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1. WPROWADZENIE

PrzysteÎpujaÎc do charakterystyki mozÇliwosÂci wspoÂøpracy podmiotoÂw wyznaniowych z podmiotami samorzaÎdowymi, sproÂbujmy sprecyzowacÂ, o jakie zbiorowosÂci chodzi. Pod terminem podmioty samorzaÎdowe, uzÇytym w niniejszym opracowaniu, beÎdziemy rozumiecÂ
wszystkie jednostki samorzaÎdu terytorialnego, tj. gmina, powiat czy
wojewoÂdztwo, dziaøajaÎce kazÇde odreÎbnie czy tezÇ wchodzaÎce ze sobaÎ
w korelacje. JezÇeli zasÂ chodzi o pojeÎcie podmiotu wyznaniowego, to
okresÂlenie jest nieco bardziej skomplikowane i rzadko wysteÎpuje
w polskiej literaturze prawa wyznaniowego, chociazÇ zna je literatura
niemieckojeÎzyczna. Po niemiecku brzmi ono Tandenorganisationem,
a wieÎc oznacza organizacje opierajaÎce swe dziaøania na etosie. Do
polskiego systemu prawnego termin ten wprowadziø Michaø Rynkowski. Wedøug niego obejmuje on kosÂcioøy, zwiaÎzki wyznaniowe
oraz nowe ruchy religijne. W zakres tego okresÂlenia wchodzaÎ roÂwniezÇ wszelkie podmioty przez nie zaøozÇone baÎdzÂ od nich zalezÇne, tj.
szkoøy, uniwersytety, osÂrodki i organizacje charytatywne, szpitale,
hospicja, wydawnictwa, drukarnie, banki, stowarzyszenia itp.1 W zakres prezentowanego pojeÎcia beÎdaÎ wchodzicÂ roÂwniezÇ wszelkiego ro* W artykule zostanaÎ scharakteryzowane istniejaÎce i mozÇliwe formy wspoÂødziaøania na przykøadzie powiatu tomaszowskiego.
1
Zob. M. Rynkowski, Status prawny kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Unii
Europejskiej, Warszawa 2004, s. 30.
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dzaju federacje, biura i przedstawicielstwa reprezentujaÎce kosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe w organizacjach mieÎdzynarodowych.
Â èDZIAèANIA
2. GENEZA WSPO

Przesøanek wspoÂødziaøania nalezÇy dopatrywacÂ sieÎ na gruncie art. 25
ust. 3, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z jego brzmieniem: ¹stosunki mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi saÎ ksztaøtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezalezÇnosÂci kazÇdego w swoim
zakresie, jak roÂwniezÇ wspoÂødziaøania dla dobra czøowieka i dobra
wspoÂlnegoº. W artykule tym wysteÎpujaÎ dwie zasady. PierwszaÎ z nich
jest zasada autonomii i niezalezÇnosÂci, drugaÎ zasÂ jest interesujaÎca nas
zasada wspoÂødziaøania. Prawodawca wskazaø tu dwie przesøanki, ktoÂre
obligujaÎ dwie autonomiczne i niezalezÇne jednostki do podjeÎcia wspoÂøpracy. Pierwsza z nich to dobro indywidualnej jednostki ludzkiej, ktoÂra
zazwyczaj przynalezÇy do obu spoøecznosÂci. W Polsce bowiem wedøug
statystyk zaledwie ok. 3 milionoÂw obywateli stanowiaÎ osoby bezwyznaniowe2. Druga zasÂ to dobro wspoÂlne wszystkich obywateli.
NiniejszaÎ zasadeÎ nalezÇy rozpatrywacÂ w konteksÂcie wspoÂødziaøania wøadzy panÂstwowej szeroko pojeÎtej, w ktoÂrej zakres wchodzaÎ
zaroÂwno organy wøadzy centralnej, terenowe organy administracji
rzaÎdowej, jak roÂwniezÇ organy samorzaÎdu terytorialnego z wszelkimi
podmiotami wyznaniowymi. Z tym zastrzezÇeniem, zÇe podmioty wyznaniowe powinny miecÂ uregulowanaÎ sytuacjeÎ prawnaÎ.
W przewazÇajaÎcej mierze wspoÂøpraca z wøadzaÎ panÂstwowaÎ spada
na barki istniejaÎcych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a te majaÎ
uregulowany status prawny na mocy odreÎbnej ustawy baÎdzÂ poprzez
wpis w rejestrze prowadzonym przez MSWiA. Na dzienÂ dzisiejszy,
øaÎcznie z KosÂcioøem katolickim, 15 KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych reguluje swoje stosunki z panÂstwem na mocy aktoÂw rangi usta2

