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POBOŻNE ZAPISY JAKO SPOSÓB
POZYSKIWANIA DÓBR DOCZESNYCH
W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 R.
I W PARTYKULARNYM PRAWIE POLSKIM
Kościóđ katolicki, jako zorganizowana spođeczność dziađajaca
˛ w świecie, ma wrodzone prawo do nabywania, posiadania i zarzadzania
˛
dobrami doczesnymi dla osiagnie
˛
˛ cia wđasnych celów. Prawo to wynika
z samej natury Kościođa i jest niezależne od wđadzy świeckiej. Nie
jest nadawane przez żadne prawo państwowe, a jedynie uznawane
i chronione przez nie1. Duży wpđyw na ksztađt przepisów kościelnego
prawa majatkowego
˛
miađ Sobór Watykański II. Doktryna soborowa
podtrzymuje, że Stwórca przeznaczyđ dobra doczesne dla zaspokojenia
potrzeb wszystkich ludzi, a wđasność prywatna jest koniecznym warunkiem rozwoju osobistego czđowieka oraz elementem jego wolności i niezależności. Kościóđ, jako że prowadzi swoja˛ misje˛ w warunkach ziemskich, musi posiadać dobra materialne, gdyż bez nich nie mógđby
osiagać
˛
wđaściwych celów2. Jedynym ograniczeniem zdolności Kościođa
w dziedzinie majatkowej
˛
sa˛ cele wskazane przez nauke˛ Jezusa Chrystusa i prawo wđasne Kościođa. Dobra doczesne w Kościele sđuża˛ osia˛
ganiu celów nadprzyrodzonych. Kodeks Prawa Kanonicznego zamieszcza przykđadowe wyliczenie celów wđasnych Kościođa i sa˛ to m.in.
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organizowanie kultu Bożego, godziwe utrzymanie duchowieństwa i innych pracowników kościelnych, prowadzenie dzieđ apostolatu i dziađalność charytatywna Kościođa3. Jednym ze sposobów dostarczania
środków materialnych na zabezpieczenie realizacji zadań Kościođa sa˛
pobożne zapisy. W niniejszym opracowaniu omówiona zostanie kodeksowa regulacja dotyczaca
˛ powierzania mienia na cele pobożne oraz jej
odzwierciedlenie w przepisach polskiego prawa partykularnego.

1. POBOŻNE ZAPISY W PRZEPISACH
KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 R.

W poczatkowych
˛
przepisach dotyczacych
˛
spraw majatkowych
˛
zamieszczony jest kanon stanowiacy,
˛
iż Kościóđ może nabywać dobra
doczesne wszystkimi sprawiedliwymi sposobami, tak jak każdy inny
podmiot prawa4. Wśród wymienionych w Kodeksie sposobów pozyskiwania dóbr materialnych znalazđy sie˛ pobożne zapisy, którym poświe˛cony zostađ osobny tytuđ.
Prawodawca kodeksowy w kan. 1299 stanowi: „§ 1. Kto z prawa naturalnego i kanonicznego może swobodnie rozporzadzać
˛
swoimi dobrami, może również przeznaczyć swój majatek
˛
na cele pobożne, czy
to aktem mie˛dzy żyjacymi,
˛
czy też testamentem. § 2. W dokonywaniu
zapisów na rzecz Kościođa na wypadek śmierci, należy wedle możności
zachować wymogi prawa państwowego. Gdyby je pominie˛to, trzeba
przypomnieć spadkobiercom, że ciaży
˛ na nich obowiazek
˛
wypeđnienia
woli testatora”.
Kodeksowe sformuđowanie „pobożne zapisy” oznacza darowizny mienia na cele kościelne5. Moga˛ być dokonywane w formie aktu mie˛dzy
żyjacymi
˛
albo na wypadek śmierci. W pierwszym przypadku mamy do
czynienia gđównie z darowizna˛ i powiernictwem, natomiast gdy chodzi
o czynności wywierajace
˛ skutek wraz ze śmiercia˛ darczyńcy, sa˛ to:
testament, zapis i polecenie. Prawodawca kodeksowy zaznaczyđ, że
w przypadku darowizn na wypadek śmierci należy zachować przepisy
prawa cywilnego obowiazuj
˛ ace
˛ w danym kraju. Zespóđ konsultorów

3

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekđad polski zatwierdzony przez Konferencje˛
Episkopatu, Poznań 1984, kan. 1254 § 2.
4
Kan. 1259.
5
W ó j c i k, Dobra doczesne Kościođa, s. 94.

