ko ció  katolicki w Polsce 1945-1955, 

Pozna  1997, s. 59. 
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D enie do rozbicia jedno ci Ko cio a katolickiego okaza o si  

jednym z g ównych kierunków polityki wyznaniowej, konsekwent-

nie realizowanym a  do ostatnich lat istnienia PRL. Znalaz o ono 

swój wyraz m. in. w inspirowanej przez w adze dzia alno ci stowa-

rzyszenia PAX, kierowanego przez Boles awa Piaseckiego, przede 

wszystkim jednak uwidoczni o si  w utworzeniu i podtrzymywaniu 

istnienia grupy tzw. “ksi y patriotów”, dzia aj cych najpierw w 

ramach Komisji Ksi y przy ZBoWiD, a nast pnie w Ko ach Ksi y 

“Caritas”4. 

Pomys  utworzenia w Polsce formalnego ugrupowania, z o one-

go z prorz dowo nastawionej cz ci duchowie stwa, po raz pierw-

szy oficjalnie przedstawiony zosta  w dniu 19 lipca 1949 r., na po-

siadzeniu Sekretariatu KC PZPR5. Zaprezentowany zosta  przez 

Hilarego Minca, jako cz  “rozwini tego planu akcji antyklerykal-

nej”, a nast pnie zatwierdzony przez Biuro Polityczne KC PZPR6. 

Pomys  ten nie by  jednak ani nowy, ani tym bardziej – rodzimy. 

 

1. Wykorzystane wzorce 

Przedstawiony przez Minca plan doprowadzenia do podzia u 

w ród duchowie stwa katolickiego opiera  si  przede wszystkim na 

wzorcach sprawdzonych ju  w ZSRR7. Na pocz tku lat 20-tych 

w adze radzieckie zainspirowa y tam powstanie tzw. “ ywej Cer-

kwi”. Cz onkowie tego ruchu, w wi kszo ci sterowani przez w adze 

                                                      
4 Sformu owanie “ksi a patrioci” u ywane by o najpierw przez cz onków Ko-

misji Ksi y przy ZBoWiD, którzy stosowali je na okre lenie duchownych nale -
cych do tej organizacji. Z biegiem czasu sta o si  ono synonimem wspó pracy  
z w adzami, nabieraj c pejoratywnego wyd wi ku. P. Raina, Ko ció  katolicki  
a pa stwo w wietle dokumentów 1945-1989, t. 1 lata 1945-59, Pozna  1994, s. 201 
(w przypisie). 

5 Nieco wcze niej mówiono o tym w Ministerstwie Bezpiecze stwa Publiczne-
go. Kwestia “rozbicia duchowie stwa za pomoc  agentury interwencyjnej” rozwa-
ana by a m. in. ju  podczas odprawy krajowej MBP, w dniu 12 marca 1949 r.  

Zob. H. Dominiczak, dz. cyt, s. 100. 
6 K. Krasowski, Pa stwo a Ko ció  katolicki w Polsce 1945-1955, s. 59;  

J. Poksi ski, Przeciw Ko cio owi, “Karta” 1992, nr 9, s. 137-138. 
7 Wed ug H. Dominiczaka autorem pierwowzoru re imowego planu walki  

z Ko cio em by  gen. NKWD Sierow (Iwanow), który poczyni  równie  pierwsze 
kroki w kierunki realizacji planu rozbicia Ko cio a od wewn trz, werbuj c w tym 
celu Witolda Bie kowskiego i Boles awa Piaseckiego. Zob. dz. cyt., s. 98. 
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komunistyczne, domagali si  gruntownych zmian w Ko ciele pra-

wos awnym. dali przede wszystkim ca kowitego zaakceptowania 

przez hierarchi  nowego systemu politycznego. Ponadto domagali 

si  przeprowadzenia zmian w prawie ko cielnym, postuluj c m. in. 

dopuszczenie onatych duchownych do funkcji biskupich. Po aresz-

towaniu patriarchy Tichona w 1922 r. przez w adze komunistyczne 

cz onkowie “ ywej Cerkwi”, dzi ki poparciu panuj cego re imu, 

przej li kierownictwo Ko cio a prawos awnego w ZSRR. Przez swe 

dzia ania, b d ce realizacj  wytycznych p yn cych od ateistycznych 

w adz pa stwowych, doprowadzili do utraty znaczenia Cerkwi pra-

wos awnej w spo ecze stwie. Wkrótce jednak tak e  

i oni utracili popracie panuj cego re imu. Os abienie Cerkwi pra-

wos awnej w zamy le w adz pa stwowych by o wszak tylko etapem 

na drodze do ca kowitego wyeliminowania religiii, z ycia publi- 

cznego8. 

Radzieck  metod  rozbijania jedno ci duchowie stwa wykorzy-

stywano po II wojnie wiatowej tak e w innych pa stwach tzw. 

demokracji ludowej. W Czechos owacji w 1949 r. utworzono np. 

Pokojowy Ruch Duchowie stwa, skupiony wokó  ks. J. Plojhara. 

Dzia alno  tego ruchu doprowadzi a tam do podporz dkowania 

pa stwu cz ci hierarchii ko cielnej9.  

Podobne ugrupowanie (tzw. Pokojowy Ruch Ksi y skupiony 

wokó  ks. R. Horváth’a) w 1949 r. powsta o równie  na W grzech. 

Podczas powstania w gierskiego w 1956 r. biskupi w gierscy roz-

wi zali t  organizacj . Jednak po st umieniu powstania, na skutek 

nacisków wywieranych przez w adze komunistyczne, które domaga-

y si  reaktywowania Pokojowego Ruchu Ksi y, Episkopat w gier-

ski powo a  nowe ugrupowanie (pod nazw  “Opus Dei”), licz c, e 

zdo a zachowa  nad nim kontrol . Wkrótce jednak kierownictwo 

nowego zrzeszenia przej te zosta o przez dotychczasowych cz on-

ków Pokojowego Ruchu Ksi y. Duchowni nale cy do tej organi-

zacji, przy poparciu w adz pa stwowych, obj li wiele wa nych sta-

nowisk ko cielnych, prowadz c do sytuacji, o której kard. Mind-

                                                      
8 Zob. T. Markiewicz, “Ksi a patrioci” w latach 1949-1955, w: Fasciculi  

historici novi, t. 1, red. A. Chojnowski, M. Kula, Warszawa 1998, s. 73-74. 
9 Zob. J. Myszor, Sowiecki model rozdzia u pa stwa od Ko cio a, “Chrze cija-

nin w wiecie” 1994, nr 1, s. 51-52. 
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szenty w 1976 r. pisa , i  re im komunistyczny decyduje nawet  

o tym, kto i przez jaki czas ma sprawowa  urz dy w Ko ciele i ko-

mu nale y udzieli  wi ce  kap a skich10.  

Warto ponadto zauwa y , e w pierwszych latach po wojnie po-

lityk  rozbijania od wewn trz zastosowano w Polsce z powodze-

niem w stosunku do PSL. Po uznaniu tej organizacji za wrog  po-

stawiono przed aparatem bezpiecze stwa zadanie pog bienia istnie-

j cego w niej zró nicowania wewn trznego. Wspieraj c dzia alno  

grupy opozycyjnej (PSL - “Nowe Wyzwolenie”), za pomoc  prze-

mocy i terroru, w przeci gu kilku zaledwie lat doprowadzono do 

faktycznej likwidacji PSL. Warto za  przypomnie , e jeszcze w 

1946 r. Polskie Stronnictwo Ludowe, kierowane przez Stanis awa 

Miko ajczyka, by o w Polsce zdecydowanie najmocniejszym ugru-

powaniem politycznym11. 

O podj ciu realizacji planów rozbicia jedno ci Ko cio a katolic-

kiego zdecydowa a ostatecznie, jak si  zdaje, rozmowa Boles awa 

Bieruta przeprowadzona z Józefem Stalinem w Moskwie, w dniu  

1 sierpnia 1949 r. Stalin stwierdzi  wówczas z naciskiem, e sku-

teczno  konfrontacji z Ko cio em zale y od doprowadzenia do 

roz amu w ród duchowie stwa12. 

 

2. Komisja Ksi y przy ZBoWiD 

Podobnie jak na W grzech i w Czechos owacji, tak równie  i w 

Polsce, organizacja “ksi y patriotów” utworzona zosta a w 1949 r. 

Jako przygotowanie pos u y a przeprowadzona przez aparat bezpie-

cze stwa akcja “rozpracowywania” duchowie stwa, dzi ki której 

dokonano rozró nienia na cz  “pozytywn ” i “reakcyjn ”. Nale-

cych do pierwszej otoczono ochron  w adz pa stwowych, przy-

znaj c im szereg ró nego rodzaju szczególnych uprawnie . Nato-

                                                      
10 Zob. A. Rotta, Tworzenie ko cio ów narodowych w pa stwach komunistycz-

nych, “Chrze cijanin w wiecie” 1994, nr 1, s. 62-63. 
11 Zob. H. Dominiczak, dz. cyt., s. 93-95. 
12 Zgodnie z zapiskami Bieruta Stalin stwierdzi  wówczas: “(...) nie zrobicie 

nic, dopóki nie dokonacie roz amu na dwie przeciwstawne sobie grupy (...) nie 

nastawiacie si  na roz am (...) bez roz amu w ród kleru nic nie wyjdzie”. Zob.  

K. Krasowski, Pa stwo a Ko ció  katolicki w Polsce 1945-1955, s. 60. 
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miast ksi y uznanych za “reakcyjnych” poddawano inwigilacji  

i aresztowano pod byle pretekstem13. 

Powstanie Komisji Ksi y przy ZBoWiD nie by o konsekwencj  

oddolnych inicjatyw, lecz przede wszystkim efektem dzia a  aparatu 

bezpiecze stwa14. Dlatego te  najpierw, w grudniu 1949 r., powo a-

no G ówn  Komisj  Ksi y przy Zarz dzie G ównym ZBoWiD,  

a dopiero w dalszej kolejno ci przyst piono do tworzenia sieci tere-

nowej tej organizacji. Utworzone wówczas ugrupowanie istnia o  

ok. 5 lat i w okresie swego najwi kszego rozkwitu zrzesza o ok. 

pi ciuset duchownych, którzy byli w stanie zmobilizowa  do udzia-

u w ró nych imprezach propagandowych kolejnych kilkuset “sym-

patyków”15. W dniu 12 lipca 1955 r., na posiedzeniu Prezydium 

G ównej Komisji Ksi y, podj to decyzj  o wej ciu do struktury 

Komisji Duchownych i wieckich Dzia aczy Katolickich przy 

Ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego16.  

KK przy ZBoWiD dzia a a w oparciu o Regulamin, zatwierdzo-

ny dnia 27 listopada 1952 r.17 Zgodnie z jego postanowieniami do 

Komisji móg  nale e  ka dy ksi dz katolicki b d cy obywatelem 

polskim, maj cy za sob  walk  z okupantem hitlerowskim, pobyt w 

obozach czy wi zieniach, “a tak e ksi dz którego ycie, praca  

i zachowanie stwierdzaj  patriotyczny, obywatelski stosunek do 

zada  jakim s u y praca Narodu skupionego wokó  Rz du Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej” (§ 4). W praktyce w a nie to ostatnie 

kryterium, rozumiane jako pozytywny stosunek do w adzy ludowej, 

najlepiej wzmocniony niech ci  do hierarchii ko cielnej, sta o si  

jedynym kryterium decyduj cym o cz onkostwie18. 

                                                      
13 Tam e, s. 63. 
14 Zob. H. Dominiczak, dz. cyt., s. 105. 
15 A. Dudek, Sutanny w s u bie Peerelu, “Karta” 1998, nr 25, s. 111. B. Ban-

kowicz, zapewne cz c te dwie grupy, pisze, e w Komisji Ksi y ostatecznie 

zgromadzono ok. tysi ca kap anów. Zob. Komisja Ksi y przy ZBoWiD (1949-

1955), “Chrze cijanin w wiecie” 1994, nr 1, s. 179. 
16 Zob. B. Bankowicz, dz. cyt., s. 173-181; J. aryn, Ko ció  a w adza w Polsce 

(1945-1950), Warszawa 1997, s. 269-272. 
17 Archiwum Akt Nowych, zaspó  akt: Zwi zek Bojowników o Wolno  i De-

mokracj . G ówna Komisja Ksi y (dalej: AAN, ZboWiD, GKK), sygn. 11. 
18 A. Kopiczko, Ko ció  warmi ski a polityka wyznaniowa po II wojnie wiato-

wej, Olsztyn 1996, s. 57. 
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Wed ug oficjalnych deklaracji KK przy ZBoWiD w swej dzia al-

no ci kierowa a si  has em Deo et Patriae19. Ograniczenie si  do 

tego rodzaju deklaracji w ocenie dzia alno ci Komisji Ksi y by oby 

jednak du ym b dem. W rzeczywisto ci szereg jej inicjatyw by  

realizacj  dyrektyw p yn cych od ateistycznie i antyko cielnie na-

stawionych w adz pa stwowych. “Ksi a patrioci” wykorzystani 

zostali przez w adze najpierw w roku 1950, podczas przejmowania 

“Caritasu”. W a nie nimi obsadzano stanowiska ko cielne, w opar-

ciu o przepisy dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu stano-

wisk ko cielnych20. Nag a niane opinie “ksi y patriotów” wykorzy-

stywane by y do formowania oczekiwanych przez w adze nastrojów 

spo ecznych, a cz sto pe nili oni tak e rol  instrumentu w wywiera-

niu ró nego rodzaju nacisków na hierarchi  ko cieln 21. 

Podkre li  nale y, e staraj c si  o liczebno  popieranej organi-

zacji nie unikano adnych metod, nawet pos ugiwania si  zastrasze-

niem, szanta em czy przekupstwem22. Nie mo na za  zapomina , e 

prze om lat 40-tych i 50-tych by  okresem najbardziej wzmo onych 

represji skierowanych przeciwko duchowie stwu katolickiemu.  

W instrukcji MBP z dnia 13 lipca 1948 r. min. Radkiewicz wezwa  

funkcjonariuszy departamentu V, który zajmowa  si  wówczas 

sprawami zwi zanymi z Ko cio em, do nasilenia aresztowa  w ród 

ksi y23. W efekcie pod koniec 1951 r. w wi zieniach przebywa o 

ju  oko o 900 duchownych, oskar onych o dzia alno  antypa -

stwow 24. Przeciwko kap anom wytoczono w tym czasie równie  

kilka procesów pokazowych, wydaj c nadotkliwsze wyroki, z kar  

mierci w cznie25. 

                                                      
19 Takim w a nie mottem opatrzone by y wszystkie numery organów praso-

wych Komisji, jakimi by y kolejno periodyki “G os Kap ana”, “Ksi dz Obywatel”  

i “Ku nica Kap a ska”. B. Bankowicz, dz. cyt., s. 180. 
20 Dz.U.53.10.32. 
21 Zob. T. Markiewicz, dz. cyt., s. 84-8; B. Bankowicz, dz. cyt., s. 183-188. 
22 B. Bankowicz, dz. cyt., s. 179. 
23 H. Dominiczak, dz. cyt., s. 81. 
24 A. i A. Anusz, Samotnie w ród wiernych. Ko ció  wobec przemian politycz-

nych w Polsce (1944-1994), Warszawa 1994, s. 29. 
25 Pierwszy g o ny proces tego rodzaju odby  si  w styczniu 1951 r. i przygo-

towany zosta , podobnie jak kolejne, przez aparat bezpiecze stwa. Postawieni 

wówczas przed s dem dwaj ksi a z Wolbromia oskar eni zostali o organizowanie 

i kierowanie grup  zmierzaj c  do obalenia rz du i skazani na kary do ywotniego 
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Duchowni nale cy do KK przy ZBoWiD korzystali natomiast  

z wielu przywilejów, których pozbawieni byli ksi a pozostaj cy 

poza ta organizacj . Mogli oni liczy  zarówno na wiadczenia pie-

ni ne, jak i na przywileje innej natury, jak np. mo liwo  korzysta-

nia z sanatoriów czy domów wypoczynkowych. Cz onkowie Prezy-

dium Komisji G ównej oraz Prezydiów Okr gowych Komisji Ksi -

y, istniej cych w ka dym województwie, otrzymywali przede 

wszystkim tzw. diety zrycza towane, które pe ni y rol  normalnego 

wynagrodzenia. Celem ich wyp acania, zgodnie z deklaracjami sa-

mych w adz GKK, by o “uniezale nienie pod wzgl dem material-

nym ksi y-aktywistów od wp ywów episkopatu”.  