Zob. P. Borecki, Status prawny osoÂb bezwyznaniowych w Polsce, www.racjonalista.pl/kk.php/s,5170/q z 17. 11.2007. Autor ten podaje dane na podstawie statystyki
GUS, gdzie liczba osoÂb bezwyznaniowych zostaøa ustalona przez odjeÎcie od liczby
obywateli czøonkoÂw kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce.
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wowej. Natomiast do rejestru wpisanych jest 149 kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych3.
IdeeÎ zasady wspoÂødziaøania oraz autonomii i niezalezÇnosÂci polski
prawodawca zaczerpnaÎø z nauczania Soboru WatykanÂskiego II, gdzie
w Konstytucji duszpasterskiej o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym n.
76, czytamy, zÇe: ¹[...] wspoÂlnota polityczna i KosÂcioÂø saÎ w swoich
dziedzinach od siebie niezalezÇne i autonomiczne. Obydwie wspoÂlnoty chocÂ z roÂzÇnego tytuøu søuzÇaÎ powoøaniu jednostkowemu i spoøecznemu tych samych ludzi. Tym skuteczniej beÎdaÎ wykonywacÂ teÎ søuzÇbeÎ
dla dobra wszystkich, im lepiej beÎdaÎ rozwijacÂ mieÎdzy sobaÎ zdrowaÎ
wspoÂøpraceÎ [...]º4. Umieszczenie tej zasady w polskiej konstytucji
dokonaøo sieÎ za sprawaÎ uwzgleÎdnienia przez KomisjeÎ konstytucyjnaÎ
postulatoÂw zgøaszanych przez KonferencjeÎ Episkopatu Polski.
Nie mozÇemy roÂwniezÇ zapominacÂ, zÇe ramy interesujaÎcej nas
wspoÂøpracy wynikajaÎ z proklamowanej w konstytucji zasady pomocniczosÂci. Zgodnie z tresÂciaÎ preambuøy: ¹[...] w trosce o byt i przyszøosÂcÂ
naszej ojczyzny, [...] my, NaroÂd Polski [...], ustanawiamy konstytucjeÎ
RP jako prawa podstawowe dla panÂstwa oparte na poszanowaniu
wolnosÂci i sprawiedliwosÂci. WspoÂødziaøaniu wøadz, dialogu spoøecznym oraz na zasadzie pomocniczosÂci umacniajaÎcej uprawnienia obywateli i ich wspoÂlnot.[...]º. Istota zasady pomocniczosÂci sprowadza sieÎ
do tego, zÇe wøadza szeroko pojeÎta powinna speøniacÂ pomocniczaÎ
funkcjeÎ w stosunku do swoich obywateli, poprzez wypeønianie tych
zadanÂ, ktoÂre nie mogaÎ bycÂ efektywnie wykonywane na posÂrednich
i najnizÇszych poziomach organizacyjnych. JezÇeli wieÎc zaistnieje oddolna inicjatywa pochodzaÎca od zbiorowosÂci, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ poza
oficjalnaÎ struktureÎ wøadzy, nalezÇy takaÎ inicjatyweÎ dopusÂcicÂ i dopomoÂc
w jej realizacji. Formy wspoÂøpracy, ktoÂrymi beÎdziemy sieÎ zajmowacÂ,
nawiaÎzywacÂ beÎdaÎ do istoty zasady subsydiarnosÂci.

3

KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe wpisane do rejestru kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/233.
4
Zob. SoboÂr WatykanÂski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wydawnictwo Pallotinum, PoznanÂ 1968, s. 604-605.
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Â èDZIAèANIA
3. PèASZCZYZNY WSPO

Po kroÂtkiej charakterystyce zagadnienÂ natury ogoÂlnej nalezÇy
przesÂledzicÂ praktyczne mozÇliwosÂci wspoÂøpracy podmiotoÂw samorzaÎdowych i wyznaniowych. NiewaÎtpliwie dosÂcÂ szerokie spektrum
wspoÂødziaøania przewidziane zostaøo w dziedzinie prowadzenia dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. WspoÂlne zainteresowania obu
podmiotoÂw dotyczycÂ mogaÎ roÂwniezÇ: ochrony zdrowia, osÂwiaty czy
tezÇ szeroko pojeÎtej kultury.
3.1. POMOC SPOèECZNA

CharakterystykeÎ nalezÇy rozpoczaÎcÂ od wskazania podstaw normatywnych, ktoÂre zostaøy ustalone przez polskiego prawodawceÎ, a dotyczaÎ zaroÂwno organoÂw samorzaÎdu terytorialnego, jak i kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Wøadze samorzaÎdowe do realizacji owych zadanÂ zobligowane saÎ na
mocy obowiaÎzujaÎcych aktoÂw normatywnych. Zgodnie z art. 71 ust. 1
konstytucji RP, panÂstwo w swojej polityce spoøecznej i gospodarczej
uwzgleÎdnia dobro rodziny. Rodziny znajdujaÎce sieÎ w trudnej sytuacji
materialnej i spoøecznej, zwøaszcza wielodzietne i niepeøne, majaÎ prawo
do szczegoÂlnej pomocy ze strony wøadz publicznych. RoÂwniezÇ w ustawach o samorzaÎdzie gminnym, powiatowym i wojewoÂdzkim, pomoc
spoøeczna zostaøa zaliczona do zadanÂ wøasnych owych podmiotoÂw5.
ObowiaÎzujaÎca ustawa o pomocy spoøecznej nakøada na owe organy zadanie dwojakiego rodzaju: po pierwsze, majaÎ zorganizowacÂ
5