Sposób pozyskiwania dóbr doczesnych

155

pracujacych
˛
nad brzmieniem tego kanonu proponowađ, by wymóg zachowania prawa cywilnego dotyczyđ także czynności mie˛dzy żyjacymi.
˛
Powodem takiego wniosku byđ fakt, że w praktyce nieprzestrzeganie tego prawa powoduje nieważność czynności prawnej tak dokonanej. Ostatecznie jednak decyzje˛ pozostawiono partykularnym prawodawcom6.
Podmiotem dokonujacym
˛
pobożnych zapisów może być każdy, „kto
z prawa naturalnego i kanonicznego może swobodnie rozporzadzać
˛
swoimi dobrami”7. Jednym z podstawowych praw czđowieka jest prawo
do posiadania wđasności i dysponowania nia˛ w sposób wolny. Prawo to
jest wrodzone, a przez to niezależne od ustawodawstwa państwowego.
Wszystkie zapisy poczynione przez wiernych, którzy pozostawiaja˛
lub przekazuja˛ dobra na cele pobożne, zgodnie z prawem przyje˛te,
maja˛ być jak najstaranniej wykonane. Obowiazek
˛
ten dotyczy sposobu
zarzadzania
˛
i użytkowania dóbr, jednak z zachowaniem kan. 1301 § 3.
Przez wykonanie zapisu należy rozumieć wypeđnienie podje˛tych zobowiazań
˛
oraz użytkowanie i przeznaczenie rzeczy zgodnie z wola˛ czynia˛
8
.
cego rozporzadzenie
˛
Wykonawca˛ wszystkich pobożnych rozporzadzeń
˛
dokonanych aktem
mie˛dzy żyjacymi
˛
i na wypadek śmierci jest ordynariusz9. Podobny
przepis znajdowađ sie˛ w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.10
Obecnie sprecyzowano, że chodzi o ordynariusza miejsca i ordynariusza
personalnego11.
Ordynariuszowi jako wykonawcy wszystkich pobożnych zapisów
przysđuguja˛ uprawnienia wymienione w kan. 1301. Zgodnie wie˛c
z przepisami Kodeksu, powinien on wykonywać i nadzorować prawidđowe wykonanie darowizn. Co do zasady, bezpośrednim wykonawca˛
rozporzadzeń
˛
jest osoba wyznaczona przez darczyńce˛ lub testatora,
albo w określonych sytuacjach – przez samo prawo, a ordynariusz nie
może w tym zakresie dokonywać żadnych zmian, chyba że zostađ do
tego upoważniony przez dokonujacego
˛
zapisu12. Jego kompetencje
6

D u b i e l, Uprawnienia majatkowe
˛
Kościođa, s. 81-82.
Kan. 1299 § 1.
8
F. S z t a f r o w s k i, Dobra doczesne Kościođa, w: Podre˛cznik prawa kanonicznego, t. IV, Warszawa 1986, s. 298.
9
Kan. 1301 § 1.
10
CIC/17, can. 1515.
11
D u b i e l, Uprawnienia majatkowe
˛
Kościođa, s. 83.
12
F. B a˛ c z k o w i c z, J. B a r o n, W. S t a w i n o g a, Prawo kanoniczne. Podre˛cznik dla duchowieństwa, t. II, Opole 1958, s. 562.
7
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sprowadzaja˛ sie˛ wie˛c do peđnienia nadzoru nad czynnościami dokonywanymi przez wykonawce˛ bezpośredniego. Jednak gdy nie wyznaczono wykonawcy, obowiazek
˛
spoczywać be˛dzie na ordynariuszu, co
wynika z jego zwierzchnictwa nad sprawami kościelnymi13. Ma on
prawo i powinien czuwać, by pobożne zapisy byđy wykonane w sposób
prawidđowy. Może tego dokonywać w szczególności podczas wizytacji
kanonicznej14. Natomiast osoby be˛ dace
˛ wykonawcami delegowanymi
musza˛ zđożyć ordynariuszowi sprawozdanie z wykonania zadania. Przepisy w zakresie wykonania i nadzoru sa˛ bezwzgle˛dnie obowiazuj
˛ ace.
˛
Każde postanowienie przeciwne tym uprawnieniom zawarte w rozporzadzeniu
˛
ostatniej woli be˛dzie uważane za niedodane15.
Naste˛pnie prawodawca reguluje kwestie˛ przyje˛cia dóbr powierniczo
i stanowi, że ten, kto przyjađ
˛ poufnie dobra z obowiazkiem
˛
zarzadzania
˛
nimi i przeznaczenia w cađości na cele wskazane przez powierzajacego,
˛
16
powinien poinformować o tym fakcie ordynariusza . Na powierniku
ciaży
˛ również obowiazek
˛
sporzadzenia
˛
i przekazania ordynariuszowi
wykazu wszystkich przyje˛tych rzeczy ruchomych i nieruchomych, ze
wskazaniem zobowiazań
˛
zwiazanych
˛
z powiernictwem. Gdyby w rozporzadzeniu
˛
znalazđa sie˛ klauzula, w której ofiarodawca w sposób wyraźny i stanowczy takie poste˛powanie wykluczyđ, dóbr nie wolno przyjmować. Natomiast ordynariusz jako wykonawca wszystkich pobożnych
zapisów oraz ten, kto sprawuje piecze˛ nad sprawami kościelnymi, ma
prawo a zarazem obowiazek
˛
domagać sie˛, by dobra powierzone powierniczo zostađy ulokowane w sposób bezpieczny. Powinien także sprawować nadzór nad prawidđowym wykonaniem powiernictwa, zgodnie
z kompetencjami przyznanymi przez prawo w kan. 130117. Prawodawca kodeksowy precyzuje również, kogo należy rozumieć pod poje˛ciem ordynariusza w omawianym kan. 1302. W przypadku, gdyby
powiernikiem byđ czđonek instytutu zakonnego albo stowarzyszenia
życia apostolskiego, jednak z zastrzeżeniem, że dobra maja˛ być
przeznaczone dla diecezji, jej mieszkańców, albo jako wsparcie pewnych dzieđ pobożnych, wtedy ordynariuszem jest ordynariusz miejsca.
W innych przypadkach be˛dzie to wyższy przeđożony instytutu klery-