Wszystkim duchownym nale cym do Komisji Ksi y przyzna-

wano tzw. zapomogi sta e, zwi zane zazwyczaj z ich staro ci  czy 

niedo no ci . Ponadto wnioski o emerytury czy renty, sk adane 

przez cz onków KK przy ZBoWiD, kierowano z poparciem do 

Urz du do Spraw Wyzna  oraz do Funduszu Ko cielnego. Duchow-

ni nale cy do tej organizacji szeroko korzystali równie  z mo liwo-

ci otrzymania jednorazowych zapomóg, stanowi cych cz sto form  

zwrotu poniesionych kosztów leczenia. Innym przys uguj cym im 

przywilejem by a tak e mo liwo  korzystania z pobytów w sanato-

riach i domach wypoczynkowych. Za po rednictwem GKK mo na 

by o uzyska  równie  pomoc innego rodzaju. Organizowano na 

przyk ad udzielanie pomocy lekarskiej, dostarczano lekarstw zagra-

nicznych, aparatów s uchowych i protez. Pomagano tak e w zdoby-

waniu materia ów budowlanych. Na skutek interwencji GKK nie-

którym duchownym umarzano podatki. Ponadto uzyskiwano po-

                                                                                                               
pozbawienia wolno ci. Podobny charakter mia  proces wytoczony ksi om z Kurii 

krakowskiej w styczniu 1953 r. Zarzucono im szpiegostwo na rzecz Stanów Zjed-

noczonych, skazuj c nie tylko na pozbawienie wolno ci, lecz i na kar  mierci. We 

wrze niu 1953 r. w stan oskar enia postawiono równie  duchownych z Kurii kie-

leckiej, z bpem Czes awem Kaczmarkiem w cznie. S dzono ich za rzekomy udzia  

w organizacji i dzia alno ci o rodka antypolskiego dzia aj cego na rzecz Stanów 

Zjednoczonych i Watykanu oraz za wspó prac  z okupantem niemieckim. Kary w 

tym procesie wynios y od 6 do 12 lat pozbawienia wolno ci. Zob. M. Bombicki, 

Ksi a przed s dami specjalnymi 1944-1954, Pozna  1993; J. Piasecka, Stosunki 

mi dzy Ko cio em rzymskokatolickim i pa stwem w Polsce w latach 1944-1953, w: 

Fasciculi historici novi, t. 1, red. A. Chojnowski, M. Kula, Warszawa 1998, s. 51; 

H. Dominiczak, dz. cyt., s. 68. 
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zwolenie na nauczanie w szko ach, udzielano d ugoterminowych 

po yczek oraz uzyskiwano zwolnienia ksi y z wi zie 26. 

Powodem prowadzenia tej dzia alno ci nie by a oczywi cie  

altruistyczna ch  niesienia pomocy kap anom znajduj cym si  w 

potrzebie. Chodzi o raczej o zaprezentowanie Komisji Ksi y jako 

organizacji prokap a skiej, dzi ki czemu - z wykorzystaniem naiw-

no ci i s abo ci ludzkiej - mo na by o zwi za  wi ksz  ilo  du-

chownych z dzia alno ci  tej organizacji27. 

 

3. Ko a Ksi y “Caritas” 

Pod koniec lat 50-tych, w zwi zku z intensyfikacj  dzia a  anty-

ko cielnych, podj to decyzj  o odtworzeniu organizacji “ksi y 

patriotów”. Przyj a ona nazw  Kó  Ksi y, dzia aj cych przy Zrze-

szeniu Katolików “Caritas”. Tak e i to ugrupowania od pocz tku 

swego istnienia pozostawa o w cis ej zale no ci od aparatu bezpie-

cze stwa28.  

Ksi a zwi zani z w adz  ludow  ju  od 1950 r. nale eli do ZK 

“Caritas”, a niektórzy z nich nawet weszli do Zarz du Przymusowe-

go, utworzonego w tym e roku 1950. Pocz tkowo jednak w ramach 

Zrzeszenia nie utworzono specjalnej komórki kap a skiej. Proces 

powo ywania do ycia Kó  Ksi y przy “Caritas” rozpocz to w 

1959 r. Po dwóch latach dzia alno ci liczba duchownych nale cych 

do tej organizacji zbli y a si  do pi ciuset29.  

Podobnie jak poprzednio w przypadku KK przy ZBoWiD, ist-

nienie Kó  Ksi y “Caritas” wykorzystywane by o przede wszyst-

kim w celach propagandowych. Liczono na to, e poprzez dzia al-

                                                      
26 Wnioski te sformu owano w oparciu o analiz  dokumentacji zgromadzej w 

AAN, GKK. ZBoWiD. Szczegó owo na ten temat zob. P. Stanisz, Przywileje cz on-

ków Komisji Ksi y przy ZBoWiD, “Resovia Sacra” 1998 nr 5, s. 287-291. 
27 W sprawozdaniu z dzia alno ci w 1952 r. stwierdzono to wyra nie: “Ide  

przewodni  tak wydatnego subwencjonowania ksi y - cz onków ZBoWiD by o: 

[...] pomoc dla ksi y emerytów, ksi y opuszczonych przez hierarchi  ko cieln   

i ksi y na ma ych parafiach, przez co wi e si  spor  ilo  kleru do owego z Ko-

misj  Ksi y”. AAN, GKK. ZBoWiD, 12. 
28 Zob. H. Dominiczak, dz. cyt., s. 216-217. 
29 A. Dudek, dz. cyt., s. 112, zob. te  S. Owczarek, By  zaanga owanym - by  

ksi dzem, Warszawa 1982, s. 265-267. 
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no  tej organizacji uda si  uformowa  “pozytywne stanowisko” 

wobec socjalistycznej rzeczywisto ci, zarówno w ród wi kszo ci 

duchowie stwa, jak i w ród wiernych wieckich30. 

W adze pa stwowe przywi zywa y du e znaczenie do dzia alno-

ci Kó  Ksi y, dlatego te  ugrupowanie to by o stale subwencjo-

nowane31. W stosunku do cz onków Kó  Ksi y prowadzono tak e 

uprzywilejowan  polityk  podatkow , pomagano im w przeprowa-

dzaniu remontów, udzielano pomocy materialnej z Funduszu Ko-

cielnego, nadawano równie  szczególne uprawnienia w innych 

dziedzinach32. Dzia ania te mia y swoj  wymow , zw aszcza wobec 

restrykcyjnej polityki prowadzonej wobec ogó u duchowie stwa 

katolickiego33.  

Od pocz tku dzia alno ci Kó  Ksi y cz onkom tej organizacji 

obiecywano tak e obj cie ich wszechstronn  opiek  socjaln 34. Gdy 

wi c na pocz tku lat 70-tych liczebno  ugrupowania zacz a male , 

w adze pa stwowe podj y decyzj  o utworzeniu specjalnego Fun-

duszu Emerytalnego, przeznaczonego dla duchownych nale cych 

                                                      
30 A. Micewski, Kardyna  Wyszy ski Prymas i m  stanu, t. 1, Pary  1982,  

s. 58. 
31 Zob. np. notatka informacyjna UdSW o niektórych zagadnieniach z dziedziny 

stosunków mi dzy pa stwem a Ko cio em z 7 listopada 1959 r., w: A. Dudek,  

dz. cyt., s. 124. 
32 Uprzywilejowanie duchownych - cz onków Kó  Ksi y “Caritas” na przyk a-

dzie diecezji warmi skiej omawia A. Kopiczko, dz. cyt., s. 60-67. 
33 Nie rezygnowano w tym czasie nawet z najbardziej represyjnych dzia a .  

W latach 1958-1959 SB doprowadzi a np. do aresztowania 45 duchownych. Wi k-

sz  uwag  zwrócono jednak na inne mo liwo ci dzia ania, od nak adania kar admi-

nistracyjnych pocz wszy, a na restrykcyjnej polityce podatkowej ko cz c. W a nie 

ten ostatni instrument wykorzystywany by  szczególnie cz sto. W czerwcu 1960 r. 

dyrektor UdSW J. Sztachelski, podczas odprawy aparatu bezpiecze stwa, chlubi  

si , e obci enia podatkowe s  tak dotkliwe, i  “dla niektórych w adz ko ciel- 

nych staj  si  niewyp acalne”. Zob. H. Dominiczak, dz. cyt., s. 220-221. Zob. te   

H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wst pne. Rys historyczny, 

Lublin 1996, s. 328-336. 
34 Na Konferencji Krajowej Przedstawicieli Kó  Ksi y “Caritas”, która odby a 

si  w dniach 9-10 grudnia 1959 r., ks. S. Huet, informuj c o uzyskaniu mo liwo ci 

leczenia sanatoryjnego dla cz onków Kó , zapowiada  jednocze nie, “ e na dobrej 

drodze s  starania o umo liwienie naszym cz onkom korzystania z Ubezpieczalni 

Spo ecznej. Cz onkowie nasi b d  mogli korzysta  równie  ze specjalnego fundu-

szu emerytalnego”. Za: S. Owczarek, dz. cyt., s. 267-268. 
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do Zrzeszenia Katolików “Caritas”. Fundusz ten, utworzony w dniu 

2 sierpnia 1972 r. i dwukrotnie reorganizowany35, funkcjonowa  a  

do wej cia w ycie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu 

spo ecznym duchownych36.  

Fundusz Emerytalny dla duchownych nale cych do ZK “Cari-

tas” oferowa  bardzo korzystne warunki ubezpieczenia. Op acane 

przez cz onków sk adki nie by y wygórowane. Natomiast wyp acane 

wiadczenia by y jednocze nie wysokie i stosunkowo atwo osi gal-

ne, co oczywi cie by o bardzo kosztowne dla bud etu pa stwa. War-

to za  przypomnie , e w tym samym czasie osoby duchowne in 

genere wci  pozostawa y poza podmiotowym zakresem ubezpie-

cze  spo ecznych. Dzi ki takiej konstrukcji Fundusz spe nia  wszel-

kie warunki, aby sta  si  mocnym rodkiem przyci gania do dzia-

alno ci w Zrzeszeniu “Caritas” oraz Ko ach Ksi y i niew tpliwie 

po to w a nie zosta  utworzony37.  

Istnienie Funduszu nie przynios o jednak oczekiwanych efektów. 

Liczebno  Kó  Ksi y nadal systematycznie mala a, a w po owie 

lat 80-tych organizacja ksi y patriotów przy ZK “Caritas” istnia a 

ju  tylko formalnie38. 

  

Podsumowanie 

Organizowanie i wspieranie grupy duchownych gotowych do 

bezkrytycznej lojalno ci by o charakterystycznym rysem dzia alno-

ci komunistycznych w adz pa stwowych przez ca y okres Polski 

Ludowej. By o to bez w tpienia dzia anie zamierzone, stanowi ce 

jeden z podstawowych kierunków polityki wyznaniowej prowadzo-

nej przez pa stwo. Jeszcze w grudniu 1976 r., podczas odprawy 

                                                      
35 Pierwotna nazwa Funduszu brzmia a: Fundusz Emerytalny dla Duchownych 

Cz onków Zrzeszenia Katolików “Caritas”. W dniu 21 lipca 1976 r. dokonano 

zmian w jego organizacji, przyjmuj c jednocze nie now  nazw : Fundusz Ubezpie-

czenia Emerytalnego Duchownych. Po kolejnych kilku latach funkcjonowania, w 

dniu 9 kwietnia 1984 r., ponownie za  zmieniono statut. Zob. P. Stanisz, Ubezpie-

czenia spo eczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, w: Prawo wyzna-

niowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 467. 
36 Dz.U.89.29.156 z pó n. zm. 
37 Zob. P. Stanisz, Ubezpieczenia ..., s. 467. 
38 A. Dudek, dz. cyt., s. 114. 
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aktywu aparatu bezpiecze stwa, potwierdzi  to Stanis aw Kania:  

“W stosunkach z Ko cio em mo emy prowadzi  w ró nych okre-

sach bardziej lub mniej ostr  polityk , raz dzia a  si  logiki, a in-

nym razem logik  si y. Jedno jednak powinno zosta  nie zmienione, 

tj. kurs na umacnianie wewn trz Ko cio a grupy lojalnego kleru. 

Bez tego trudno budowa  jakiekolwiek zamiary na dobre u o enie 

stosunków z Ko cio em. Dopóki Ko ció  stanowi  b dzie monolit, 

dopóty przychodzi  mu b dzie ochota na prób  si  i walk  z socjali-

zmem”39. 

Próby rozbicia jedno ci Ko cio a katolickiego w Polsce wymaga-

y niema ych wysi ków aparatu bezpiecze stwa i administracji wy-

znaniowej, a hojne subwencjonowanie dzia alno ci nielicznej grupy 

“ksi y patriotów” poch on o du  cz  rodków publicznych. 

Wyniki podejmowanych dzia a  z pewno ci  nie by y jednak dla 

ówczesnych w adz pa stwowych satysfakcjonuj ce.  

Istnienie i dzia alno  Komisji Ksi y przy ZBoWiD oraz Kó  

Ksi y przy Zrzeszeniu Katolików “Caritas” mog  by  oceniane  

z ró nych perspektyw. Najwi kszym zagro eniem dla obiektywnej 

oceny wydaje si  jednak brak uwzgl dnienia panuj cych wówczas 

realiów, tj. pozornej tylko wolno ci sumienia i wyznania, czy te  

fikcyjnej równo ci wobec prawa, nie wspominaj c ju  o atmosferze 

terroru pierwszych zw aszcza lat powojennych. Nieprzypadkiem 

przecie , zgodnie z ocen  sformu owan  przez Adama opatk , 

zajmuj cego od 1982 r. stanowisko dyrektora UdSW, w niekatolic-

kich ko cio ach i zwi zkach wyznaniowych proces akceptacji ustro-

ju nie napotka  w praktyce na adne trudno ci40. 

                                                      
39 H. Dominiczak, dz. cyt., s. 307-308. 
40 Zob. H. Misztal, dz. cyt., s. 262. 
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Bezprawne przej cie przez w adze komunistyczne 

maj tku Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami 

pod wezwaniem w. Józefa” w Krakowie 
 

Zagadnieniem wrogiej polityki pa stwa w stosunku do Ko cio a 

w okresie Polski Ludowej zajmowa o si  ju  wielu autorów. Nadal 

jednak brakuje opracowa  na temat ówczesnego po o enia zgroma-

dze  zakonnych1, a problem sytuacji prawnej niehabitowych zgro-

madze  - wyst puj cych wobec w adz jako stowarzyszenia - nigdzie 

nie zosta  poruszony. Sk ania to do podj cia bada  nad tym zagad-

nieniem. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie represyj-

nych, wielokrotnie bezprawnych dzia a  w adz komunistycznych 

wzgl dem Zgromadzenia S ug Jezusa2, które oficjalnie wyst powa o 

jako Stowarzyszenie “Opieka nad Dziewcz tami” (SOD).  

                                                      
1 Artyku y: J. Kowalika, Polityka w adz PRL wobec zakonów, “Chrze cijanin w 

wiecie” 1994, nr 1, s. 136-157 oraz B. Zuberta, T. Bach, Ograniczenia w realizacji 

w asnego charyzmatu przez instytuty zakonne w okresie rz dów totalitarnych w 

Polsce (1945-1989), “Roczniki Nauk Prawnych”, t. 4, Lublin 1994, s. 81-101 jedy-

nie sygnalizuj  skal  problemu.  
2 Zgromadzenie S ug Jezusa (ZSJ) zosta o za o one przez b . O. Honorata 

Ko mi skiego i Eleonor  Motylowsk  w Warszawie w 1884 r. Szerzej na temat 

powstania i dzia alno ci zob. przede wszystkim: A. Jakubczyk, Zgromadzenie S ug 

Jezusa w spo ecze stwie polskim w latach 1884-1939, Lublin 1995, mps BKUL,  

a tak e: P. Brzozowska, S ugi Jezusa, w: Zakony  w. Franciszka w Polsce w latach 

1772-1970, red. J. R. Bar, cz. 1, Warszawa 1978, s. 186-194; P. Brzozowska, 

Zgromadzenie Sióstr S ug Jezusa, w: Kalendarz Rodziny Katolickiej, Warszawa 

1989, s. 57-58; P. Brzozowska, Zgromadzenie S ug Jezusa, “Trze wymi b d cie…” 

1989, nr 2, s. 43-45; S. Fudali, Zgromadzenie S ug Jezusa w latach 1939-1947, w: 

e skie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, red. A. Chruszczewski, 
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Zgromadzenie, powsta e w okresie prze ladowa  carskich, kiedy 

zakazane by o tworzenie nowych zakonów katolickich na ziemiach 

polskich, mia o charakter ukryty. Po I wojnie wiatowej, gdy mo na 

ju  by o jawnie prowadzi  dzia alno , Siostry zdecydowa y o za-

chowaniu tej formy ycia zakonnego. W celu reprezentowania na 

zewn trz Zgromadzenia Siostry S ugi Jezusa powo a y w latach 

1917-1919 trzy oddzielne Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz -

tami”: w Krakowie, Lublinie i Warszawie3. W niniejszym opraco-

waniu przedstawiona zostanie sprawa likwidacji przez w adze ko-

munistyczne i przej cia maj tku na Skarb Pa stwa jedynie krakow-

skiego Stowarzyszenia4. Podstaw  opracowania stanowi  materia y 

archiwalne pochodz ce z Archiwum Zgromadzenia S ug Jezusa 

(ASJ), Archiwum Akt Nowych (AAN), Centralnego Archiwum 

Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji (AMSWiA) 

oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (AKM-K).  