Zgodnie z art., 7, ust. 1, p. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorzaÎdzie
gminnym, (DzU z 2001, nr 142, poz. 1591, z poÂzÂn. zm.), [...] W szczegoÂlnosÂci zadania
wøasne (gminy) obejmujaÎ sprawy: pomocy spoøecznej, w tym osÂrodkoÂw i zakøadoÂw
opiekunÂczych, art. 4 ust. 1, p. 3, ustawy z dnia 5 czerwca, 1998 r., o samorzaÎdzie
powiatowym (DzU z 2001, nr 142, poz., 1592, z poÂzÂn. zm.), [...] Powiat wykonuje
okresÂlone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: pomocy spoøecznej, art. 14, ust. 1, p. 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorzaÎdzie
wojewoÂdzkim (DzU z 2001, nr 142, poz., 1590, z poÂzÂn. zm.), SamorzaÎd wojewoÂdztwa
wykonuje zadania o charakterze wojewoÂdzkim okresÂlone ustawami, w szczegoÂlnosÂci
w zakresie: pomocy spoøecznej
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pomoc spoøecznaÎ, po drugie zasÂ majaÎ wspoÂøpracowacÂ w tym zakresie
na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spoøecznymi i pozarzaÎdowymi KosÂcioøem katolickim, innymi KosÂcioøami, zwiaÎzkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi6.
W ustawie o pomocy spoøecznej, pomoc spoøeczna zostaøa zdefiniowana jako instytucja polityki spoøecznej panÂstwa, majaÎca na celu
umozÇliwienie osobom i rodzinom przezwycieÎzÇanie trudnych sytuacji
zÇyciowych, ktoÂrych nie saÎ one w stanie pokonacÂ, wykorzystujaÎc wøasne uprawnienia, zasoby i mozÇliwosÂci ( art. 2. ust. 2). Jak zwraca
uwageÎ Z. Zarzycki, aktualna ustawa, w odroÂzÇnieniu od swych poprzedniczek, podkresÂla partnerski charakter relacji øaÎczaÎcy organy
administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej z organizacjami pozarzaÎdowymi oraz KosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi7. Obserwujemy
wieÎc przekazywanie swoich kompetencji przez instytucje panÂstwowe
do organizacji nizÇszego szczeble z coraz to wieÎkszym poszerzaniem
katalogu potencjalnych podmiotoÂw, czego przykøadem saÎ chociazÇby
organizacje pozarzaÎdowe.
Ustawa o pomocy spoøecznej w art. 25 ust. 1, p. 2 zastrzega jednakzÇe, aby zlecanie przez organy administracji samorzaÎdowej podmiotom wyznaniowym zadanÂ z zakresu pomocy spoøecznej odbywaøo
sieÎ jedynie pod warunkiem, zÇe ich cele statutowe przewidujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci w tym zakresie.
Ze wzgleÎdu na powyzÇsze unormowanie celowe wydaje sieÎ, aby
obok obowiaÎzkoÂw i mozÇliwosÂci, jakie prawodawca przewiduje w zakresie wykonywania zadanÂ z zakresu pomocy spoøecznej dla podmiotoÂw samorzaÎdowych, wskazacÂ roÂwniezÇ podstawy normatywne regulujaÎce funkcjonowanie w tej samej sferze aktywnosÂci dziaøalnosÂcÂ
KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Z niektoÂrymi z nich panÂstwo reguluje swoje stosunki za pomocaÎ
odreÎbnych ustaw, a w przypadku KosÂcioøa katolickiego roÂwniezÇ
umowy konkordatowej. Do pozostaøych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
6
Art. 2, ust. 2, ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy spoøecznej (DzU z 2004 r.,
nr 64, poz. 593, z poÂzÇn. zm.).
7
Zob. Z. Zarzycki, Rola kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji wybranych zadanÂ z ustawy o pomocy spoøecznej z dnia 12 marca 2004 r., ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 2006, t. 8, s. 76.
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ktoÂre wpisane saÎ do rejestru prowadzonego przez MSWiA, nalezÇy
odpowiednio zastosowacÂ rozwiaÎzania zawarte w ustawie o gwarancjach wolosÂci sumienia i wyznania.
Na terenie powiatu tomaszowskiego dominujaÎcym KosÂcioøem
jest KosÂcioÂø rzymskokatolicki. OproÂcz tego funkcjonuje Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny z parafiaÎ w Tomaszowie Lubelskim, liczaÎcaÎ 300 ochrzczonych, oraz KosÂcioÂø ZielonosÂwiaÎtkowy.
Wszystkie KosÂcioøy majaÎ ustawowo uregulowany status. Ponadto
wysteÎpujaÎ roÂwniezÇ zarejestrowane zwiaÎzki wyznaniowe, tj. SÂwiecki
Ruch Misyjny Epifania oraz SÂwiadkowie Jehowy. Rozmiary opracowania nie pozwalajaÎ na analizeÎ rozwiaÎzanÂ przyjeÎtych w prawodawstwie wewneÎtrznym poszczegoÂlnych podmiotoÂw, dlatego tezÇ przyjrzymy sieÎ wyøaÎcznie rozwiaÎzaniom zaproponowanym przez polskiego
prawodawceÎ, ktoÂre dotykajaÎ interesujaÎcej nas materii.
JezÇeli chodzi o KosÂcioÂø katolicki, to dziaøa on na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r., o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego
w RP8 oraz przepisy konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ, z 28 lipca 1993 r.9 Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konkordatu odpowiednie instytucje kosÂcielne majaÎ prawo prowadzenia,
kazÇda zgodnie ze swaÎ naturaÎ, dziaøalnosÂci o charakterze misyjnym,
charytatywnym i opiekunÂczym. W tym celu mogaÎ one tworzycÂ struktury organizacyjne i urzaÎdzacÂ publiczne zbioÂrki. W konkordacie znajduje sieÎ roÂwniezÇ zastrzezÇenie, izÇ przepisy prawa polskiego o zbioÂrkach publicznych nie majaÎ zastosowania do zbierania ofiar na cele
charytatywno-opiekunÂcze pod warunkiem, zÇe odbywajaÎ sieÎ w obreÎbie
terenoÂw kosÂcielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznosÂciach zwyczajowo przyjeÎtych w danej okolicy i w sposoÂb tradycyjnie ustalony
(art. 21, ust. 2).
Ustawa o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP, caøy
rozdziaø 6 posÂwieÎca dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. OkresÂlony jest tu zaroÂwno katalog podmiotoÂw, ktoÂre mogaÎ prowadzicÂ rzeczonaÎ dziaøalnosÂcÂ, jak roÂwniezÇ zostaøy okresÂlone formy tejzÇe dziaøalnosÂci. JezÇeli chodzi o zakres podmiotowy, ustawodawca wymienia
8
9

DzU z 1989 r., nr 29, poz., 154.
DzU z 1998 r., nr 51, poz., 818.
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wszystkie osoby prawne o charakterze personalnym i terytorialnym,
jak roÂwniezÇ zakony, jezÇeli zostaøo to okresÂlone w ich statutach lub
odpowiednich aktach wewneÎtrznych. Ponadto dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ mogaÎ prowadzicÂ organizacje katolickie w zakresie
okresÂlonym w ich statutach (art. 38).
Formy dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej zostaøy sprecyzowane w art. 39, w ich zakres wchodzi m.in:
1) prowadzenie zakøadoÂw dla sierot, starcoÂw, osoÂb uposÂledzonych fizycznie lub umysøowo oraz innych kategorii osoÂb potrzebujaÎcych opieki,
2) prowadzenie szpitali i innych zakøadoÂw leczniczych oraz aptek,
3) organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzynÂstwa,
4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotknieÎtym kleÎskami zÇywioøowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdujaÎcym sieÎ
w trudnym poøozÇeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolnosÂci,
5) prowadzenie zÇøobkoÂw, ochronek, burs i schronisk,
6) udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom
i møodziezÇy znajdujaÎcym sieÎ w potrzebie,
7) krzewienie idei pomocy blizÂnim i postaw spoøecznych temu
sprzyjajaÎcych,
8) przekazywanie za graniceÎ pomocy ofiarom kleÎsk zÇywioøowych
i osobom znajdujaÎcym sieÎ w szczegoÂlnej potrzebie.
Ustawodawca przewidziaø takzÇe zÂroÂdøa finansowania dziaøalnosÂci
charytatywno-opiekunÂczej, ktoÂre mogaÎ przybieracÂ roÂzÇne formy.
Kolejny KosÂcioÂø, ktoÂry ma swoje przedstawicielstwo na ziemi
tomaszowskiej, to KosÂcioÂø prawosøawny. W ustawie z 4 lipca 1991 r.,
o stosunku panÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego10, znajdujaÎ sieÎ roÂwniezÇ regulacje, ktoÂre dotyczaÎ sfery dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. W zasadzie regulacje saÎ zbiezÇne
z tymi, ktoÂre dotyczaÎ KosÂcioøa katolickiego, niemniej jednak da sieÎ
zauwazÇycÂ roÂwniezÇ pewne rozbiezÇnosÂci w nazewnictwie, wynikajaÎce
ze specyfiki obu podmiotoÂw.
10

DzU z 1991, nr 66, poz. 287.

200

MAREK BIELECKI

W ustawie z 20 lutego 1997 r., o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
ZielonosÂwiaÎtkowego RP11, nie eksponuje sieÎ odreÎbnego rozdziaøu
dotyczaÎcego prowadzeniu dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej,
niemniej jednak znajdujaÎ sieÎ w niej regulacje upowazÇniajaÎce KosÂcioÂø
do jej prowadzenia. Z godnie z art. 21 kosÂcielne osoby prawne majaÎ
prawo prowadzenia wøasÂciwej dla kazÇdej z nich dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. Nie pobiera sieÎ roÂwniezÇ opøat za uzÇytkowanie
wieczyste gruntoÂw oddanych na potrzeby zakøadoÂw charytatywno-opiekunÂczych (art. 24). Wolne od opøat celnych saÎ roÂwniezÇ dary
przesyøane dla KosÂcioøa i jego osoÂb prawnych na cele charytatywno-opiekunÂcze (art. 30 ust. 1)., zbioÂrki zbierane na powyzÇszy cel nie
podlegajaÎ rygorom ustawy o zbioÂrkach publicznych (art. 31 ust. 1).
Pozostaøe zwiaÎzki dziaøajaÎce na terenie powiatu tomaszowskiego
interesujaÎcaÎ nas dziaøalnosÂcÂ opierajaÎ na postanowieniach ustawy
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. Zgodnie z dyspozycjaÎ
wyrazÇonaÎ w art. 19, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe korzystajaÎ na
zasadach roÂwnouprawnienia ze swobody peønienia funkcji religijnych
i w tym celu mogaÎ m.in. prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ.
Po wskazaniu podstaw normatywnych upowazÇniajaÎcych podmioty samorzaÎdowe i wyznaniowe do wspoÂøpracy w zakresie organizowania i prowadzenia dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej, warto
przesÂledzicÂ, jak powinno funkcjonowacÂ zawiaÎzanie owej wspoÂøpracy.
W sÂwietle cytowanego juzÇ art. 25 ustawy o pomocy spoøecznej,
organy administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej mogaÎ zlecacÂ wykonywanie zadanÂ z zakresu pomocy spoøecznej KosÂcioøom i zwiaÎzkom
wyznaniowym oraz ich osobom prawnym. Ponadto zostaøo zastrzezÇone, izÇ w przypadku zlecenia powyzÇszego zadania pomioty, ktoÂrym
je zlecono, nie mogaÎ odmoÂwicÂ pomocy osobom potrzebujaÎcym (art.
16 ust. 3). PowyzÇsze zlecenie wykonania zadania winno sieÎ odbycÂ po
uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, ktoÂry powinien uwzgleÎdniacÂ zasady pomocniczosÂci, efektywnosÂci, uczciwej konkurencji i jawnosÂci. Tryb konkursowy nie jest obligatoryjny, bo zainteresowane podmioty mogaÎ z wøasnej inicjatywy wystaÎpicÂ z ofertaÎ reali11