 

1. Sprawa likwidacji krakowskiego Stowarzyszenia 

“Opieka nad Dziewcz tami” 

Przyj ta po II wojnie wiatowej polityka w adz komunistycznych 

zmierza a do wyrugowania Ko cio a z ycia publicznego. Szczegól-

nie obawiano si  wp ywu organizacji ko cielnych na wychowanie 

                                                                                                               
K. D bowska, J. Koz owski, t. 5, Lublin 1989, s. 229-287; A. Jakubczyk, A. Kulka, 

H. Sula, Zgromadzenie Sióstr S ug Jezusa, w: Dziedzictwo B ogos awionego Hono-

rata Ko mi skiego, red. H. I. Szumi , G. Bartoszewski, Warszawa - Sandomierz 

1998, s. 295-330. Zgromadzenie otrzyma o dekret pochwalny Stolicy Apostolskiej 

w 1907 r. W rok pó niej zosta y po raz pierwszy zatwierdzone Konstytucje Zgro-

madzenia, a ostateczne zatwierdzenie dokonane zosta o przez Stolic  Apostolsk  w 

1924 roku. 
3 Ka de ze Stowarzysze , oddzielnie zatwierdzone, posiada o statut nie ró ni -

cy si  zasadniczo od pozosta ych. Zatem fakt istnienia a  trzech Stowarzysze   

o niemal identycznych celach t umaczy  nale y specyficzn  sytuacj  polityczn  

panuj ca w ró nych cz ciach porozbiorowej Polski w chwili zak adania tych 

Stowarzysze . Zreszt  zarz d Zgromadzenia w 1939 r. uchwali  fuzj  Stowarzysze-

nia lubelskiego z warszawskim, jednak nie dosz o do niej z powodu wybuchu  

wojny. Zob. A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 109. 
4 Na temat likwidacji lubelskiego Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami”  

i przej cia jego maj tku na Skarb Pa stwa zob. M. Ordon, Represje w adz komuni-

stycznych wobec lubelskiej placówki Zgromadzenia S ug Jezusa, “Studia z prawa 

wyznaniowego”, t. 1, Lublin 2000, s. 117-142. 
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m odego pokolenia, dlatego jednym z pierwszych posuni  w adz 

by o wyeliminowanie stowarzysze  katolickich z ycia spo ecznego. 

I takie by y faktyczne powody podj tej w 1946 roku likwidacji Sto-

warzyszenia krakowskiego. Gdy w 1949 roku Siostry ujawni y wo-

bec w adz zakonny charakter Stowarzyszenia, fakt ten nie zmieni  

negatywnej postawy w adz, a wr cz nasili  wrogie dzia ania. 

 

1.1. Wprowadzenie - podstawy prawne dzia alno ci 

Stowarzyszenia do 1946 roku 

Stowarzyszenie “Opieka nad Dziewcz tami p.w. w. Józefa”  

z siedzib  w Krakowie (SODK) utworzone zosta o przez Siostry 

pracuj ce w Galicji w 1917 roku5. W wolnej Polsce zarejestrowane 

zosta o w dniu 13 lipca 1923 roku6. Stowarzyszenie by o apolitycz-

ne i nastawione na dzia alno  charytatywno-o wiatow . Poniewa  

statut Stowarzyszenia mia  sankcjonowa  wobec w adz pa stwo-

wych prace prowadzone przez Zgromadzenie, zatem cele statutowe 

by y zbie ne z zadaniami zapisanymi w Konstytucjach Zgromadze-

nia. Stowarzyszenie mia o na celu opiek , wychowanie i kszta cenie 

dziewcz t oraz pomoc kobietom pozostaj cym bez pracy. Dla reali-

zacji powy szych zada  mog o otwiera  bursy i internaty dla dziew-

cz t, prowadzi  szko y zawodowe i kursy gospodarstwa domowego, 

zak ada  sto ówki i pracownie r czne, a tak e prowadzi  schroniska 

dla kobiet niezdolnych do pracy.  

Cz onkiniami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog y by  jedynie 

cz onkinie Zgromadzenia, cho  sam statut Stowarzyszenia nie 

wspomina  o czno ci ze Zgromadzeniem S ug Jezusa. Wobec 

w adz pa stwowych Stowarzyszenie reprezentowa  zarz d, wybie-

rany na walnym zgromadzeniu na okres 3 lat, faktycznie w zarz -

dzie zasiada y najcz ciej osoby pe ni ce równocze nie funkcje 

w Zgromadzeniu7.  

Szczególnie wa nym, z punktu widzenia pó niejszych losów 

Stowarzyszenia, by o unormowanie zawarte w §11 statutu mówi ce, 

                                                      
5 Zezwolenie Cesarsko-Królewskiego Namiestnictwa w Bia ej z dn. 20 VII  

1917 r., ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
6 A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 582.  
7 Tam e, s. 109-111. 
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e w razie rozwi zania Stowarzyszenia ca y jego maj tek przecho-

dzi do dyspozycji ordynariusza diecezji krakowskiej. 
Wydane w dniu 27 pa dziernika 1932 roku rozporz dzenie Pre-

zydenta RP - Prawo o stowarzyszeniach8 umo liwia o organom  
administracji pa stwowej szerok  ingerencj  w dzia alno  stowa-
rzysze 9. Co prawda art. 9 ca kowicie wy cza  zakony spod przepi-
sów tego prawa, ujawnienie si  zatem Zgromadzenia zwalnia oby je 
ze stosowania niekorzystnych przepisów, jednak Siostrom zale a o 
na zachowaniu przekazanej przez Za o yciela idei ycia ukrytego. 
Szans  pogodzenia tych d e  stworzy o wydane na podstawie  
art. 10 Prawa o stowarzyszeniach rozporz dzenie Rady Ministrów 
o stowarzyszeniach s u cych katolickim celom religijnym i wyzna-
niowym z 28 stycznia 1934 roku10. Dotyczy o ono stowarzysze  
maj cych za cel podstawowy szerzenie zasad katolickich, je eli 
powsta y za zgod  biskupa diecezjalnego lub ju  po powstaniu zo-
sta y przez niego aprobowane, nie maj  charakteru pracowniczych 
zwi zków zawodowych, a statuty ich przewiduj  nadzór biskupa 
nad dzia alno ci  stowarzyszenia. Zosta y one wy czone spod 
wi kszo ci przepisów Prawa o stowarzyszeniach11, a kontrole tych 
stowarzysze  katolickich przeprowadzane by y za po rednictwem 
Kurii Biskupich. Zgromadzenie uzyska o zatem aprobat  biskupa 
ordynariusza diecezji dla Stowarzyszenia i kontynuowa o dzia al-
no  nadal wyst puj c oficjalnie jako Stowarzyszenie “Opieka nad 
Dziewcz tami”12. 

                                                      
8 Dz.U.32.94.808 - dalej: Prawo o stowarzyszeniach. 
9 Szerzej zob.: J. Blicharz, Pozycja prawna stowarzysze . Studium prawno-

administracyjne, Wroc aw 1996, s. 18-22; E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania si  
w Polsce, Warszawa 1992, s. 27-34; E. Smoktunowicz, Wolno  zrzeszania si  i jej 
wp yw na obowi zuj ce prawo w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-
Sk odowska. Ius 1993, s. 192; J. Szreniawski, Problemy prawne stowarzysze ,  
Annales Universitatis Mariae Curie-Sk odowska, Ius 1993, s. 214. Zob. tak e  
J. Krukowski, Prawo chrze cijan do stowarzyszania si  i mo liwo ci jego realizacji 
w prawie kanonicznym i polskim, Ko ció  i Prawo, t. 9, Lublin 1991, s. 203;  
W. Bar, Wolno  zrzeszania si  osób wierz cych, w: Prawo wyznaniowe, red.  
H. Misztal, Lublin 2000, s. 417-418. 

10 Dz.U.34.9.72. 
11 Nie odnosi  si  do nich m. in. art. 6 pkt a Prawa o stowarzyszeniach zakazu-

j cy tworzenia stowarzysze  przyjmuj cych zasad  bezwzgl dnego pos usze stwa 
cz onków w adzom stowarzyszenia. 

12 A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 112. 
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1.2. Odmowa ponownej rejestracji Stowarzyszenia 
 
Po drugiej wojnie wiatowej stosownie do zarz dzenia Minister-

stwa Administracji Publicznej (MAP)13 Siostry zwróci y si  z pro b  
o ponown  rejestracj  Stowarzyszenia14 i otrzyma y pozytywn  
odpowied  Urz du Wojewódzkiego Krakowskiego z dnia 21 sty-
cznia 1946 roku.15 Tym wi kszym zaskoczeniem by a decyzja wy-
dana przez ten sam Urz d w dniu 21 maja 1946 roku16, odmawiaj ca 
rejestracji Stowarzyszenia, w której to decyzji ani s owem nie 
wspomniano o wcze niejszym zezwoleniu na wznowienie dzia alno-
ci. Jako podstaw  odmowy podano “sprzeczno  przed o onego 

statutu Stowarzyszenia z podstawowymi zasadami ustroju demokra-
tycznego, poniewa  ogranicza  on dzia alno  Stowarzyszenia do 
kr gu ubogich, polskich dziewcz t wyznania rzymskokatolickiego”. 
Nadto podniesiono zarzut “niecelowo ci istnienia Stowarzyszenia, 
gdy  opiek  nad dziewcz tami sprawuje dzia aj ca w województwie 
krakowskim Liga Kobiet”.  

Powy sza decyzja Urz du Wojewódzkiego budzi szereg zastrze-
e . Po pierwsze, podaje uzasadnienie nie przewidziane Prawem 

o stowarzyszeniach. Prawo to upowa nia o w adz  rejestracyjn  do 
odmowy rejestracji stowarzyszenia w wypadkach, gdy jego istnienia 
nie da oby si  pogodzi  z prawem, zagra a oby bezpiecze stwu, 
spokojowi lub porz dkowi publicznemu (art. 14), lub gdy powstanie 
stowarzyszenia nie odpowiada oby wzgl dom po ytku spo ecznego 
(art. 20), ale nie przewidywa o odmowy na podstawie faktu, e ist-
niej  ju  stowarzyszenia o podobnych celach. Po drugie, decyzja 
odmowna musia a by  nale ycie umotywowana17, czego nie mo na 

                                                      
13 Pismo okólne MAP z 16 III 1945 r. L. dz. 2963/157/45, AAN, MAP,  

sygn. 717. Zarz dzenie nak adaj ce obowi zek ponownej rejestracji stowarzysze  
dzia aj cych przed 1939 r. mia o na celu odtworzenie dokumentacji urz dowej 
zniszczonej przez niemieckie w adze okupacyjne. O zniszczeniu przedwojennego 
rejestru stowarzysze  donosi  Urz d Wojewódzki Krakowski w pi mie z dn. 11 XI 
1946 r., AAN, MAP, sygn. 719. 

14 Pismo SODK do Urz du Wojewódzkiego Krakowskiego, Wydzia  Spo ecz-
no-Polityczny, z dn. 31 VIII 1945 r., ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 

15 Pismo Urz du Wojewódzkiego Krakowskiego, ASJ, T: SODK. Zarz d Ko-
resp. urz d. 

16 ASJ, T: SODK. Zarz d Koresp. urz d. 
17 “[…] decyzja w adzy odno nie oceny wzgl dów bezpiecze stwa, spokoju 

i porz dku publicznego, jak równie  i odno nie po ytku spo ecznego, nie opiera si  
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powiedzie  o rozstrzygni ciu z 21 maja 1946 roku. Zarzut niecelo-
wo ci istnienia organizacji spo ecznej w trudnych, powojennych 
czasach by  zupe nie bezpodstawny, podobnie jak ten, e istnienie 
stowarzyszenia o charakterze wyznaniowym sprzeciwia si  zasadom 
ustroju demokratycznego. To tylko w wietle za o e  ideologicz-
nych partii komunistycznej istnienie stowarzysze  wyznaniowych 
“nie odpowiada o wzgl dom po ytku spo ecznego”. Po trzecie, trze-
ba zauwa y , e chodzi o w tym przypadku jedynie o podj cie dzia-
alno ci przez istniej ce ju  od blisko 30 lat Stowarzyszenie, które 

wskutek represji okupanta zmuszone by o przerwa  sw  dzia alno . 
Nie by o podstaw faktycznych ani prawnych do odmownego za a-
twienia podania o rejestracj . Dopuszczalno  istnienia tego  Sto-
warzyszenia by a ju  przez w adz  rejestracyjn  badana i podobnie 
jak postanowienia przed o onego statutu uznana za zgodn   
z prawem i porz dkiem publicznym. Je li Urz d Wojewódzki Kra-
kowski mia  jakiekolwiek zastrze enia co do postanowie  statutu to 
powinien zgodnie z art. 20 Prawa o stowarzyszeniach zakwestiono-
wa  odno ny przepis i wyznaczy  odpowiedni termin na dokonanie 
zmian, a nie ca kowicie odmawia  rejestracji. Wydanie decyzji tej 
tre ci nale y jedynie t umaczy  narastaniem w ród w adz komuni-
stycznych nastrojów antyko cielnych, które zaowocowa y uchyle-
niem dnia 2 pa dziernika 1947 roku przedwojennego rozporz dze-
nia Rady Ministrów o stowarzyszeniach s u cych katolickim celom 

                                                                                                               
na dowolno ci. Mamy tu do czynienia z tak zwan  skr powan  swobodn  ocen  

w adzy, co poci ga za sob  obowi zek podania w uzasadnieniu powodów faktycz-

nych decyzji […]”. A. Pruszkowski, Nowe prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 

1933, s. 50. W mi dzywojennej literaturze przedmiotu zwracano szczególn  uwag , 

aby decyzja odmowna w kwestii rejestracji stowarzyszenia by a nale ycie umoty-

wowana. Zob. tak e W. Czapi ski, Prawo o stowarzyszeniach z komentarzami, 

Warszawa 1935, s. 46-47. Zaraz po wej ciu w ycie Prawa o stowarzyszeniach 

pojawi y si  g osy krytyki zarzucaj ce, e “Prawo [to] daje tak szerokie podstawy 

do swobodnej oceny w adzy w zakresie niedopuszczenia stowarzyszenia do ycia, 

i  w adza b dzie mog a w tej mierze post powa  niemal zupe nie dowolnie pozo-

stawiaj c tylko fikcj  zasady wolno ci stowarzyszania si  [...]. W adza mo e nie 

dopu ci  do powstania adnego stowarzyszenia, które z tych, czy z innych po-

wodów mog oby by  niemi e panuj cemu kierunkowi politycznemu [...].” 

S. Urbanowicz, Nowe prawo o stowarzyszeniach. Referat wyg oszony w Biurze 

Pracy Spo ecznej w dniu 22 listopada 1932 r., Warszawa 1932, s. 11-12. Obawy te 

zi ci y si  po przej ciu w adzy przez komunistów. 
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religijnym i wyznaniowym18. Odt d do tego typu stowarzysze  mia-
y odnosi  si  przepisy Prawa o stowarzyszeniach.  

Od decyzji z dnia 21 maja 1946 roku Stowarzyszenie wnios o 
odwo anie do Ministerstwa Administracji Publicznej19, w którym 
wyrazi o gotowo  dostosowania postanowie  statutu do wymogów 
Urz du Wojewódzkiego. Wobec bezskutecznego oczekiwania na 
odpowied  Ministerstwa w dniu 12 pa dziernika 1947 roku podj to 
decyzj  o rozwi zaniu Stowarzyszenia krakowskiego20. W my l §11 
statutu ca y maj tek Stowarzyszenia przeszed  wówczas do dyspo-
zycji ordynariusza diecezji krakowskiej. W zwi zku z tym zwrócono 
si  z pro b  do arcybiskupa A. Sapiehy, aby wyznaczy  termin 
i osoby, które zaj yby si  stron  formaln  przekazania maj tku21.  

Po blisko 1,5 rocznym okresie czasu od wniesienia pisma Mini-
sterstwo Administracji Publicznej decyzj  z dnia 16 pa dziernika 
1947 roku odrzuci o odwo anie Stowarzyszenia (o tej decyzji Sto-
warzyszenie zosta o powiadomione przez Urz d Wojewódzki pi-
smem z 24 pa dziernika 1947 roku)22. Tak d ugi okres zwlekania  
z wydaniem decyzji by  ewidentnym naruszeniem zasady szybko ci 
post powania administracyjnego, nakazuj cej sprawy za atwia  
szybko, “bez niepotrzebnej zw oki i przy tym tak, aby nie ucierpia  
ani interes publiczny, ani uprawnione interesy osób prywatnych”23. 

                                                      
18 Rozporz dzenie RM z dn. 2 X 1947 r. uchylaj ce rozporz dzenie z dn.  

28 I 1934 r. (Dz.U.47.65.395). 
19 Pismo z dn. 5 VI 1946 r., ASJ, T: SODK. Zarz d Koresp. urz d. 
20 Protokó  nadzwyczajnego walnego zebrania cz onków Stowarzyszenia 

“Opieka nad Dziewcz tami p.w. w. Józefa” odbytego dnia 12 X 1947 r. w Krako-
wie, AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa; ASJ, T: SODK. Zarz d. Protoko y walnych 
zebra . 

21 Pismo SODK z dn. 14 X 1947 r. i potwierdzenie przez Kuri  Biskupi  w 
Krakowie przej cia maj tku SODK z dniem 15 X 1947 r., AKM-K, T: Siostry 
S ugi Jezusa; ASJ, T: SODK a Kuria metropolitalna. Kraków. Koresp. urz d. 

22 ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
23 Art. 68, ust. 1 rozporz dzenia Prezydenta RP z dn. 22 III 1928 r. o post po-

waniu administracyjnym (Dz.U.28.36.341). Zob.: Prawo administracyjne, red.  
M. Jaroszy ski, Warszawa 1952, cz. II, s. 119-120; M. Jaroszy ski, M.  Zimmer-
mann, W. Brzezi ski, Polskie prawo administracyjne. Cz  ogólna, Warszawa 
1956, s. 372. Rozporz dzenie o post powaniu administracyjnym przewiduje (zale -
nie od rodzaju sprawy) trzy-, pi cio- i sze cio- miesi czne terminy na zako czenie 
post powania. W tym przypadku Ministerstwo w sposób ra cy naruszy o obowi -
zuj ce terminy chocia  ówcze ni przedstawiciele doktryny uwa ali, e: “terminy, 
które na zako czenie sprawy wyznacza art. 68 r. p. a., s  zbyt d ugie i ostro kontra-
stuj  z rytmem socjalistycznego stylu pracy.”(sic!) B. Graczyk, Post powanie 
administracyjne, Warszawa 1953, s. 98.  
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W  konsekwencji odmowy rejestracji w adze pa stwowe podj y 
kroki likwidacyjne - Urz d Wojewódzki wezwa  Stowarzyszenie do 
wyznaczenia kandydatów na likwidatorów24. Zarz d Stowarzyszenia 
nie zgadzaj c si  z t  decyzj  nie uczyni  tego. Zwróci  si  natomiast 
do w adz z pro b  o zezwolenie na przy czenie - w trybie art. 42 
Prawa o stowarzyszeniach - Stowarzyszenia krakowskiego do war-
szawskiego Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami”. Odpo-
wied  by a odmowna25. 

Pismem z dnia 8 marca 1949 roku26 Urz d Wojewódzki Krakow-
ski zarz dzi  przekazanie maj tku Stowarzyszenia “Opieka nad 
Dziewcz tami p.w. w. Józefa” w Krakowie na rzecz Towarzystwa 
Burs i Stypendiów oraz wyznaczy  likwidatora. Stowarzyszenie 
ponownie odwo a o si  do MAP dowodz c, e maj tek Stowarzy-
szenia zosta  przekazany uchwa  walnego zgromadzenia do dyspo-
zycji krakowskiej Kurii27. Ministerstwo zwróci o odwo anie bez 
rozpatrzenia, stwierdzaj c, e “decyzja Urz du Wojewódzkiego 
z 21 maja 1946 r. zosta a ju  zatwierdzona w dniu 16 pa dziernika 
1947 r., w zwi zku z czym Stowarzyszenie […] przesta o by  stron  
i zarz d Stowarzyszenia straci  legitymacj  czynn  wobec w adz”28. 
Zupe nym milczeniem pomini to fakt rozwi zania si  Stowarzysze-
nia na mocy w asnej uchwa y i przekazania jego maj tku Kurii Bi-
skupiej. A przecie  w wietle art. 37 Prawa o stowarzyszeniach29 
w adza musia a uzna  decyzj  ostatniego walnego zgromadzenia 
o przeznaczeniu maj tku. Nawet gdyby nie wiedzia a o samoroz-
wi zaniu si  Stowarzyszenia, to art. 27 Prawa o stowarzyszeniach 
nakazywa  przeznaczenie maj tku na cel przewidziany w statucie30, 

                                                      
24 Pismo z dn. 29 XI 1947 r., ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
25 Zob. protoko y zebra  zarz du Stowarzyszenia warszawskiego z dni 3 XII 

1947 r. i 10 II 1948 r., ASJ, T: SODW. Protoko y zebra  zarz du.  
26 ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
27 Pismo do MAP z dn. 15 III 1949 r. [ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d.] 

Równie  Kuria Metropolitalna wielokrotnie interweniowa a w tej sprawie wysto-
sowuj c pisma do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Krako-
wie. W odpowiedzi zosta a poinformowana, e nie ma legitymacji czynnej w tej 
sprawie. AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa.  

28 ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
29 Art. 37: “W razie rozwi zania si  stowarzyszenia na skutek w asnej uchwa y 

[…] i w braku w statucie postanowie  co do przeznaczenia maj tku stowarzyszenia 
[…], ostatnie walne zgromadzenie uchwali przeznaczenie tego maj tku. W braku 
[…] takiej uchwa y b dzie mia  analogiczne zastosowanie art. 27.” 

30 Art. 27: “Maj tek stowarzyszenia rozwi zanego przez w adze […] b dzie 

u yty na cel w statucie jego przewidziany. W braku odpowiednich postanowie  
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a §11 statutu SODK przekazywa  go do dyspozycji ordynariusza 
diecezji krakowskiej. W oderwaniu od przepisów Prawa o stowarzy-
szeniach w adze zdecydowa y o przekazaniu maj tku Towarzystwu 
Burs i Stypendiów. Podobnie z naruszeniem prawa dokonano wy-
znaczenia osoby likwidatora. Zgodnie bowiem z art. 38 uchwa a 
walnego zgromadzenia z dnia 14 pa dziernika 1947 r. wyznaczy a 
osoby “do przeprowadzenia sprawy likwidacji Stowarzyszenia 
i wszelkich aktów prawnych z ni  zwi zanych”31. Urz d Woje-
wódzki nie uwzgl dni  tak e tej decyzji i wyznaczy  na likwidatora 
inspektora Okr gu Szkolnego Krakowskiego.  

 

1.3. Ujawnienie zakonnego charakteru Stowarzyszenia 

Na mocy dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 roku32 przepisy Prawa  

o stowarzyszeniach zosta y rozci gni te na zakony, kongregacje 

duchowne i inne zrzeszenia maj ce na celu wykonywanie kultu reli-

gijnego. Zgodnie z rozporz dzeniem wykonawczym Ministra Ad-

ministracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r.33 mia y one obowi -

zek “uregulowania swojego bytu prawnego” w tym e Ministerstwie 

w ci gu 90 dni (tj. do 4 XI 1949 r.), sk adaj c wymagane wnioski, 

kwestionariusze oraz w asne statuty lub konstytucje. Kwestionariu-

szem takim zosta y obj te dok adne informacje co do imiennego 

sk adu zarz du, liczby cz onków, prowadzonej dzia alno ci oraz 

posiadanego maj tku. Dokonanie rejestracji sta o si  warunkiem 

prowadzenia dalszej dzia alno ci. Zakony i stowarzyszenia, które 

nie dope ni yby tych formalno ci, mia y utraci  wszelkie podstawy 

prawne swego istnienia, a ich maj tek mia  by  przej ty przez  

pa stwo34. 

                                                                                                               
przeznaczenie maj tku okre li w adza rejestracyjna, uwzgl dniaj c cele stowarzy-

szenia.” 
31 Art. 38: “Likwidatorami stowarzyszenia w przypadku przewidzianym w 

art. 37 s  cz onkowie ostatniego zarz du, o ile statut, lub - w braku postanowienia 
statutu - uchwa a ostatniego walnego zgromadzenia, nie postanowi  inaczej. 
W innych przypadkach likwidacji, likwidatorów wyznacza w adza rejestracyjna.” 

32 Dz.U.49.45.335. 
33 Dz.U.49.45.358. 
34 Episkopat Polski odczyta  akty normatywne z sierpnia 1949 r. jako powa ne 

zagro enie dla Ko cio a i ostro zaprotestowa  w li cie do Rz du RP z dn. 
21 IX 1949 r. wysuwaj c szereg argumentów natury prawnej; tekst listu w: 
P. Raina, Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w wietle dokumentów 1945-
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Skutkiem zastosowania si  do wymienionych przepisów by o 

poddanie Zgromadzenia nadzorowi organów pa stwowych35, z dru-

giej jednak strony niedope nienie formalnej rejestracji pozbawi oby 

Zgromadzenie podstaw prawnych prowadzenia dalszej dzia alno ci. 

Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. w sposób szczególny uderzy  

w niehabitowe Zgromadzenie S ug Jezusa, gdy  Siostry znane do-

tychczas jako cz onkinie Stowarzyszenia zmuszone zosta y do 

ujawnienia swojego powo ania zakonnego. Zdecydowa y si  jednak 

podporz dkowa  prawu i dnia 28 pa dziernika 1949 r. wys a y do 

Ministerstwa wymagane dokumenty. By y to 4 egzemplarze konsty-

tucji, spis cz onki  zarz du, wykaz instytucji i zak adów prowadzo-

nych przez S ugi Jezusa oraz wykaz domów i nieruchomo ci b d -

cych w ich posiadaniu36. Jednocze nie zaznaczono, e ze wzgl du 

na uwarunkowania historyczne dotychczas Zgromadzenie by o zare-

jestrowane i dzia a o jako trzy odr bne Stowarzyszenia “Opieka nad 

Dziewcz tami”. Oznacza to, e siostry Zgromadzenia s  równocze-

nie cz onkiniami Stowarzysze  oraz, e maj tek tych Stowarzysze  

stanowi w asno  Zgromadzenia. Za czono przy tym za wiadczenia 

w a ciwych Kurii Biskupich37. Zgromadzenie nigdy nie otrzyma o 

potwierdzenia rejestracji38. 

                                                                                                               
1989, t. 1: lata 1945-1959, Pozna  1994, s. 181-184. Szerzej zob.: J. Krukowski,  
dz. cyt., s. 202-206; W. Bar, dz. cyt., s. 418-419. 

35 Do 1950 r. nadzór sprawowa o Ministerstwo Administracji Publicznej, a na-

st pnie Urz d do Spraw Wyzna  (UdSW) powo any ustaw  z dn. 19 IV 1950 r. 

(Dz.U.50.14.156). Szerzej na temat pa stwowej administracji wyznaniowej w PRL 

zob.: H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. 1, Lublin 1996, s. 202-204;  

H. Misztal, Historia relacji pa stwa do ko cio ów i innych wyzna  w Polsce, w: 

Prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 150-152; A. Nowakowski, Administracja spraw 

wyznaniowych w powojennej Polsce, “Ko ció  i Prawo”, t. 13, Lublin 1998, 

s. 27-39. 
36 W podaniu o uregulowanie swojego bytu prawnego ZSJ wykaza o, e liczy 

244 cz onkinie i jest w posiadaniu 16 domów, zob. AAN, UdSW, sygn. 134/58.  
37 Brzmia y one podobnie: “Kuria za wiadcza, e Stowarzyszenie “Opieka nad 

Dziewcz tami” jest zgromadzeniem zakonnym S ugi Jezusa. Wszelki maj tek 

b d cy w asno ci  Stowarzyszenia, stanowi w asno  Zgromadzenia i jest maj t-

kiem ko cielnym”, AAN, UdSW, sygn. 134/58.  
38 “Up yn o ju  12 lat i W adza Pa stwowa nie wyda a adnemu zakonowi 

[…] aktu rejestracyjnego, a to dlatego, e ustawodawcy nie chodzi o o rejestracj  

w trybie Prawa o stowarzyszeniach, ale o zwyk e notyfikowanie W adzy Pa stwo-

wej swego istnienia przez […] zakony i kongregacje duchowne” - pisa  Sekretarz 
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Po z o eniu podania “o uregulowanie bytu prawnego” Siostry 

oficjalnie, ju  jako Zgromadzenie S ug Jezusa, powtórnie zwróci y 

si  do Urz du Wojewódzkiego Krakowskiego z pro b  o wstrzyma-

nie likwidacji krakowskiego Stowarzyszenia, w wyniku której prze-

j ciu podlega  maj tek ko cielny stanowi cy w asno  Zgromadze-

nia39. W odpowiedzi Urz d Wojewódzki stwierdzi , e likwidacja 

jest zgodna z prawem, gdy  “statut Stowarzyszenia «Opieka nad 

Dziewcz tami» nie przewiduje jakiejkolwiek czno ci ze zgroma-

dzeniem zakonnym S ugi Jezusa, a dla w adzy rejestracyjnej miaro-

dajnym jest w tym wypadku jedynie statut stowarzyszenia”40.  

Przyj ta przez w adze taktyka polega a na tym, e z jednej strony 

z uporem twierdzono i  przej ciu podlega jedynie maj tek prawo-

mocnie zlikwidowanego Stowarzyszenia, a nie Zgromadzenia S ug 

Jezusa, a z drugiej strony nie przyjmowano do wiadomo ci faktu 

identyczno ci Stowarzyszenia ze Zgromadzeniem. W adze w pe ni 

wiadome, e maj  do czynienia z maj tkiem zakonnym podejmo-

wa y dzia ania wymierzone w byt Zgromadzenia. Przej cie bowiem 

na Skarb Pa stwa ca ego maj tku Zgromadzenia by oby równo-

znaczne ze zniszczeniem podstaw jego egzystencji i spo ecznej dzia-

alno ci. Mo na wi c stwierdzi , e przejmuj c maj tek Stowarzy-

szenia w adze podejmowa y dzia ania w z ej wierze.  

                                                                                                               
Episkopatu bp Z. Choroma ski w li cie do dyrektora UdSW T. abi skiego w 

dniu 22 II 1962 r., za: P. Raina, Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w 

wietle dokumentów 1945-1989, t. 2: lata 1960-1974, Pozna  1995, s. 184-185. 

“W adza Pa stwowa” nigdy nie udzieli a odpowiedzi na z o one podania o “uregu-

lowanie bytu prawnego”. W Archiwum Akt Nowych gdzie znajduj  si  akta by ego 

Urz du do Spraw Wyzna  nie odnaleziono adnego spisu, który mo na by oby 

uzna  za rejestr zgromadze  zakonnych. Po pierwsze, potwierdza to zarzut stawia-

ny przez bpa Z. Choroma skiego, e takiego rejestru w adze nigdy nie sporz dzi y, 

bo nie chodzi o im o rejestracj , ale o zapoznanie si  z liczb , stanem posiadania i 

prowadzon  przez zakony dzia alno ci . Po drugie, nierozpatrzenie poda  daje 

podstaw  aby twierdzi , e Prawo o stowarzyszeniach po 1949 r. nie mog o mie  

zastosowania do zgromadze  zakonnych. W wietle bowiem art. 21 przepisy Prawa 

o stowarzyszeniach stosuje si  do stowarzysze  wpisanych do rejestru. Bezprawne 

zatem by y wszystkie próby kontrolowania dzia alno ci zakonów, jakie podejmo-

wa y w adze powo uj c si  na Prawo o stowarzyszeniach. 
39 Pismo z dn. 14 XII 1949 r., AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa.  
40 Pismo z dn. 6 II 1950 r., ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
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1.4. Próba reaktywowania Stowarzyszenia 

Korzystaj c z chwilowej poprawy stosunków mi dzy pa stwem 
a Ko cio em41, w 1957 roku siostry podj y prób  ponownego zare-
jestrowania Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami” w Krako-
wie. Jednak Prezydium Rady Narodowej wniosek w tej sprawie 
za atwi o odmownie powo uj c si  na art. 20 Prawa o stowarzysze-
niach i stwierdzaj c, e “nie widzi potrzeby rejestrowania ww. sto-
warzyszenia, gdy  [jego] cele realizowane s  w zadawalaj cym 
stopniu przez instytucje pa stwowe i organizacje spo eczne”42. Do-
kumenty odnalezione w aktach by ego Ministerstwa Spraw We-
wn trznych pozwalaj  prze ledzi  tryb podj cia tej decyzji. Prezy-
dium Rady Narodowej w Krakowie po otrzymaniu podania o reje-
stracj  stowarzyszenia zwróci o si  do MSW “z pro b  o udzielenie 
opinii odno nie celowo ci rejestracji stowarzyszenia”43. Urz dnik 
ministerialny po zapoznaniu si  ze spraw  zwróci  uwag  na to, e 
stowarzyszenie jest “organizacj  wybitnie katolick ”, po czym wy-
razi  pogl d: “organizatorkami stowarzyszenia s  zakonnice. Nie 
nale y reaktywowa  ww. stowarzyszenia”44. Kieruj c si  t  opini  
pismem z 29 kwietnia 1957 r. zalecono Prezydium, aby wniosek  
o rejestracj  Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami” za atwi o 
odmownie. Siostry, nie wiadome trybu podj cia tej decyzji, wnios y 
odwo anie do MSW w dn. 29 maja 1957 roku45. Jak atwo przewi-
dzie  Ministerstwo pismem z dnia 5 wrze nia 1957 r. podtrzyma o 
negatywn  decyzj  w sprawie rejestracji46. Tok instancyjny zosta  
wyczerpany i tym samym próba reaktywowania Stowarzyszenia 
zako czy a si  niepowodzeniem. Przytoczone dokumenty pozwalaj  

                                                      
41 Polityczna “odwil ” roku 1956 zrodzi a ponown  prób  uregulowania wza-

jemnych stosunków mi dzy pa stwem a Ko cio em. Tekst porozumienia przedsta-
wicieli Rz du RP i Episkopatu Polski z dn. 2 XII 1956 r., w: P. Raina, Ko ció …, 
t. 1, s. 575-576. Szerzej na temat porozumienia zob. H. Misztal, Polskie…, 
s. 244-246. 