DzU z 1997 r., nr 41, poz. 254.
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zacji zadania z zakresu pomocy spoøecznej (art. 27). PodjeÎcie rozstrzygnieÎcia w zakresie wyboru oferty, czyli realizacji zadanÂ z zakresu
pomocy spoøecznej, nalezÇy do organu wykonawczego gminy (art. 30
ust. 1, ustawy o samorzaÎdzie gminnym). Porozumienie w zakresie
wykonywania zadanÂ (sÂwiadczenia usøug) powinien zawrzecÂ woÂjt, burmistrz (prezydent), reprezentujaÎcy gmineÎ na podstawie art. 31 ustawy o samorzaÎdzie gminnym, beÎdaÎc zwiaÎzany tresÂciaÎ stosowanej
uchwaøy, oraz osoba reprezentujaÎca organizacjeÎ spoøecznaÎ czy tezÇ
KosÂcioÂø lub zwiaÎzek wyznaniowy. OproÂcz ustawy o pomocy spoøecznej zasady przeprowadzania ofert okresÂlone saÎ w rozporzaÎdzeniu
Ministra Polityki Spoøecznej z 8 marca 2005 r., w sprawie okresÂlenia
wzoru oferty podmiotu uprawnionego12.
Jak zwraca uwageÎ Z. Zarzycki, z tej racji, zÇe zawarcie porozumienia pociaÎga za sobaÎ przesunieÎcie sÂrodkoÂw budzÇetowych, powinno bycÂ
poprzedzone podjeÎciem uchwaøy przez radeÎ gminy (miasta). Trzeba
roÂwniezÇ pamieÎtacÂ, zÇe do umowy o sÂwiadczenie usøug nie ma zastosowania ustawa o zamoÂwieniach publicznych, a dotacjeÎ z budzÇetu gminy dla podmiotu zawierajaÎcego umoweÎ z gminaÎ przyznaje sieÎ w trybie
ustawy o pomocy spoøecznej13.
Bardzo wazÇnym aktem prawnym w zakresie okresÂlenia sposobu
realizacji i finansowania sÂwiadczenÂ pomocy spoøecznej przez kosÂcielne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r., o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie14.
Zgodnie ze wskazaniami prawodawcy, aby danaÎ dziaøalnosÂcÂ mozÇna byøo uznacÂ za dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego, musi ona speøniacÂ
pewne warunki. Po pierwsze, ma to bycÂ dziaøalnosÂcÂ spoøecznie uzÇyteczna, po drugie, ma bycÂ prowadzona przez organizacje pozarzaÎdowe i wreszcie po trzecie, ma sieÎ koncentrowacÂ na sferze dziaøanÂ publicznych (art. 3, ust. 1).
Jak wynika z powyzÇszych ustalenÂ, reguøaÎ jest, zÇe jest ona prowadzona przez organizacje pozarzaÎdowe, jednakzÇe prawodawca poszerza zakres podmiotoÂw uprawnionych do jej prowadzenia, zaliczajaÎc
12
13
14

DzU z 2005 r., nr 44, poz. 427.
Zob. Z. Zarzycki, Rola KosÂcioøoÂw, s. 88.
DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873, z poÂzÂn. zm.
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do nich m.in. osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaøajaÎce na
podstawie przepisoÂw o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku panÂstwa do innych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania, jezÇeli ich cele statutowe obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego (art. 3 ust. 3, p. 3)15. RzeczaÎ oczywistaÎ jest,
zÇe zastrzezÇenie co do zamieszczenia w celach statutowych dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego odnosi sieÎ wyøaÎcznie do kosÂcielnych osoÂb
prawnych, a nie do samych KosÂcioøoÂw czy zwiaÎzkoÂw wyznaniowych16. Na mocy art. 5 wspoÂøpraca mieÎdzy organami samorzaÎdy terytorialnego a podmiotami wyznaniowymi mozÇe odbywacÂ sieÎ w nasteÎpujaÎcych formach:
1. Zlecenia do wykonania jednego baÎdzÂ wieÎkszej liczby zadanÂ
publicznych.
2. Wzajemnego informowania sieÎ o planowanych kierunkach
dziaøalnosÂci.
3. Konsultacji projektoÂw aktoÂw normatywnych w dziedzinach
dotyczaÎcych dziaøalnosÂci statutowej.
4. Powoøywania zespoøoÂw roboczych inicjatywnych baÎdzÂ doradczych w sprawach zwiaÎzanych z realizacjaÎ zadanÂ publicznych.
Nie beÎdziemy szczegoÂøowo analizowacÂ poszczegoÂlnych form
wspoÂøpracy, niemniej jednak warto skupicÂ sieÎ nad niektoÂrymi aspektami praktycznymi. NiewaÎtpliwie bardzo istotnym zagadnieniem jest
kwestia finansowania przez organy samorzaÎdu terytorialnego dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego. Na mocy art. 13 ust. 1, organ administracji publicznej winien ogøosicÂ otwarty konkurs ofert z co najmniej
trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Ustawa precyzyjnie wskazuje,
co winno znalezÂcÂ sieÎ w ogøoszeniu o konkursie ofert, jak roÂwniezÇ
okresÂla miejsce publikacji. Powinno bycÂ ono wieÎc ogøoszone w dzien15