42 Decyzja z dn. 14 V 1957 r., AMSWiA, T: SOD p.w. w. Józefa w Krakowie, 
sygn. 683/84. 

43 Pismo z dn. 6 II 1957 r., AMSWiA, T: SOD p.w. w. Józefa w Krakowie,  
sygn. 683/84. 

44 Odr czna notatka opatrzona dat  3 III 1957 r., AMSWiA, T: SOD p.w. w. 
Józefa w Krakowie, sygn. 683/84. 

45 AMSWiA, T: SOD p.w. w. Józefa w Krakowie, sygn. 683/84.  
46 AMSWiA, T: SOD p.w. w. Józefa w Krakowie, sygn. 683/84. 
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na poznanie faktycznej podstawy odmowy rejestracji, któr  by a 
dyskryminacyjna polityka w adz komunistycznych wobec zgroma-
dze  zakonnych i stowarzysze  ko cielnych, maj ca na celu zupe ne 
wyeliminowania ich z ycia spo ecznego. Uwag  zwraca tak e tryb 
odgórnego podejmowania decyzji w kwestiach wyznaniowych.  
Ministerstwo instruuj c Prezydium Rady Narodowej jakiej tre ci 
pismo ma wyda , by o jednocze nie instancj  odwo awcz  od wy-
danych w ten sposób decyzji. Fakt ten przes dza , e MSW zatwier-
dzi decyzje organów administracji ni szego szczebla. 

 

2. Przej cie na w asno  pa stwa krakowskiego domu przy 
ul. Siemiradzkiego  

Trzypi trowy dom przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie b d cy 
siedzib  Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami p.w. w. Józe-
fa” zosta  zakupiony jesieni  1917 roku. Przez ca y okres mi dzy-
wojenny i przez pierwsze lata wojny Siostry prowadzi y w nim pra-
ce charytatywne na rzecz ubogich dziewcz t, m. in. internat dla 
uczennic szkó  rednich i zawodowych47. Wysiedlone przez Niem-
ców powróci y w 1945 r. i podj y przerwan  dzia alno . Prowadzi-
y biuro po rednictwa pracy, sto ówk , pralni  oraz internat w któ-

rym mieszka o 60 dziewcz t48. W domu przy ul. Siemiradzkiego 
Siostry przebywa y do 1955 r., kiedy to zosta y przymusowo wysie-
dlone. Do tego czasu w adze wyda y szereg represyjnych decyzji. 

 
2.1. Represje podatkowe 

W 1948 r. Urz d Skarbowy w Krakowie za da  uiszczenia po-
datku dochodowego i obrotowego za lata 1946-47 z tytu u prowa-
dzenia jad odajni i pralni. Dotychczas placówka Stowarzyszenia 
jako zajmuj ca si  dzia alno ci  charytatywn , by a obj ta zwolnie-
niem podatkowym. Raptownie wymierzone wysokie nale no ci 
podatkowe si  rzeczy nie zosta y uregulowane. Zatem Urz d Skar-
bowy zaj  ruchomo ci Stowarzyszenia i wystawi  je na licytacj 49. 

                                                      
47 A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 581. 
48 S. Fudali, dz. cyt., s. 278. 
49 Obwieszczenie z dn. 6 I 1949 r. o licytacji za zaleg o ci podatkowe, ASJ, 

T: SODK. Zarz d. Koresp. urz d. 
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Nadto systematycznie przejmowa  wp ywy z tytu u prowadzenia 
sto ówki. Postawi o to Siostry w bardzo trudnej sytuacji, gdy  do-
chody ze sto ówki stanowi y ród o utrzymania dla ca ego domu, 
zw aszcza dla prowadzonego internatu, w którym cz  dziewcz t 
mieszka a nieodp atnie50. Interesuj cy jest w tej sytuacji fakt, e w 
latach 1949-1950 nakazy p atnicze podatku od nieruchomo ci opie-
wa y na Kuri  Metropolitaln  w Krakowie jako w a ciciela domu 
przy ul. Siemiradzkiego. Mo e to oznacza , e Wydzia  Podatkowy 
Zarz du Miejskiego w Krakowie by  jedynym organem administra-
cji pa stwowej, który przyj  do wiadomo ci fakt przekazania 
w dniu 14 pa dziernika 1947 r. maj tku krakowskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Kurii. Wreszcie dn. 30 maja 1951 r. S d Wojewódzki 
postanowi  o wpisaniu hipoteki przymusowej na rzecz Skarbu Pa -
stwa z tytu u zaleg o ci podatkowych51.  

 

2.2. Usuni cie Sióstr z cz ci budynku 

W 1946 roku, jak to zosta o ju  przedstawione, w adze odmówi y 

rejestracji krakowskiego Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz ta-

mi”, a nast pnie przej y jego maj tek na Skarb Pa stwa. Niestety 

wiele dokumentów zwi zanych ze spraw  zagin o lub uleg o znisz-

czeniu. W archiwach ko cielnych cz sto braki w dokumentacji spo-

wodowane s  niedor czaniem pism przez stron  pa stwow . Frag-

mentaryczna dokumentacja nie pozwala na wierne odtworzenie wy-

darze  zwi zanych z przej ciem tej placówki. W wietle zachowa-

nych akt mo na stwierdzi , e w wyniku likwidacji SODK dom przy 

ul. Siemiradzkiego przekazany zosta  Towarzystwu Burs i Stypen-

diów52. Od pa dziernika 1951 r. w adze umie ci y w nim internat 

Pa stwowego Przedsi biorstwa Zak adów Przemys u Ci kiego53. 

W grudniu t. r. dosz y jednak do wniosku, e “pomieszczenia s  

wykorzystywane nienale ycie, gdy  tylko w minimalnej cz ci ko-

                                                      
50 Pismo do Izby Skarbowej w Krakowie z dn. 17 IX 1949 r., [ASJ, T: Zak ad 

przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie a inne instytucje. Koresp. urz d.] 
51 Zaleg o ci wynosi y w sumie 754 302 z . ASJ, T: SODK. Zarz d. Koresp. 

urz d.  
52 Pismo PWRN w Krakowie z dn. 17 IX 1951 r., AAN, UdSW, sygn. 16/111. 
53 Poufne pismo PWRN w Krakowie do UdSW z dn. 20 X 1951 r., AAN,  

UdSW, sygn. 16/111. 
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rzysta z nich m odzie  ucz ca si ” i dom przydzieli y Wydzia owi 

O wiaty PWRN w Krakowie54 na podstawie dekretu o publicznej 

gospodarce lokalami55. W celu “nale ytego wykorzystania pomiesz-

cze ” zdecydowano aby cie ni  Siostry w pokojach I pi tra. Orze-

czenie w tej sprawie wyda a Wojewódzka Komisja Lokalowa w 

dniu 25 kwietnia 1952 roku i zosta o ono poparte opini  Urz du do 

Spraw Wyzna . Urz d stwierdzi , e “budynek przy ul. Siemiradz-

kiego winien by  ca kowicie opuszczony przez zamieszka e w nim 

zakonnice. Zgromadzenie «S ugi Jezusa» znane jest ze swej wrogiej 

postawy wobec rzeczywisto ci w Polsce, a wi c nie zas uguje na 

adne wyj tki”56. Opinia ta ujawnia faktyczne, to jest polityczne 

podstawy przej cia maj tku Stowarzyszenia. Nadto potwierdza, e 

w adze przejmuj c maj tek zlikwidowanego SODK, by y wiado-

me, e przejmuj  maj tek Zgromadzenia Zakonnego.  

W dniu 27 sierpnia 1952 r. dokonano eksmisji Sióstr z cz ci 

domu na podstawie zarz dzenia egzekucyjnego Prezydium Miej-

skiej Rady Narodowej (PMRN)57. Cz onkowie wydelegowanej w 

tym celu komisji opiecz towali pomieszczenia Sióstr wraz ze znaj-

duj cymi si  w nich przedmiotami codziennego u ytku. Zaj li w ten 

sposób parter, II i III pi tro, a nawet magazyn ywno ciowy, strych 

i piwnice, mimo, e te pomieszczenia nie by y obj te zarz dzeniem 

egzekucyjnym. Zachowywali si  przy tym w sposób przecz cy 

wszelkim zasadom kultury; krzyczeli, grozili Siostrom wywiezie-

niem do obozów pracy, u ywali wulgarnych s ów, wyzywali 

i przepychali starsze Siostry. Nie uszanowali nawet ob o nie cho-

rych, zmuszaj c je do zej cia z ó ek i opuszczenia pokoju. Powy -

sze “czynno ci urz dowe” trwa y od godz. 10 do 19-tej58. W ich 

wyniku 20 osób zosta o st oczonych w czterech pomieszczeniach 

                                                      
54 Decyzja PMRN z dn. 24 XII 1951 r., ASJ, T: Domy. Kraków, ul. Siemiradz-

kiego. Koresp. urz d. 
55 Dekret o publicznej gospodarce lokalami z dn. 21 XII 1945 r. (tekst jedn. 

Dz.U.50.36.343). 
56 Poufne pismo UdSW skierowane do Pa stwowej Komisji Lokalowej w 

dn. 9 VI 1952 r., AAN, UdSW, sygn. 16/91. 
57 Zarz dzenie egzekucyjne PMRN z dn. 5 VIII 1952 r., AAN, UdSW,  

sygn. 16/91. 
58 Opis wydarze  zob. za alenie do Prokuratury Wojewódzkiej z dn. 27 VIII 

1952 r. AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa. 
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I pi tra. Pozbawione by y po cieli, ubra , ywno ci. Na z o on  

skarg  o naruszenie dóbr osobistych Prokuratura Wojewódzka od-

powiedzia a, e adnych kroków w tej sprawie nie podejmie59. 

 

2.3. Eksmisja z domu przy ul. Siemiradzkiego 

W opró nionych w ten sposób lokalach Wydzia  O wiaty umie-

ci  Pa stwowy Dom Dziecka dla ch opców. Jednak obecno  w 

tym samym domu sióstr zakonnych i kaplicy, która pozosta a 

w jednym z pomieszcze  III pi tra60, wyra nie w adzom przeszka-

dza a. Uzna y, e “konieczne jest dla dobra Domu Dziecka przekwa-

terowanie zakonnic z budynku”61. W celu “nak onienia” Sióstr do 

opuszczenia domu zacz to stosowa  nocne naj cia, rewizje 

w pokojach dokonywane przez funkcjonariuszy Milicji, a nawet 

próby si owego zaj cia kaplicy, do czego zaanga owano tak e wy-

chowanków Domu Dziecka62. Siostry by y wzywane do urz dów  

na przes uchania szczególnie po wniesieniu kolejnych odwo a .  

W rozmowach dominowa y naciski ze strony w adz w celu wymu-

szenia zgody na przeniesienie ich do lokalu zast pczego. Wzywane 

na przes uchanie Siostry s ysza y: “musicie dom opu ci , to jest 

sprawa zdecydowana i nic wam nie pomo e interwencja nawet 

bpa Klepacza. Najwy sze w adze tak zdecydowa y i nie ma po co 

si  zwraca  do nich […], je eli nie us uchacie przyjad  i wyrzuc  

was na bruk. […] Mog  was wywie  do jakiego  np. jednego poko-

ju, albo do Tarnowa, bo tam macie swoje w asno ci. […] Mog  

                                                      
59 Pismo Prokuratury z dn. 28 VIII t.r., AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa. 
60 Kaplicy nie obj o zarz dzenie egzekucyjne z dn. 5 VIII 1952 r. poniewa  

wi tynie i domy modlitwy nie podlega y przepisom dekretu o publicznej gospo-

darce lokalami (art. 3, ust. 1, pkt 7). W dniu 4 X 1952 r. PMRN powo uj c si  na 

ww. zarz dzenie wezwa o Siostry do opró nienia pomieszczenia na III pi trze, 

jednak gdy wnios y one skarg  do UdSW czynno ci egzekucyjne zosta y wstrzy-

mane. Na pi mie Zgromadzenia widnieje odr czny dopisek: “Telefonicznie poleci-

em t[owarzyszowi] by odroczy  eksmisj  na inny dzie  (po wyborach)” opatrzony 

dat  21 X 1952 r. 
61 Opinia UdSW dla PWRN w Krakowie z dn. 11 XI 1952 r., AAN, UdSW,  

sygn. 16/111. 
62 Pismo do Prokuratury Wojewódzkiej z dn. 5 III 1953 r., ASJ, T: Domy. Kra-

ków, ul. Siemiradzkiego. Koresp. urz d. 
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wam wytworzy  tak  sytuacj , e chcia yby cie w nocy ucieka ”63. 

Na uwag , e przecie  w proponowanym ciasnym mieszkanku przy 

ul. Reja nie ma nawet pomieszczenia odpowiedniego na kaplic , 

Siostry us ysza y, e nie musz  mie  kaplicy, a “jak kto chce si  

pomodli  to i w azience kucnie sobie i pomodli si ”. Tym podobne 

przes uchania mia y miejsce do lipca 1955 r. kiedy to w adze doko-

na y eksmisji Sióstr z domu przy ul. Siemiradzkiego. 

W dniu 20 lipca t. r. do pokoi Zgromadzenia wkroczyli funkcjo-

nariusze Milicji i UB. Na protesty i dania wyja nie  z daleka oka-

zali jak  nie opiecz towan  kartk  bez podpisu i o wiadczyli, e to 

jest nakaz eksmisji. Gdy Siostry próbowa y broni  wej cia do 

mieszkania, u yli siekiery do wy amania drzwi. Nast pnie wynie li 

rzeczy ruchome na podstawione samochody i razem z Siostrami 

wywie li do lokalu przy ul. Reja. Tam cz  rzeczy st oczyli 

w mieszkaniu nie si gaj cym metra owo nawet po owie zajmowa-

nego poprzednio, a cz  zostawili na klatce schodowej i na dzie-

dzi cu64. Podstaw  tych dzia a  by a decyzja Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej z dn. 5 kwietnia 1955 r.65 Powo ano si  w niej na 

art. 16 dekretu o publicznej gospodarce lokalami, który przewidywa  

mo liwo  usuni cia osób z lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy 

“lokal ten jest niezb dnie potrzebny w adzy”. Siostry zosta y wy-

wiezione do lokalu zast pczego przy ul. Reja poniewa  art. 16, 

ust. 2 stwierdza , e “usuni cie z lokalu mo e nast pi  po uprzednim 

dostarczeniu innego lokalu zast pczego w obr bie tej samej miej-

                                                      
63 Zapiski z rozmowy w PWRN w dn. 19 III 1955 r., AKM-K, T: Siostry S ugi 

Jezusa. 
64 Opis wydarze  w pi mie ZSJ do UdSW z dn. 25 VII 1955 r., [ASJ, T: Zarz d 

ZSJ a UdSW]. W domu przy ul. Siemiradzkiego pozosta y 2 siostry do pilnowania 

kaplicy na III pi trze, gdy  tej na razie eksmisja nie obj a. W po udnie 

1 VIII 1955 r. u wej cia do kaplicy zjawili si  funkcjonariusze Milicji i Wydzia u 

O wiaty, którzy nie pukaj c od razu wywa yli drzwi. Siostrom wykr cono r ce, 

zawleczono do samochodu i odwieziono na komisariat, gdzie przetrzymywano 

przes uchuj c kilka godzin (za pismem do arcybiskupa Baziaka z dn. 1 VIII 1955 r., 

ASJ, T: Zarz d ZSJ a Kuria Metrop. Kraków). W kaplicy, w której nadal znajdowa  

si  Naj wi tszy Sakrament, skupiono meble kapliczne przy o tarzu i ulokowano 

rzeczy Pa stwowego Domu Dziecka. Pomieszczenie zamkni to na klucz zabrania-

j c Siostrom wchodzi  do niego. Dopiero w lutym 1957 r. z polecenia arcy-

bpa Baziaka kaplica zosta a zlikwidowana. 
65 AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa. 



M. Ordon 144

scowo ci, odpowiadaj cego normom zaludnienia b d  powierzchni  

i nadaj cego si  do zaj cia ze wzgl du na stan techniczny”. Cztero-

pokojowe mieszkanie przy ul. Reja które, zdaniem w adz, mia o 

stanowi  rekompensat  za przej cie ca ego domu przy ul. Siemi-

radzkiego nie spe nia o przewidzianych prawem warunków. Okaza-

o si  ruder  wymagaj c  generalnego remontu: okna nadawa y si  

tylko do wymiany, piece do rozbiórki, a poniewa  innej instalacji 

grzewczej nie by o lokalu w ogóle nie mo na by o ogrza . Warunki 

sanitarne tak e pozostawia y wiele do yczenia. Wbrew normom 

zaludnienia 20 osób st oczono w czterech pokojach, w których jesz-

cze mie ci  si  krawiecki punkt us ugowy b d cy jedynym ród em 

utrzymania dla Sióstr66.  

 

3. Przej cie placówki w Przemy lu 

Dwupi trowy dom przy ul. Chopina w Przemy lu znany jako 

Dom Opieki p.w. w. Antoniego zosta  zakupiony przez S ugi Jezu-

sa w 1901 r., a od 1924 stanowi  w asno  krakowskiego Stowarzy-

szenia “Opieka nad Dziewcz tami”. W domu tym Siostry prowadzi-

y prace na rzecz ubogich dziewcz t, m. in. szko  ludow , kursy 

dokszta caj ce i biuro po rednictwa pracy. ród em utrzymania 

domu by a pralnia, prasowalnia i sto ówka67. 

                                                      
66 Trudno ci lokalowe przedstawia pismo skierowane do Ministra Gospodarki 

Komunalnej z dn. 11 XI 1955 r. w którym czytamy: “na skutek nieodpowiednich 
warunków mieszkaniowych narzuconych przez eksmisj  ju  trzeci miesi c nie 
wyrabiamy normy ustalonej przez spó dzielni , przez co straci y my prawo do 
ubezpieczalni, narazi y si  na odebranie maszyn do szycia, a zarobki nasze dot d 
i tak minimalne, jeszcze si  zmniejszy y i nie wystarczaj  na ycie W zwi zku  
z ciasnot  lokalu sytuacja jest taka, i  codziennie z rana cz  sprz tów wynosi si  
z mieszkania na klatk  schodow , a maszyny do szycia wnosi si  do lokalu, gdy  
na schodach absolutnie nie mo na pracowa . Wieczorem natomiast odbywa si  ten 
sam korowód, tylko w przeciwnym kierunku.” [ASJ, T. Zarz d ZSJ a Urz dy Cen-
tralne. Ministerstwa]. Zgromadzenie wnios o szereg odwo a  do w adz prosz c  
o wyremontowanie mieszkania przed zim  i rozszerzenie jego metra u na s siednie 
pomieszczenia, jednak w adze sk ada y jedynie obietnice, a sprawa mimo up ywu 
lat nie posuwa a si  naprzód. (Zob. wniosek o uzupe nienie normy mieszkaniowej 
skierowany do PWRN z dn. 8 IX 1957 r., AKM-K, T: Siostry S ugi Jezusa.)  
Z czasem siostry same zaadoptowa y i wyremontowa y lokal. 

67 A. Jakubczyk, dz. cyt., s. 604-608. Na temat pocz tków dzia alno ci Zgro-

madzenia w Przemy lu zob. tak e: A. Jakubczyk, S ugi Jezusa w Przemy lu, “Nie-

dziela” 1994, nr 31, s. 11. 
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W czasie II wojny wiatowej siostry nie opuszcza y domu, mimo 

tego w 1947 r., Okr gowy Urz d Likwidacyjny sporz dzi  proto- 

kó  przej cia nieruchomo ci przy ul. Chopina na mocy dekretu  

z dnia 8 marca 1946 r. o maj tkach opuszczonych i poniemieckich68. 

Za mienie opuszczone w rozumieniu dekretu uznawany by  “maj -

tek osób, które w zwi zku z wojn  rozpocz t  1 wrze nia 1939 r. 

utraci y jego posiadanie, a nast pnie go nie odzyska y”. Dzia anie 

Urz du by o zatem bezprawne, gdy  Zgromadzenie nie utraci o 

posiadania budynku, wobec czego nie podpada o pod przepisy po-

wy szego dekretu. Jednak administracj  domu przej  Zarz d Mia-

sta, który zmusi  nie wiadomy bezprawia Dom Opieki w. Antonie-

go do podpisania umowy najmu, która to sta a si  podstaw  do wy-

mierzenia czynszu69. Zgromadzenie pocz tkowo czynsz op aca o, 

stale domagaj c si  jednak uregulowania sprawy wprowadzenia 

zarz du, który zreszt  ogranicza  si  jedynie do pobierania czynszu, 

bo wszystkie inne sprawy Siostry musia y za atwia  samodzielnie. 

Wreszcie od wrze nia 1957 r. odmówi y p acenia czynszu, wobec 

czego Miejski Zarz d Budynków Mieszkalnych wniós  powództwo 

do s du o zap at  wiadczenia. Powództwo zosta o oddalone. Po-

dobnie rewizja wniesiona w tej sprawie przez MZBM70. S d Woje-

wódzki stwierdzi , e przepisy powo anego dekretu nie mog y mie  

zastosowania w stosunku do Domu Opieki w. Antoniego. “Je eli 

mimo tego Urz d Likwidacyjny przej  nieruchomo  jako mienie 

opuszczone, to przez to nie sta a si  ona mieniem opuszczonym. 

adnego znaczenia prawnego nie mo na przypisywa  faktowi p a-

cenia czynszu, usprawiedliwionemu nie wiadomo ci  zarz du Do-

mu Opieki w. Antoniego”. Ca a sprawa by a zatem ze strony w adz 

prób  bezprawnego przej cia budynku pod kwaterunek.  

Likwidacja krakowskiego Stowarzyszenia “Opieka nad Dziew-

cz tami” spowodowa a przej cie na rzecz Skarbu Pa stwa tak e 

nieruchomo ci przy ul. Chopina w Przemy lu. Decyzja w tej spra-

                                                      
68 Dz. U.46.13.87. 
69 Umowa najmu z dn. 28 I 1948 r., ASJ, T: Przemy l, ul. Chopina. Dom Opieki 

Koresp. 
70 Wyrok S du Powiatowego w Przemy lu z dn. 30 IX 1958 r. i wyrok S du 

Wojewódzkiego w Rzeszowie z dn. 20 V 1959 r., ASJ, T: Przemy l, ul. Chopina. 

Dom Opieki Koresp. 
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wie wydana zosta a przez Urz d Spraw Wewn trznych Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie w dniu 22 marca 

1962 r.71 O jej wydaniu Siostry dowiedzia y si  dopiero 18 maja 

1962 r. od likwidatora, który przyby  do domu przy ul. Chopina w 

celu podj cia czynno ci likwidacyjnych. Niedor czenie stronie po-

st powania decyzji organu administracyjnego by o naruszeniem 

art. 101§1 kpa72, który ustala  zasad  dor czania decyzji na pi mie. 

W a ciwie w wietle prawa istniej  przes anki do stwierdzenia nie-

wa no ci powy szej decyzji, poniewa  z amana zosta a jedna z pod-

stawowych zasad post powania administracyjnego, to jest prawo 

strony do czynnego udzia u w post powaniu. Zgromadzenie nie 

zosta o w ogóle zawiadomione o wszcz ciu post powania, a tym 

samym nie mia o mo liwo ci wypowiedzenia si  co do zebranych 

dowodów(art. 8§1 kpa)73. W tej sytuacji Zgromadzenie wnios o  

o wstrzymanie wykonania decyzji i uchylenie jej w trybie art. 

137§1 kpa74. Mimo oczywistego naruszenia prawa Ministerstwo 

Spraw Wewn trznych utrzyma o zaskar on  decyzj  w mocy. 

Stwierdzi o, e chocia  likwidacja Stowarzyszenia “Opieka nad 

Dziewcz tami” zosta a zako czona w 1951 r. nieruchomo  przy 

ul. Chopina nadal figuruje w ksi dze wieczystej S du Powiatowego 

w Przemy lu jako w asno  Stowarzyszenia, a to uzasadnia przeka-

zanie jej na rzecz Skarbu Pa stwa75. Administracj  domu ponownie 

przej  Miejski Zarz d Budynków Mieszkalnych, który za da  

                                                      
71 ASJ, T: Zarz d ZSJ a ró ne instyt. pa stwowe wg miejscowo ci. Kraków. 

Podstaw  decyzji by y art. 27 i 38 Prawa o Stowarzyszeniach. 
72 Ustawa z dn. 14 VI 1960 r. - Kodeks Post powania Administracyjnego 

(Dz. U.60.30.168 z pó n. zm.) 
73 Z art. 8§1 kpa wynika dla organu administracji obowi zek umo liwienia 

stronie zapoznania si  ze znajduj cymi si  w aktach sprawy dowodami, materia ami 

i daniami oraz obowi zek umo liwienia stronie wypowiedzenia si  co do tych 

dowodów, materia ów i da . Zob. E. Iserzon, J. Staro ciak, Kodeks post powa-

nia administracyjnego. Komentarz. Teksty. Wzory i formularze, Warszawa 1964, 

s. 34-36. 
74 Odwo anie do MSW z dn. 22 V 1962 r., ASJ, T: Zarz d ZSJ a Urz dy Cen-

tralne. Ministerstwa. 
75 Pismo MSW, Departament Spo eczno-Administracyjny z dn. 5 IX 1962 r., 

[ASJ, T: Zarz d ZSJ a Urz dy Centralne. Ministerstwa]. Decyzja ta by a ostateczna. 

Na jej podstawie S d Powiatowy w dn. 3 VIII 1963 r. postanowi  o ujawnieniu w 

ksi dze wieczystej prawa w asno ci na rzecz Skarbu Pa stwa. 
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wpuszczenia do wszystkich pomieszcze  celem obj cia administra-

cji domu. Urz dnicy przybyli w dniu 4 sierpnia 1964 roku w towa-

rzystwie funkcjonariuszy Milicji si  zaj li i opiecz towali pomiesz-

czenia sióstr, pozostawiaj c im tylko 8 pokoi na I pi trze. Decyzj  

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dn. 17 sierpnia 1964 roku 

nieruchomo  przekazano w u ytkowanie Zarz du G ównego 

Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, który przeznaczy  j  na po-

mieszczenia biurowe, wietlic  oraz hotel dla cz onków ZNP.  

 

Uwagi ko cowe 

Tryb przej cia na w asno  Skarbu Pa stwa placówek w Prze-

my lu i w Krakowie obrazuje polityk  prowadz  w adze komuni-

styczne. Nie przebiera y one w rodkach d c do wyeliminowania 

stowarzysze  ko cielnych i zgromadze  zakonnych z ycia spo ecz-

nego. Wielokrotnie wydawa y bezprawne decyzje, a stosowane 

przez nie metody by y pogwa ceniem istniej cego porz dku praw-

nego. 

W wietle tych wydarze  mo e nasun  si  pytanie, czy nie 

mo na by o unikn  przej cia nieruchomo ci w Krakowie i w Prze-

my lu na Skarb Pa stwa przepisuj c je na w asno  Zgromadzenia 

po ujawnieniu si  tego w 1949 roku. Teoretycznie mo na tak s dzi . 

Istotnie, w 1953 roku Zgromadzenie podj o prób  przepisania w 

ksi gach wieczystych w asno ci nieruchomo ci z warszawskiego 

Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami” na Zgromadzenie S ug 

Jezusa. S d, pouczony opini  Urz du do Spraw Wyzna , odrzuci  

wniosek Zgromadzenia stwierdzaj c, e taki akt przeniesienia w a-

sno ci by by sprzeczny z §42 statutu Stowarzyszenia warszawskie-

go, który przekazywa  w razie likwidacji Stowarzyszenia jego maj -

tek do dyspozycji ordynariusza rzymskokatolickiej metropolii war-

szawskiej. W tym przypadku w adze “stan y w obronie interesów” 

Stowarzyszenia chroni c jego maj tek przed uszczupleniem. Przy 

tym cynicznie powo a y si  na unormowanie statutu identyczne 

z §11 statutu Stowarzyszenia krakowskiego, którego to nie 

uwzgl dni y podejmuj c w 1949 r. decyzje o przekazaniu jego ma-

j tku. wiadczy to, e w adze wykazywa y du  dowolno  w prze-

strzeganiu prawa, traktuj c je jako instrument prowadzonej polityki 
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wyznaniowej. Zatem przyk ad Stowarzyszenia warszawskiego ka e 

w tpi  w dobr  wol  w adz i ich zgod  na przepisanie w asno ci 

krakowskiej i przemyskiej nieruchomo ci na Zgromadzenie S ug 

Jezusa. 

Przed przej ciem na w asno  pa stwa Zgromadzenie ocali o 

trzy placówki z terenu dzia alno ci Stowarzyszenia krakowskiego. 

Dwie z nich: w Bochni i w Tarnowie, ocala y tylko dlatego, e nie 

by y zapisane jako maj tek Stowarzyszenia, ale stanowi y hipo-

teczn  w asno  osób prywatnych. Przy czym w Tarnowie, gdzie 

Siostry prowadzi y Dom Dziecka dla dziewcz t, w adze zmieni y 

profil zak adu umieszczaj c w nim od 1 wrze nia 1960 r. ch opców 

z upo ledzeniem umys owym76. Takie dzia anie to jeszcze jeden  

z przejawów ograniczania wp ywu Ko cio a na wychowanie m ode-

go pokolenia. Trzecia ocala a placówka, po o ona w Bukowinie 

Tatrza skiej, by a zapisana jako w asno  Stowarzyszenia krakow-

skiego, jednak na wniosek Zgromadzenia S d Powiatowy w Nowym 

Targu orzek  w dniu 29 maja 1959 r. o przepisaniu tytu u w asno ci 

tej nieruchomo ci na Zgromadzenie. By  to jedyny przypadek, gdy 

s d mimo nacisków politycznych odwa y  si  pozytywnie rozpa-

trzy  wniosek Zgromadzenia o przeniesienie prawa w asno ci ze 

Stowarzyszenia “Opieka nad Dziewcz tami” na Zgromadzenie S ug 

Jezusa. 

                                                      
76 ASJ, T: Tarnów, ul. Rejtana. Szerzej na temat placówki zob.: P. M. Gajda, 

Jubileusz stulecia Zgromadzenia S ug Jezusa, “Currenda. Organ Urz dowy Diece-

zji Tarnowskiej” 1986, nr 1-3, s. 23-32. 
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Barbara Krupa, Il negozio giuridico nell'ordinamento 

civile e profili comparativi con il diritto canonico, Pontificia 

Universitas Lateranensis, Romae 1998, ss. 199. 

Rozprawa napisana na Instytucie Utriusque Iuris Wydzia u 

Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Latera skiego pod 

kierunkiem Marii Rity Petrongari, profesora prawa cywilnego 

prywatnego, posiada charakter studium porównawczego. Instytucja 

“negozio giuridico” zosta a tu ukazana w doktrynie prawa 

pocz wszy od prawa rzymskiego poprzez przedstawienie ró nych 

koncepcji w szkole niemieckiej i w oskiej a nast pnie porównana  

z “l'atto giuridico” w prawie kanonicznym. Z racji charakteru 

porównawczego pracy zainteresuje ona tak e znawców prawa 

wyznaniowego. 

Akty prawne nale  do zdarze  prawnych b d cych dzia aniami 

ludzkimi (nie chodzi o zdarzenia naturalne). S  dzia aniami 

podejmowanymi w celu wywo ania skutków prawnych. Mo e tu 

chodzi  o czynno ci prawne, konstytutywne akty administracyjne 

lub konstytutywne orzeczenia s dowe. Autorka przedmiotem swoich 

zainteresowa  uczyni a jedynie te czynno ci prawne, które 

zmierzaj  do wywo ania skutków prawnych w dziedzinie np. 

stosunków maj tkowych, pracy lub stosunków rodzinnych  

i wyra aj  wol  jednostki ludzkiej jako osoby fizycznej w odró -

nieniu od innych podmiotów prawa (osoby prawne). A wi c 

przedmiotem rozprawy jest instytucja “negozio giuridico” czyli aktu 

prawnego, przy pomocy którego sfera prywatna jest autoryzowana 
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przez porz dek prawny w celu regulacji stosunków indywidualnych 

z innymi podmiotami z wyj tkiem aktów administracyjnych czy 

s dowych (v. negozio giuridico G. Devoto, G. C. Oli, Vocabolario 

della lingua italiana, Firenze 1980). Wielu autorów, zw aszcza 

w oskich, wypowiada o si  na temat “negozio giuridico” nawet w 

formie ca o ciowych prac monograficznych (E. Betti, L. Cariota-

Ferrara, F. Galcano, M. Giorgianni, G. Grasetti, G. F. Massineo,  

G. Mirabelli, S. Pugliatti, F. Santoro-Passarelli, G. Stolfi) - nie 

licz c podr czników dotycz cych ca o ci systemu w oskiego prawa 

cywilnego. Natomiast zagadnieniem aktów prawnych w porz dku 

prawa kanonicznego zajmowali si  tacy autorzy jak: W. Ayma- 

nes, F. Aznar, P. Ciprotti, G. Michels, E. Molano, oraz inni 

komentatorzy I ksi gi KPK. Ale nikt nie podj  si  monograficznego 

opracowania tej instytucji w aspekcie porównania obu systemów 

prawnych: prawa cywilnego i kanonicznego w odniesieniu do aktu 

prawnego. 

Ju  we wst pie czytelnik zapoznaje si  z ogóln  koncepcj  

“negozio giuridico” w systemie prawa cywilnego w oskiego oraz 

“l'atto giuridico” w prawie kanonicznym. Nast pnie Autorka 

ustosunkowuje si  do dotychczasowej literatury prawniczej doty-

cz cej tego przedmiotu. Metod  zastosowan  w pracy nazywa 

egzegetyczno-dogmatyczn  i analityczno-syntetyczn . Wst p jest 

do  lakoniczny i w cz ci dotycz cej zawarto ci tre ci pracy prawie 

dos ownie pokrywa si  z art. 1 rozdzia u pierwszego dotycz cego 

poj cia “negozio giuridico” w prawie cywilnym. 