Do podmiotoÂw tych zaliczone zostaøy stowarzyszenia jednostek samorzaÎdu
terytorialnego. WyøaÎczone z tegozÇ zakresu zostaøy: partie polityczne, zwiaÎzki zawodowe i organizacje pracodawcoÂw, samorzaÎdy zawodowe, fundacje, ktoÂrych fundatorem
jest Skarb PanÂstwa, fundacje utworzone przez partie polityczne, kluby sportowe.
16
Zob. N. Kowal, Komentarz do art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie, w: N. Kowal, Tworzenie i rejestracja
organizacji pozÇytku publicznego. Komentarz, Zakamycze 2005.
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niku o zasieÎgu ogoÂlnopolskim lub lokalnym, w Biuletynie Informacji
Publicznej, a takzÇe w siedzibie organu administracji publicznej (art.
13 ust. 3).
Dla organoÂw samorzaÎdowych pewnych wskazoÂwek mozÇe dostarczycÂ sprawa, jaka toczyøa sieÎ przed RIO w èodzi, gdzie zakwestionowana zostaøa uchwaøa pewnej Rady Gminy, w ktoÂrej zostaøy okresÂlone procedury przyznawania dotacji dla podmiotoÂw prowadzaÎcych
dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego.
Jak zwroÂcono uwageÎ, Rada Gminy nie ma podstaw prawnych do
okresÂlenia w formie uchwaøy organu stanowiaÎcego procedur zwiaÎzanych z udzielaniem dotacji w przypadku prowadzenia dziaøalnosÂci
pozÇytku publicznego, ktoÂre saÎ sprzeczne z tresÂciaÎ uchwaøy17.
Podmiot, ktoÂry przyjaÎø zlecenie realizacji zadania publicznego,
podlega rozlicznym obowiaÎzkom, do jakich zalicza sieÎ m.in.:
1. ZobowiaÎzanie sieÎ do wykonania zadania na zasadach okresÂlonych w umowie ( art. 16 ust. 1).
2. SporzaÎdzenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego, w terminie 30 dni po upøywie terminu, na ktoÂry zostaøa zawarta
umowa (art. 18 ust. 1).
3. SporzaÎdzenie merytorycznego sprawozdania ze swojej dziaøalnosÂci.
4. Wypeønienie zobowiaÎzanÂ wynikajaÎcych ze zwolnienÂ podatkowych, z ktoÂrych organizacja korzystaøa przed dniem uzyskania statusu organizacji pozÇytku publicznego (art. 24 ust. 3).
Obok obowiaÎzkoÂw ustawodawca przewidziaø dla charakteryzowanych podmiotoÂw pewne zwolnienia finansowe, dotyczaÎ one m.in.:
podatku dochodowego od osoÂb prawnych, podatku od nieruchomosÂci, podatku od czynnosÂci cywilnoprawnych czy tezÇ opøaty skarbowej
(art. 24 ust. 1). Ponadto organizacja ta mozÇe nabywacÂ na szczegoÂlnych warunkach prawo uzÇytkowania nieruchomosÂci beÎdaÎcych wøasnosÂciaÎ Skarbu PanÂstwa baÎdzÂ jednostki samorzaÎdu terytorialnego.
UzÇytkowanie to jednak wygasa w momencie utraty statusu organizacji pozÇytku publicznego (art. 24 ust. 2).
17

Uchwaøa RIO w èodzi z 1 lipca 2004, (RIO 19/78/200 ± Lex nr 144940).
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Ustawa nakøada ponadto na organy stanowiaÎce jednostki samorzaÎdu terytorialnego uchwalanie rocznego planu wspoÂøpracy z jednostkami wykonujaÎce zadania z zakresu pozÇytku publicznego (art. 5
ust. 3).
Pomoc spoøeczna mozÇe bycÂ roÂwniezÇ organizowana na podstawie
przepisoÂw ustawy z 28 lipca 2005 r., o partnerstwie publiczno-prywatnym18. CieÎzÇko byøoby analizowacÂ tresÂcÂ wszystkich unormowanÂ,
niemniej jednak niektoÂre podmioty wyznaniowe mogaÎ na jej mocy
prowadzicÂ wspoÂøpraceÎ z jednostkami samorzaÎdu terytorialnego.
W mysÂl postanowienÂ owego dokumentu partnerstwo publiczno-prywatne to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym
wspoÂøpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, søuzÇaÎca
realizacji zadania publicznego, jezÇeli odbywa sieÎ na zasadach okresÂlonych w ustawie (art. 1 ust. 2). Zgodnie z art. 4 ust. 2, lit. c, KosÂcioÂø
lub inny zwiaÎzek wyznaniowy zostaøy wøaÎczone obok przedsieÎbiorcoÂw organizacji pozarzaÎdowych, podmiotoÂw zagranicznych w kraÎg
podmiotoÂw prywatnych. Jednostki samorzaÎdu terytorialnego oraz
ich zwiaÎzki to w mysÂl przepisoÂw ustawy podmioty publiczne (art. 4
ust. 3 lit. b). Ustawodawca przewiduje ponadto, zÇe zaroÂwno podmioty prywatne, jak i publiczne mogaÎ øaÎczycÂ sieÎ w wieÎksze grupy, ustanawiajaÎc przy tym peønomocnika ( art. 5 ust. 1 i 2).

3.2. OCHRONA ZDROWIA

WspoÂlne dziaøania w zakresie ochrony zdrowia mogaÎ przybieracÂ
roÂzÇnorodne formy. Ustawodawca przewidziaø szeroki zakres dziaøalnosÂci, ktoÂre mogaÎ bycÂ podejmowane przez podmioty samorzaÎdowe
wspoÂlnie z podmiotami wyznaniowymi. JednaÎ z form potencjalnej
wspoÂøpracy jest dziaøalnosÂcÂ w zakresie wychowania w trzezÂwosÂci
i przeciwdziaøania alkoholizmowi. Ustawa z dnia 26 pazÂdziernika
1982 r., o wychowaniu w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøaniu alkoholizmowi19, nakøada na organy administracji rzaÎdowej i jednostki samorzaÎ18
19