Rozdzia  I zawiera omówienie poj cia “negozio giuridico” w 

doktrynie prawa cywilnego pocz wszy od prawa rzymskiego 

poprzez przedstawienie ró nych koncepcji w szkole niemieckiej  

i w oskiej. Autorka precyzuj c poj cie aktu prawnego jako 

czynno ci osoby ludzkiej wyp ywaj cej z jej woli, odró nia go od 

zdarze  prawnych, które rodz  okre lone skutki niezale nie od woli 

podmiotu. Nast pnie podkre la znaczenie aktu prawnego dla nauki 

prawa. W a nie istota aktu prawnego polega na woli uzyskania 

okre lonych skutków przy pomocy tego aktu. To stwierdzenie 

stanowi baz  wiedzy prawniczej na temat aktywno ci podmiotów 

prywatnych, przy pomocy których reguluj  oni swe sprawy w yciu 
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ekonomiczno-spo ecznym. Autorka omawia akt prawny w sensie 

szerokim i sensie cis ym. Referuje te  star  doktryn  w zakresie 

wp ywu woli na wywarcie okre lonych skutków i nowe tendencje 

czyni ce t  tez  dyskusyjn . Na tle tych rozwa a  pog bia poj cie 

tzw. autonomii osoby prywatnej, przedstawia skuteczno  zobo-

wi zaniow  aktów prawnych i zajmuje si  form , podmiotem  

i przyczyn  jako elementami istotnymi aktu prawnego. Nale y 

przyzna , i  wywody s  jasne, o dobrej precyzji poj ciowej  

i stanowi  podstaw  do dalszych rozwa a  na temat aktu prawnego 

w prawie kanonicznym. 

W rozdziale drugim Autorka omówi a na sposób analogiczny do 

rozdzia u pierwszego: poj cie czynno ci prawnej czyli aktu 

prawnego, wymogi do wa no ci i elementy strukturalne aktu 

prawnego, ale ju  w porz dku prawa kanonicznego. Pos uguj c si  

komentarzami sprzed KPK z 1983 r. podj a prób  sformu owania 

okre lenia aktu prawnego (Kodeks z 1983 r. nie zawiera takiego 

okre lenia). Nast pnie wspominaj c o aktach prawnych wyra nie 

wyst puj cych w KPK, o podobnej naturze do tych w prawie 

cywilnym, tj. konsens ma e ski, wybór ycia zakonnego, czy 

sporz dzenie testamentu, Autorka odwo uje si  do praw chrze cijan 

wynikaj cych z sakramentu chrztu tj. do praw i obowi zków 

zarówno w zakresie indywidualnym jak i wspólnotowym. S usznie 

Autorka zwraca uwag  na g boki humanizm prawa kanonicznego 

k ad cego taki nacisk na wolno  woli jednostki ludzkiej w 

podejmowaniu aktów maj cych skutki prawne. 

W rozdziale trzecim znajdujemy omówienie elementów 

konstytutywnych aktu prawnego w relacji do prawa kanonicznego. 

Tutaj jest mowa, e akt prawny jest wa ny je li zosta  dokonany 

przez osob  zdoln  do czynno ci prawnych, zachowano elementy 

konstytutywne tego aktu i zachowano przez prawo przepisan  form  

- kan. 124, § 1. Jest niewa ny, gdy dokona a go osoba nie maj ca 

zdolno ci do czynno ci prawnych lub nie zachowano elementów 

konstytutywnych aktu albo formalno ci prawnych (kan. 124, § 2). 

Zdolno , jakiej si  tu wymaga jest specyficzna, warunkowana 

ró nymi kryteriami: wiekiem, u ywaniem rozumu, faktem przyj cia 

chrztu, pe nym uczestnictwem we wspólnocie Ko cio a, itp. 
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Elementem konstytutywnym aktu prawnego jest swobodna decyzja 

woli. Przymus, boja , podst p, nieznajomo  i b d mog  by  

przyczynami niewa no ci aktu prawnego (kan. 125 i 126). Szkoda, 

e Autorka, cho by dla porównania, nie wspomnia a Kodeksu 

Katolickich Ko cio ów Wschodnich, gdzie wprawdzie nie ma 

nowo ci w tym przedmiocie, ale jest to prawo kanoniczne Ko cio a 

katolickiego. 

Rozdzia  IV bardzo rozbudowany (od s. 59 do 119) zosta  

po wi cony w ca o ci zagadnieniu rozumienia i funkcjonowania 

aktu prawnego na terenie prawa cywilnego. Autorka rozpocz a od 

omówienia podstawowych podzia ów stosowanych w prawie 

cywilnym na: akty uroczyste czyli formalne i nie uroczyste czyli w 

formie dowolnej, unilateralne (jednostronne) i bilateralne (dwu-

stronne lub wielostronne), komplementarne, pomocnicze, przygo-

towawcze, s u ce aktowi nadrz dnemu, akty rodzinne, mi dzy 

ywymi (inter vivos) i na wypadek mierci (mortis causa) itp.  

Z kolei t  kwalifikacj  aktów prawnych zobrazowa a przepisami 

kodeksu cywilnego. Nast pnie przedstawi a mo liwo ci aplikacji 

ogólnej dyscypliny kontraktowej do aktów szczególnych jak 

testament czy ma e stwo. W trzeciej cz ci tego rozdzia u zaj a 

si  zagadnieniem niewa no ci i uniewa nieniem aktu. 

Wreszcie rozdzia  V zawiera ukoronowanie bada  Autorki 

polegaj ce na próbie porównania dyscypliny prawa cywilnego  

z normami prawa kanonicznego w omawianym przedmiocie. Na 

pocz tku zosta y omówione zasady dotycz ce istotnego celu aktu 

cywilnego. W aktach cywilnych na pierwsze miejsce wybijaj  si  

cele ekonomiczne i praktyczne. Dla realizacji tych celów wymagana 

jest zgoda woli wolnej od b du, podst pu, przymusu. Akt prawny  

i negozio jest cz sto u ywany zamiennie, ale w cis ym sensie 

wywo uj  one ró ne skutki teoretyczne i praktyczne. Szczegó owe 

studium w tym przedmiocie napisa  P. Bellini, L'autonomia privata 

nei raporti fra ordinamento canonico ed altri ordinamenti. Dobrze, 

e Autorka wykorzysta a te wywody, ale szkoda, e cho  cytuje t  

prac  (zob. noty 427, 469), to jednak nie umieszcza jej w wykazie 

literatury. Wywody Autorki w przedmiocie porównania tej instytucji 

na terenie prawa cywilnego i kanonicznego stanowi  du  warto  
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poznawcz . Sprowadzaj  si  do podstawowego problemu, czy 

skuteczno  aktu prawnego p ynie z prawa, które dany akt prawny 

dopuszcza i uznaje (legalizm na terenie prawa cywilnego) czy  

z wolnej woli wiernego, z prawa i godno ci osoby ludzkiej wyp y-

waj cej z prawa naturalnego (prawo kanoniczne). 

Pod wzgl dem edytorskim w pracy jest wiele usterek m. in. tekst 

zbity do granic mo liwo ci, e trudno go czyta , natomiast  

w przypisach dano spacje interlinearne podwójnego wymiaru.  

W wykazie skrótów pewne braki, np. brak istotnego skrótu c.c., 

podczas, gdy Autorka pos uguje si  nim bardzo cz sto, a z drugiej 

strony zamieszczono wiele skrótów zupe nie zb dnych jak np. 

strona, paragraf, liber, numer, zob., volumen itp. W tym miejscu i na 

wielu innych praca zyska aby na przejrzysto ci przez wprowadzenie 

podpodzia ów oraz tak atwych w dzisiejszej technice edytorskiej 

innych wyró nie  druku. Zdarzaj  si  te  braki natury formalnej np. 

przytoczony ju  przyk ad cytowania dzie  nie uwzgl dnionych w 

wykazie literatury. W wykazie róde  jest brak powo ania 

jakiegokolwiek wydania kodeksu cywilnego w oskiego, który jest 

przecie  powa n  baz  do bada  Autorki. Mo na by te  podzieli  

ród a na te proweniencji cywilnej i proweniencji ko cielnej, co 

wydatnie podnios oby czytelno  tego wykazu. 

Przechodz c do uwag ko cowych nale y stwierdzi , e oceniana 

praca, aczkolwiek nie pozbawiona drobnych braków g ównie natury 

formalnej, niew tpliwie nosi cechy dobrej monografii. Poruszono w 

niej zagadnienie bardzo istotne w teorii prawa cywilnego w 

zetkni ciu si  z norm  zupe nie innego systemu, a mianowicie 

prawa kanonicznego, cho  oba systemy wyros y z tych samych 

korzeni prawa rzymskiego. Precyzyjne i jednocze nie bardzo 

subtelne dystynkcje i porównania prowadzone w dwóch systemach 

prawa sprawiaj , e praca stanowi dobre studium teoretyczne  

z prze o eniem na praktyk . Na uwag  zas uguje uwydatnienie 

autonomii prawa kanonicznego w stosunku do prawa cywilnego. 

Na zako czenie rodzi si  pytanie o celowo  takich prac 

porównawczych. Nale y na nie odpowiedzie  nast puj co: cho  

instytucji prawa cywilnego nie mo na mechanicznie przenosi  na 

teren prawa kanonicznego, to jednak ich porównywanie mo e 
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przynie  wzajemne korzy ci. Dla przyk adu wady woli uznawane 

w prawie kanonicznym od dawna za przeszkody zrywaj ce sta y si  

po ostatniej nowelizacji w polskim k.r.o. przes ankami negatywnymi 

zawarcia zwi zku ma e skiego czyli tzw. przeszkodami. Z racji 

analogicznych metod  i sam  prac  B. Krupy nale y oceni  

pozytywnie, gdy  wzbogaca ona literatur  prawno - porównawcz   

i s u y lepszemu rozumieniu niektórych instytucji prawa wyzna-

niowego. 
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Silvio Ferrari, Ivan C. Ibán, Diritto e religione in Europa 

occidentale, Il Mulino, 1997, ss. 202. 

Ksi ka zosta a opublikowana w serii: Saggi pod nr. 456, Wy-

dawnictwa Il Mulino i zas uguje na uwag  profesjonalnych znaw-

ców prawa wyznaniowego. Autorzy s  wyk adowcami prawa wy-

znaniowego i podzielili ca o  pracy mi dzy sob . Wst p, rozdzia y: 

I, III, V i VI napisa  Silvio Ferrari, z Uniwersytetu Mediola skiego, 

natomiast pozosta e Ivan C. Ibán z Madrytu. Wywody obu autorów 

zosta y opatrzone wieloma odniesieniami do róde  prawa, orzecz-

nictwa w wielu krajach i literatury prawniczej obcoj zycznej 

zw aszcza angielskiej. Pozycja jest bardzo ciekawa z punktu widze-

nia zasygnalizowania wielu problemów maj cych prawne, socjolo-

giczne lub kulturalne powi zania z religi  i wyznawanymi przeko-

naniami. Jest tak e ciekawa z punktu widzenia metodologicznego, 

gdy  ukazuje model uprawiania prawa wyznaniowego wed ug me-

tody porównawczej (na podstawie analizy ustawodawstwa ró nych 

pa stw europejskich). Autorzy nie daj  gotowych rozwi za , ale 

stawiaj  problemy w ca ej ich ostro ci, ukazuj  ich z o ono  w 

wietle przytaczanych przyk adowo rozstrzygni  s dowych czy  

te  uregulowa  prawnych w poszczególnych krajach Europy  

Zachodniej.  

Ju  we wst pie znajdujemy ciekaw  refleksje na temat trzech 

nowych zjawisk, które zaistnia y w Europie Zachodniej ostatnich lat 

XX wieku. S  to: zjawisko wojen religijnych na kontynencie (przy-

k ad Irlandii Pó nocnej), przejawy nietolerancji w stosunku do przy-
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byszów i wreszcie nap yw sekt wnosz cych do Europy warto ci 

obce jej tradycji. Europa w ostatnich dwóch wiekach posiadaj ca 

kultur  b d c , zdaniem autorów, wynikiem spotkania pr dów 

o wieceniowych i chrze cija stwa stoi przed faktem nap ywu wraz  

z imigrantami modeli kulturowych pozaeuropejskich o mentalno ci 

zupe nie odmiennej i dalekiej od naszej. Rodzi to ju  dzisiaj wiele 

problemów nie tylko prawnych ale i socjologicznych, etycznych w 

samej Italii (w czasie pisania pracy nie by y jeszcze one tak na-

brzmia e). Czy jest mo liwa multikulturalna koegzystencja? Wiele 

si  zmieni o w prawie wyznaniowym poszczególnych krajów euro-

pejskich w kierunku tolerancji, ale pozostaje jeszcze wiele praktycz-

nych problemów stosowania wolno ci religijnej w yciu codzien-

nym. Pa stwa Europy Zachodniej stoj  przed wyborem jednaj  

z trzech mo liwo ci: 1. teoretycznie jest mo liwe zablokowanie 

wielokulturowo ci Europy, jak to w teorii uczyni o prawo francuskie 

z 1905 r. (brak uznania jakiejkolwiek religii z pozostawieniem wol-

no ci jednostce), 2. mo na przyj  ewentualno  zupe nie przeciwn  

(na si  dostosowa  jednostk  do praw cywilnych i politycznych we 

wspólnocie europejskiej), wreszcie 3 ewentualno , to próba rozwi-

ni cia systemu warto ci zachodnioeuropejskich cznie z elementa-

mi nowymi. Wyboru drogi przysz o ci Europy szukaj  autorzy po-

przez refleksje nad: 1. wolno ci  religijn , 2. organizacjami wyro-

s ymi z aspiracji religijnych, 3. relacjami religii do ma e stwa  

i rodziny, 4. religii do szko y i kultury, 5. religii do dóbr material-

nych i sposobów utrzymania duchowie stwa oraz instytucji ko ciel-

nych, 6. religii do problemów zatrudnienia, 7. czy wreszcie obecno-

ci pos ug religijnych w wielu instytucjach publicznych. Jak wida   

z za o e  autorów, praca jawi si  jako niezwykle interesuj ca i aktu-

alna. Z góry nale y doda , i  lektura pracy upowa nia do stwierdze-

nia, i  nie nosi ona charakteru monografii, ale studiów w kontek cie 

religii traktowanej jako zjawiska kulturowego w Europie Zachodniej 

(s. 7-12). 

Rozdzia  I (s. 13-41) po wi cony refleksji nad problemami wol-

no ci religijnej wprowadza w problematyk  i zawiera wiele cieka-

wych pyta  i problemów. Przede wszystkim zachodzi du a rozbie -

no  praw jednostki w zakresie wolno ci sumienia i praw tego  
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samego podmiotu do ujawniania swoich przekona  na forum pu-

blicznym (tu wiele przyk adów dyskryminacyjnych przepisów ak-

tów prawnych poszczególnych krajów w odniesieniu do poszcze-

gólnych religii czy wyzna ). Brak równo ci (nie chodzi o egalita-

ryzm) ma miejsce nie tylko w niejednakowym subsydiowaniu wy-

zna , ró nego rodzaju korzy ciach, przywilejach a  do ogranicze  

np. w prawie wyborczym. Problemy rodzi zagadnienie przynale no-

ci do okre lonego wyznania lub brak wyboru jakiejkolwiek religii. 

Problemy powstaj  przy próbie manifestacji swych przekona  reli-

gijnych i przy interpretacji granic wolno ci religijnej. Wreszcie 

znajdujemy tu wywody na temat zastosowania art. 9 i 14 Konwencji 

Europejskiej w odniesieniu do wolno ci religijnej jednostki i wspól-

not religijnych. Autor nie pomija zagadnie  dyskryminacji z pobu-

dek religijnych maj cych miejsce w dzisiejszej Europie, wyra a 

pogl d, i  absolutna równo  wyzna  jest niemo liwa z uwagi na 

tradycje danego narodu, liczb  wyznawców, cho  niekiedy prawo 

gwarantuje tak  równo  (art. 8 konstytucji w oskiej). 

Problem ko cio ów i innych zwi zków wyznaniowych posiada-

j cych ró ny status prawny w poszczególnych krajach europejskich 

to przedmiot rozwa a  w II rozdziale pracy (s. 43-71). Wizja Euro-

py zjednoczonej blokiem wojskowym czy z o onej z kultur po-

szczególnych krajów nie by aby pe na, gdyby si  nie wzi o pod 

uwag  religii, jako zjawiska obecnego w yciu tej e Europy. Religia 

nie tylko stoi za ca  histori  Europy (s. 44), ale stanowi tak e dzi-

siaj w du ej mierze, o jej tera niejszo ci a nawet przysz o ci. Cho-

dzi g ownie o grupy religijne, w ród których naczelne miejsce ma 

“ko ció ”. Poza tym prawo u ywa wyra e  “wyznanie religijne”, 

“kult”, “stowarzyszenie religijne” czy “wierzenia religijne”. Uprosz-

czeniem by oby s dzi , e pochodz ce z czasów o wiecenia przy-

znanie jedynie jednostkom wolno ci religijnej rozwi e problem  

(s. 44). Prawo pa stw Europy Zachodniej zawiera wiele odniesie  

do religii i poj  lub nawet przedmiotu kultu religijnego. Autor 

omawia prawa, a szczególnie problem równo ci poszczególnych 

grup religijnych. Zaczyna od mi dzynarodowej osobowo  Stolicy 

Apostolskiej i dochodzi a  do hipotetycznych uprawnie  grupy ate-

istycznej (s. 50-51). W szczególno ci na podstawie przepisów kon-
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stytucyjnych poszczególnych pa stw analizuje sytuacj  prawn  tzw. 

ko cio ów uprzywilejowanych, poprzez wyznania tendencyjnie 

zrównanych z ko cio ami uprzywilejowanymi, wyznania nie uprzy-

wilejowane a  do innych grup religijnych cz sto nieformalnych. 