DzU z 2005 r., nr 169, poz. 1420.
DzU z 2001 r., nr 147, poz. 1231, z poÂzÂn. zm.
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du terytorialnego obowiaÎzek podejmowania dziaøanÂ zmierzajaÎcych
do ograniczania spozÇycia napojoÂw alkoholowych oraz zmiany struktury ich spozÇywania, inicjowania i wspierania przedsieÎwzieÎcÂ, majaÎcych na celu zmianeÎ obyczajoÂw w zakresie sposobu spozÇywania tych
napojoÂw, dziaøania na rzecz trzezÂwosÂci w miejscu pracy, przeciwdziaøania powstawaniu i usuwania nasteÎpstw naduzÇywania alkoholu,
a takzÇe wspierania dziaøalnosÂci w tym zakresie organizacji spoøecznych i zakøadoÂw pracy (art. 1 ust. 1). W tym celu majaÎ one wspoÂøpracowacÂ m.in. z KosÂcioøem katolickim i innymi KosÂcioøami oraz
zwiaÎzkami wyznaniowymi (art. 1, ust. 3).
Kolejnym zadaniem, ktoÂre interesujaÎce nas podmioty mogaÎ wykonywacÂ wspoÂlnie, jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Prawodawca przewidziaø, zÇe owa
dziaøalnosÂcÂ mozÇe sieÎ koncentrowacÂ na nasteÎpujaÎcych obszarach, tj.:
rozwijanie w spoøeczenÂstwie odpowiedniej wiedzy i umiejeÎtnosÂci,
ksztaøtowanie zachowanÂ i styloÂw zÇycia korzystnych dla zdrowia psychicznego, uwzgleÎdnienie zagadnienÂ promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, tworzenie placoÂwek zajmujaÎcych sieÎ poradnictwem psychologicznym i pomocaÎ psychospoøecznaÎ, prowadzenie dziaøalnosÂci naukowej, wydawniczej i popularyzacyjnej oraz inicjowanie dziaøanÂ psychoedukacyjnych20. Do tej tematyki nawiaÎzuje roÂwniezÇ ustawa z 19 sierpnia 1994 r., o ochronie
zdrowia psychicznego21. Zgodnie z dyspozycjaÎ zawartaÎ w art. 1 ust. 1,
organy administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej zapewniajaÎ ochroneÎ
zdrowia psychicznego, a w dziaøaniach tych mogaÎ uczestniczycÂ roÂwniezÇ KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe (art. 1 ust. 2).
3.3. OCHRONA RODZINY

Szeroko pojeÎta rodzina znajduje sieÎ pod szczegoÂlnaÎ opiekaÎ panÂstwa. Wskazania w tym zakresie mozÇemy odnalezÂcÂ w obowiaÎzujaÎcej
20

§ 2, RozporzaÎdzenia Rady MinistroÂw, w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia dziaøalnosÂci w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (DzU z 1996 r., nr 112, poz. 537).
21
DzU z 1994 r., nr 11, poz. 535
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obecnie konstytucji. Zgodnie z art. 71, panÂstwo w swojej polityce
spoøecznej i gospodarczej uwzgleÎdnia dobro rodziny. Rodziny znajdujaÎce sieÎ w trudnej sytuacji materialnej i spoøecznej, zwøaszcza wielodzietne i niepeøne, majaÎ prawo do szczegoÂlnej pomocy ze strony
wøadz publicznych. Natomiast matka przed i po urodzeniu dziecka
ma prawo do szczegoÂlnej pomocy wøadz publicznych. Osoba dziecka
podlega roÂwniezÇ ochronie ze strony wøadz publicznych. Konstytucja
zapewnia, izÇ kazÇdy ma prawo zÇaÎdacÂ od organoÂw wøadzy publicznej
ochrony dziecka przed przemocaÎ, wyzyskiem i demoralizacjaÎ. RoÂwniezÇ pomocy wøadz publicznych mozÇe oczekiwacÂ dziecko pozbawione wøadzy rodzicielskiej.
Postanowienia zawarte w ustawie zasadniczej realizowane saÎ
roÂwniezÇ w ustawie z 7 stycznia 1993 r., o planowaniu rodziny i ochronie pøodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosÂci ciaÎzÇy22. Na mocy
tejzÇe ustawy organu samorzaÎdu terytorialnego zostaøy zobowiaÎzane
do udzielania pomocy KosÂcioøowi katolickiemu i innym KosÂcioøom
i zwiaÎzkom wyznaniowym, jezÇeli organizujaÎ opiekeÎ nad kobietami
w ciaÎzÇy, jak roÂwniezÇ organizujaÎ rodziny zasteÎpcze lub udzielajaÎ pomocy w przysposabianiu dzieci (art. 3 ust. 1). Zakres owej pomocy
zostaø ustalony w rozporzaÎdzeniu z pazÂdziernika 1993 r., w sprawie
okresÂlenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciaÎzÇy
oraz wychowujaÎcym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej
i prawnej23. Tutaj tezÇ podmioty wyznaniowe uzyskaøy mozÇliwosÂcÂ
otrzymania od wojewody wparcia finansowego po uprzednim przeprowadzeniu oceny poziomu sÂwiadczonych usøug (§ 6).
Organy administracji samorzaÎdowej i podmioty wyznaniowe mogaÎ wspoÂøpracowacÂ w celu przeciwdziaøania uzalezÇnieniu od uzÇywania
tytoniu i wyroboÂw tytoniowych24.
Obok wspoÂøpracy w zakresie ochrony zdrowia ustawa z 29 lipca
2005 r., o przeciwdziaøaniu przemocy w rodzinie, przewiduje mozÇliwosÂcÂ wspoÂøpracowania w zakresie udzielania pomocy osobom do22

DzU z 1993 r., nr 17, poz. 78 z poÂzÂn. zm.
DZU z 1993 r., nr 97, poz. 441, z poÂzÂn. zm.
24
Art. 1. ust. 1, ustawy z dnia 9 listopada 1995 r., o ochronie zdrowia przed
nasteÎpstwami uzÇywania tytoniu i wyroboÂw tytoniowych (DzU z 1996 r., nr 10 poz. 55).
23
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tknieÎtym przemocaÎ, oddziaøywania na osoby stosujaÎce przemoc oraz
podnoszenie sÂwiadomosÂci spoøecznej na temat przyczyn i skutkoÂw
przemocy w rodzinie ( art. 9, ust. 1).
3.4. OSÂWIATA