Niezmiernie interesuj ce studium na temat powi zania religii, 

ma e stwa i rodziny znajdujemy na s. 73-105. Autor nie rozwi zuje 

skomplikowanych problemów; rzuca jednak pewne wiat o na ich 

z o ono  poprzez przytaczanie niektórych rozstrzygni  s dów 

konstytucyjnych czy rodzinnych i opieku czych. Pewien “monopol” 

instytucji religijnych w odniesieniu do ma e stwa zosta  prze ama-

ny ju  przez tezy Lutra o niesakramentalno ci ma e stwa, przez 

postanowienia w adców absolutnych rezerwuj cych wy cznie sobie 

stanowienie praw w odniesieniu do swoich poddanych i przez pr dy 

o wieceniowe i liberalne. Pojawienie si  nowych “modeli” ma e -

stwa i rodziny, sta ych pozama e skich zwi zków i konflikty mi -

dzy wyznawcami ró nych religii w rodzinie – to problemy wspó -

czesno ci. Autor z du  kompetencj  mówi o problemach uniewa -

nienia ma e stwa, rozwodzie i separacji; dotyka ta  bardzo cieka-

wego problemu powierzenia dzieci na wychowanie i problemu 

adopcji. Niezwykle cenne i ciekawe s  wywody na temat wolno ci 

religijnej ma oletnich dzieci i praw rodzicielskich. Autor dotyka te  

skomplikowanego problemu wychowania ma oletnich dzieci, gdy 

rodzice wyznaj  ró ne religie: co to jest “dobro dziecka”, jak rozu-

mie  “stopie  dojrza o ci dziecka” (zob. art. 14 Konwencji praw 

dziecka); wreszcie rodz ce si  na nowo problemy poligamii i porzu-

cenia wspó ma onka. 

Innym problemem poruszonym w pracy jest relacja religii, szko-

y i kultury (s. 107-133). Religia by a zawsze obecna w kulturze 

europejskiej (architektura, malarstwo, rze ba, literatura, dziedzictwo 

muzealne i archiwalne) do tego stopnia, e bez niej obraz Europy 

by by zniekszta cony. Dzisiaj interesuje nas zjawisko zupe nie od-

wrotne: nie wp yw religii na kultur , ale sposób, jakim religia po-

s uguje si  kultur , aby uczyni  obecnymi jej walory w spo ecze -

stwie. Dotyczy to dwóch dziedzin: nauczania i rodków masowego 

przekazu. W rozdziale tym znajdujemy ciekawe spostrze enia na 

temat prywatnych instytutów religijnych i nauczania religii, obecno-
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ci religii w szkole i problemów zwi zanych z subsydiowaniem 

religii nauczania, uniwersytetów i ich relacji z religi , obecno ci 

religii w rodkach masowego przekazu. W odniesieniu do udzia u 

tre ci religijnych w rodkach masowego przekazu rysuje si  obraz 

du ej nierówno ci ró nych podmiotów na niekorzy  organizacji 

religijnych.  

Finansowanie dzia alno ci zwi zków wyznaniowych, uznanie ich 

przychodów jako non profit, róde  i sposobów finansowania (ofiary 

wiernych, podatek ko cielny, instytuty utrzymania kleru itp.), po-

moc w restauracji zabytków ko cielnych i dóbr kultury religijnej – 

to przedmiot rozwa a  zawartych w rozdziale V (s. 134-148). Ana-

liza tych problemów prowadzi do ustalenia, e niejednokrotnie ist-

niej  du e nierówno ci w rozwi zaniach prawnych poszczególnych 

pa stw Europy w tym przedmiocie. Widz c trzy ró ne mo liwo ci 

rozwi za : nie finansowa , finansowa  okre lone wyznania, finan-

sowa  na zasadzie równo ci, Autor preferuje to trzecie. 

W przedmiocie relacji religii i prawa do pracy na pierwsze miej-

sce w dzisiejszym ustawodawstwie krajów europejskich wysuwa si  

problem ochrony przed dyskryminacj  w zatrudnieniu z uwagi na 

przekonania religijne i problem ochrony praw pracowniczych po-

przez brak zapisów w aktach personalnych pracownika o jego prze-

konaniach, o ewentualnych sk adkach czy podatku na zwi zek  

wyznaniowy, prawo do organizacji religijnych np. dokszta caj cych, 

sanitarnych, pomocniczych itp. oraz organizacji religijnych daj -

cych prac  jak: szko y, szpitale, domy wychowawcze, stacje telewi-

zyjne czy radiowe itp. – to przedmiot rozwa a  w VI rozdziale  

(s. 149-166).  

I wreszcie zagadnienie obecno ci religii w yciu publicznym kra-

ju, w wojsku, zak adach karnych, szpitalach, szko ach oraz proble-

my uregulowa  prawnych i praktyczne ich konsekwencje to  

zagadnienie ko cz ce wywody omawianej pracy (Rozdzia  VII,  

s. 167-188). 

Generalnie praca jest udan  prób  analizy wielu najbardziej ak-

tualnych problemów relacji religii i prawa w Europie Zachodniej. 

wiecko  pa stwa, wzrost nietolerancji, rozprzestrzenianie si  

Islamu i nowych ruchów religijnych, to wed ug autorów istotne 
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sprawy przysz o ci Europy. Ró ne uregulowania prawne w po-

szczególnych krajach europejskich wynikaj ce z historii stosunków 

pa stwowo – ko cielnych posiadaj  jednak pewne sta e punkty od-

niesienia i sta e tendencje: wi ksze poszanowanie wolno ci religij-

nej, obecno  jednego lub kilku wyzna  wiod cych w ka dym kraju, 

przewaga modelu wspó dzia ania w adz pa stwowych i religijnych, 

wi kszy wp yw religii w yciu publicznym. Reasumuj c nale y 

stwierdzi , e lektura tej pracy wydaje si  konieczna dla ka dego, 

kto w sposób kompetentny chce zabiera  g os w poruszanej proble-

matyce. 
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Stanis aw Wrzosek, Zarz dzanie rodowiskiem przez  

administracj  publiczn  w Polsce, Bia ystok 1999, ss. 213. 
 

Problematyka ochrony rodowiska naturalnego cz owieka, to nie 

tylko jedna “z dziedzin lu no zwi zanych z problematyk  wyzna-

niow ”, jakie mieszcz  si  w formule serii “Studia z prawa wyzna-

niowego”, ale w obliczu degradacji i realnych zagro e  totalnego 

zniszczenia tego rodowiska, winna sta  si  przedmiotem troski 

wszystkich gremiów maj cych jakikolwiek wp yw na przysz o  

naszej planety a w tym Polski. Praktycznie ju  dzi  zagadnienie to 

staje si  kwesti  interdyscyplinarn . Podj cie problematyki zarz -

dzania rodowiskiem przez administracj  publiczn  nale y powita  

z uznaniem g ównie z uwagi na jej aktualno . Dlatego na tym miej-

scu warto zaprezentowa  t  cenn  prac . 

Ochrona rodowiska jest przedmiotem bada  wielu dziedzin na-

uki, które rozwa aj  spo eczne, przyrodnicze, ekonomiczne, tech-

niczne, zdrowotne i prawne aspekty korzystania ze rodowiska przez 

cz owieka. Konkretnie zarz dzanie ochron  rodowiska nale y do 

bardzo dynamicznie rozwijaj cej si  sfery dzia ania administracji 

publicznej. Na terenie nauk prawnych problemy te stanowi  przed-

miot zainteresowania materialnego i ustrojowego prawa administra-

cyjnego oraz nauki o zarz dzaniu, zw aszcza nauki administracji. 

Nauka Ko cio a na temat ochrony rodowiska naturalnego cz o-

wieka, wyra ona w aktach Soboru Watyka skiego II i wyst pie-

niach ostatnich papie y, wyp ywa z istoty powo ania chrze cija -

skiego; wchodzi te  w zakres jego ewangelizacyjnej misji. My l , e 

wszystkie wyznania opieraj ce swe zasady o prawdy Ewangelii, 
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maj  tak e wielk  szans  odegrania du ej roli w u wiadamianiu 

spo ecznych skutków degradacji rodowiska naturalnego i zapobie-

ganiu ekologicznej katastrofie wiata.  

Dobrze si  wi c sta o, e Autor pracy referuj c przyk ady ele-

mentów otoczenia administracji publicznej warunkuj cych zarz -

dzanie rodowiskiem, podniós  tzw. czynnik “etyczny”. Z wielkim 

znawstwem scharakteryzowa  nauk  spo eczn  Ko cio a w zakresie 

ochrony rodowiska naturalnego. Nauka Ko cio a o poszanowaniu 

rodowiska naturalnego wynika z chrze cija skiej antropologii. Tam 

si  znajduj  granice post pu technicznego, gdzie zagro one jest 

ycie cz owieka, jego prawa lub jego godno . Zasoby naturalne s  

dobrem wszystkich ludzi, a ich niszczenie gwa ci prawa sprawiedli-

wo ci spo ecznej. Autor przedstawi  w panoramicznym uj ciu zaan-

ga owanie Ko cio a w ochron  naturalnego rodowiska cz owieka 

pocz wszy od w. Franciszka, “pierwszego ekologa”, który ca y 

wszech wiat traktowa  jako integraln  ca o  pochodz c  od Stwór-

cy, poprzez zasady benedykty skie, nauk  papie y Piusa XI, Jana 

XXIII, poprzez Sobór Watyka ski II, papie a Paw a VI a  do Jana 

Paw a II. Na zako czenie rozwa a  w tym przedmiocie stwierdza, i  

nauka spo eczna Ko cio a wywar a “du y wp yw na sfer  zarz dza-

nia zasobami rodowiska, szczególnie w Europie Zachodniej, ale 

tak e w Europie rodkowej” (s. 80). 

Ca o  tematu zosta a omówiona w czterech rozdzia ach, które 

zosta y poprzedzone dobrym wst pem wprowadzaj cym czytelnika 

w problematyk  pracy. W rozdziale I znajdujemy wyja nienie  

podstawowych poj  jak: “administracja publiczna” i “koncepcja 

ekorozwoju”. Poza administracj  publiczn , Autor wskaza  na sze-

reg organizacji o charakterze gospodarczym, non profit (szpitale, 

szko y, organizacje kulturalne i naukowe), a tak e na organizacje 

spo eczne, religijne, militarne, administracyjne ogólnopa stwowe  

i lokalne, które stanowi  aparat pomocniczy organów administracji 

publicznej. Po jasnym i czytelnym przedstawieniu z o ono ci pro-

blematyki degradacji rodowiska Autor referuje próby rozwi zania 

kwestii “degradacji rodowiska” jako podstawowego problemu na-

szej cywilizacji. Dwa wielkie dobra: to jest z jednej strony rozwój 

spo eczny, kulturalny i gospodarczy a z drugiej strony ochron  ro-

dowiska nale y skoordynowa  ze sob . Taka koncepcja zwana 
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“rozwojem ekologicznie zrównowa onym” jest szans  na przetrwa-

nie naszej cywilizacji i znalaz a si  w Raporcie wiatowej Komisji 

do Spraw rodowiska i Rozwoju ONZ z 1987 r. Rozdzia  ten dobrze 

wprowadza szersze grono zainteresowanych naukowców w z o on  

problematyk  zarz dzania rodowiskiem przez administracj  pu-

bliczn .  

Problematyka historycznych uwarunkowa  wypracowania i re-

alizacji koncepcji ekorozwoju zosta a ukazana w II rozdziale pracy. 

Autor jeszcze raz powraca do zagadnienia zagro e  w skali ca ego 

globu ziemskiego tj. do: zanikania zim w strefie umiarkowanej, 

przesuni cia si  stref klimatycznych a tym samym i upraw ro lin-

nych na pó noc, topnienia lodowców, niszczenia warstwy ozonowej. 

Nast pnie analizuje przyczyny tych zjawisk i ukazuje podejmowane 

w przesz o ci próby dzia a  maj cych na celu ochron  przyrody. 

Wreszcie cenne s  uwagi na temat konferencji Narodów Zjednoczo-

nych po wi conych ochronie rodowiska, mi dzynarodowych dzia-

a  na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej i zarys dziejów ochrony 

rodowiska z najnowszymi koncepcjami ekorozwoju w Polsce. 

Niezwykle ciekawym i cennym jest trzeci rozdzia  pracy referu-

j cy przyk ady elementów otoczenia administracji publicznej wa-

runkuj cych zarz dzanie rodowiskiem. Autor omówi  te wszystkie 

dzia ania sk adaj ce si  na “otoczenie”, a raczej wspomaganie  

administracji publicznej, w d eniu do kierowania rodowiskiem. 

Na pierwszym miejscu omówi  dzia ania pa stwa o charakterze 

spo eczno – politycznym w odniesieniu do zasobów naturalnych. 

Przede wszystkim cele polityki gospodarczej pa stwa nie mog  

dominowa  nad celami wyznaczonymi przez polityk  ekologiczn . 

Podobnie polityka przestrzenna, b d c integraln  cz ci  polityki 

spo eczno – ekonomicznej, winna by  realizowana poprzez plany 

zagospodarowania przestrzennego, aby z jednej strony nie hamowa  

zmian w strukturze gospodarki narodowej, zaspakaja  potrzeby 

mieszkaniowe cz owieka i z drugiej, hamowa  proces degradacji 

rodowiska i mie  na uwadze ograniczono  przestrzeni. Przy trud-

nym stawianiu granic pomi dzy poszczególnymi cz ciami polityki 

prowadzonej przez organy pa stwa, zachodzi du e niebezpiecze -

stwo dominacji celów dora nych nad d ugofalowymi, które s  cha-

rakterystyczne dla polityki ekologicznej. Nie bez znaczenia jest fakt, 
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i  Autor wysoko oceni  element “etyczny” czyli wp yw nauki spo-

ecznej Ko cio a na dzia ania zmierzaj ce do ochrony naturalnego 

rodowiska cz owieka. 

W ramach dzia a  o charakterze ekonomicznym Autor postrzega 

proces transformacji gospodarki w kierunku  kompromisu pomi dzy 

za o eniami polityki wewn trznej w Polsce, gdzie polityka ekolo-

giczna stanowi jej cz , a warunkami stawianymi przez normy 

prawa mi dzynarodowego. Proces transformacji w Polsce winien 

by  nie tylko konfrontowany z za o eniami polityki ekologicznej 

Europy, ale winien si  przek ada  tak e na samorz dy terytorialne 

s siaduj cych gmin. Autor, opieraj c si  na solidnej literaturze 

przedmiotu, wymieni  szereg instrumentów ekonomicznych rozwoju 

prawa ochrony rodowiska w okresie transformacji.  

Inny element o charakterze przestrzennym to wp yw procesów 

regionalizacji na zarz dzanie rodowiskiem, a nast pnie wp yw 

zasad ustroju pa stwa na zarz dzanie rodowiskiem. Poza przepi-

sem art. 74, ust. 2 Konstytucji, i  ochrona rodowiska jest obowi z-

kiem w adz publicznych, nale y bra  pod uwag  okre lenie i umiej-

scowienie kompetencji organów administracji publicznej, a tu, jak 

wiadomo, przyj to koncepcj  decentralizacji.  

Rozdzia  IV, stanowi cy uwie czenie wywodów Autora, po-

wi cony zosta  sferom oddzia ywania administracji publicznej na 

otoczenie w zakresie zarz dzania rodowiskiem. Do tych sfer od-

dzia ywania nale : planowanie przestrzenne (w skali lokalnej  

i regionalnej), administrowanie procesami inwestycyjnymi (wyda-

wanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia 

na budow , pozwolenia wodnoprawne), reglamentacja korzystania  

z wybranych elementów rodowiska (zasobów wodnych, powietrza 

atmosferycznego, powierzchni ziemi, kopalin, lasów, obszarów 

chronionych i innych terenów s u cych ochronie wiata ro linnego 

i zwierz cego), ochrona przed ha asem i wibracjami, przed promie-

niowaniem i wreszcie gospodarka odpadami. 

Reasumuj c prezentacj  nale y stwierdzi , e praca Prof. Stani-

s awa Wrzoska porusza problematyk  bardzo aktualn  i posiada 

wielk  warto  poznawcz  i praktyczn , gdy  nie tylko ukazuje 

zagro enia, ale tak e zawiera konkretne recepty rozwi za  na-

brzmia ych problemów przesz o ci i czekaj cych zada  na najbli -
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sz  przysz o . Ponadto na podkre lenie zas uguje fakt, i  Autor po 

przedstawieniu problematyki od strony ró nych uwarunkowa   

i elementów otoczenia administracji publicznej warunkuj cych to 

zarz dzanie, omawia szczegó owo zakres kompetencji organów 

tej e administracji publicznej w odniesieniu do zarz dzania rodo-

wiskiem, w tym jego ochrony na bazie przepisów prawa. Jest to 

pierwsza tak szeroka monografia na gruncie prawa administracyjne-

go. Praca zas uguj ca na uwag  nie tylko rodowiska prawniczego,  

z pewno ci  zainteresuje tak e polityków, rodki masowego przeka-

zu maj ce tak wiele do powiedzenia w tym przedmiocie. Winna te  

zainteresowa  wszystkie zwi zki wyznaniowe, które zgodnie z za-

sadami ich wiary poszanowania wszelkiego ycia, mog  wytwarza  

pozytywny klimat wokó  wszelkich dzia a , w zakresie zarz dzania 

rodowiskiem, w tym tak e administracji publicznej. 
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