Bardzo wazÇnym zakresem wspoÂøpracy podmiotoÂw samorzaÎdowych z podmiotami wyznaniowymi jest dziedzina osÂwiaty. OwaÎ
wspoÂøpraceÎ mozÇemy zaobserwowacÂ na kazÇdym poziomie ksztaøcenia
± od przedszkola po szkoøy wyzÇsze.
MozÇliwosÂci zakøadania i prowadzenia szkoÂø zostaøa przewidziana
m.in. w przepisach konstytucji (art. 70 ust. 3), ustawie o systemie
osÂwiaty, Konkordacie, ustawie o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, a takzÇe w ustawach regulujaÎcych sytuacjeÎ poszczegoÂlnych
KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Jak zauwazÇa A. Mezglewski, ani konstytucja, ani ustawa o systemie osÂwiaty nie przewiduje wprost mozÇliwosÂci zakøadania szkoÂø przez
KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, chocÂ owo uprawnienie wynika ze
zdolnosÂci w tym zakresie wszystkich osoÂb fizycznych i prawnych,
a wieÎc i tych podmiotoÂw25.
WyrazÂne uprawnienia w tym zakresie zostaøy natomiast przewidziane w ustawodawstwie wyznaniowym odnoszaÎcym sieÎ do poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz w ustawie o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. WspoÂøpraca w prowadzeniu
szkoÂø przez owe podmioty sprowadza sieÎ gøoÂwnie do zapewnienia
finansowania poszczegoÂlnym placoÂwkach.
JezÇeli chodzi o szkolnictwo wyzÇsze, a z racji tematu niniejszego
opracowania interesuje nas gøoÂwnie dziaøalnosÂcÂ uniwersytetoÂw prowadzonych przez kosÂcielne osoby prawne, to roÂwniezÇ istnieje mozÇliwosÂcÂ wspoÂøpracy mieÎdzy podmiotami samorzaÎdowymi i wyznaniowymi.

25
Zob. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa
2006, s. 161.
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Katolicki Uniwersytet Lubelski zostaø wprost zaliczony do szkoÂø
wyzÇszych, co do ktoÂrych stosuje sieÎ postanowienia ustawy z dnia 27
lipca 2005 r., prawo o szkolnictwie wyzÇszym26 (art. 1 ust. 2). W mysÂl
postanowienÂ tejzÇe ustawy, uczelnia wyzÇsza mozÇe otrzymywacÂ sÂrodki
finansowe z budzÇetoÂw jednostek samorzaÎdu terytorialnego oraz ich
zwiaÎzkoÂw. WspoÂøpraca dotyczy roÂwniezÇ kwestii utrzymania porzaÎdku i bezpieczenÂstwa na terenie uczelni, w tym celu rektor ustala teren
uczelni z wøasÂciwym organem samorzaÎdu terytorialnego (art. 227
ust. 2).
IV. UWAGI KONÂCOWE

Z caøaÎ pewnosÂciaÎ nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe zaprezentowane powyzÇej
formy wspoÂøpracy nie wyczerpujaÎ caøego katalogu potencjalnych
kontaktoÂw podmiotoÂw samorzaÎdowych i wyznaniowych. MozÇliwe
do wskazania saÎ dodatkowe mozÇliwosÂci. SproÂbujmy wieÎc pokusicÂ
sieÎ o ich prezentacjeÎ.
Wydaje sieÎ, zÇe dziedzinaÎ wspoÂlnych zainteresowanÂ mozÇe stacÂ sieÎ
szeroko pojeÎta kultura. W tym celu obie zbiorowosÂci mogaÎ zajaÎcÂ sieÎ
m.in.:
± wspoÂlnaÎ organizacjaÎ imprez o zasieÎgu przekraczajaÎcym obszar
gminy czy powiatu;
± objeÎciem dzieci z obszaroÂw wiejskich edukacjaÎ kulturalnaÎ;
± rozwijaniem dziaøalnosÂci kulturalnej oraz jej promowaniem
w kraju i za granicaÎ poprzez wydawane publikacje.
WspoÂøpraca mozÇe roÂwniezÇ dokonywacÂ sieÎ w zakresie kultury
fizycznej i turystyki, oba podmioty mogaÎ zajaÎcÂ sieÎ takimi zagadnieniami, jak:
± organizacja i koordynacja przedsieÎwzieÎcÂ sportowych o zasieÎgu
ponadgminnym dla dzieci i møodziezÇy;
± organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportoworekreacyjnych;
± organizacja innych form aktywnego wypoczynku.
26

DzU z 2005 r., nr 164, poz. 1365
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MozÇliwaÎ do realizacji wydaje sieÎ ponadto wspoÂøpraca w zakresie
ekologii i ochrony zwierzaÎt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. WspoÂlne dziaøania mogaÎ przyjaÎcÂ nasteÎpujaÎcaÎ postacÂ:
± prowadzenia dziaøalnosÂci edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej;
± prowadzenia dziaøalnosÂci w zakresie likwidacji zagrozÇenÂ sÂrodowiska i ochrony zÇycia i zdrowia ludzi i zwierzaÎt.
Z poczynionych ustalenÂ wynika, zÇe istnieje wiele wspoÂlnych pøaszczyzn, na ktoÂrych mozÇe dochodzicÂ do wspoÂøpracy podmiotoÂw samorzaÎdowych i wyznaniowych. JednakzÇe nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe jej
praktyczny wymiar zalezÇy od czynnika ludzkiego, ktoÂry tworzy obie
wspoÂlnoty.
THE COOPERATION OF LOCAL GOVERNMENT ENTITIES
WITH ECCLESIASTICAL ENTITIES. SELECTED ASPECTS

Summary
The article presents the legal and actual aspects of the cooperation of
local government entities with religious denominations in TomaszoÂw Lubelski County in Lublin Voivodeship. The article discusses the following
levels of cooperation: culture, education, physical culture and tourism,
family protection and health care.