13
14
15
16
17

D u b i e l, Uprawnienia majatkowe
˛
Kościođa, s. 83.
Kan. 1301 § 2.
Kan. 1301 § 3.
Kan. 1302 § 1.
Kan. 1302 § 2.
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ckiego na prawie papieskim lub kleryckiego stowarzyszenia życia
apostolskiego na prawie papieskim, albo ordynariusz wđasny odnośnie
do czđonków pozostađych instytutów zakonnych18.

2. POBOŻNE ZAPISY
W PRZEPISACH PARTYKULARNEGO PRAWA POLSKIEGO

W niektórych statutach synodów diecezjalnych przyje˛to kodeksowa˛
klasyfikacje˛ przy stanowieniu przepisów dotyczacych
˛
uprawnień majatkowych
˛
Kościođa. W innych zaś brak jest takiego wyodre˛bnienia,
a sprawy majatkowe
˛
poruszane sa˛ przy omawianiu zagadnień o podobnej tematyce19.
W wie˛kszości w statutach znajduja˛ sie˛ przepisy be˛dace
˛
powtórzeniem kodeksowych przepisów dotyczacych
˛
spraw majatkowych,
˛
choć
sa˛ one bardziej szczegóđowe. Niektóre zaś ograniczaja˛ sie˛ jednak tylko
do przypomnienia zasad zawartych w kodeksie, co jest zwyczajna˛ recepcja˛ norm powszechnych.
Dosđowne powtórzenie przepisów kodeksowych dotyczacych
˛
uprawnień majatkowych
˛
znajduje sie˛ statutach Synodu Diecezji Đowickiej,
natomiast mie˛dzy innymi takie synody, jak đódzki20, tarnowski21,
zamojsko-lubaczowski22, kaliski23, đomżyński24 przypominaja˛ tylko
co najważniejsze, czyli zdolność do nabywania dóbr. Gdy chodzi o sposoby nabywania dóbr materialnych, to w wie˛kszości omawianych synodów poświe˛cono odre˛bne miejsce pobożnym zapisom, obok umów, skđadek i ofiar.

18

Kan. 1302 § 3.
D u b i e l, Uprawnienia majatkowe
˛
Kościođa, s. 147-148.
20
III Synod Diecezji Đódzkiej, w: www.archidiecezja.lodz.pl/new/pliki/synod.
html, art. 328.
21
IV Synod Diecezji Tarnowskiej, Ad imaginem Ecclesiae univeralis, Tarnów
1982, stat. 720.
22
I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, Zamość 2001, stat. 185.
23
Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007-2009, Kalisz 2009, stat. 690.
24
I Synod Diecezji Đomżyńskiej 1995-2005, Đomża 2005, stat. 658.
19

158

Agata Warmuz

2.1. Obowiazek
˛
wiernych zaradzania potrzebom Kościođa
Z prawem do nabywania dóbr skorelowany jest obowiazek
˛
wiernych
do świadczenia na rzecz Kościođa, by ten mógđ realizować swoje cele.
Biskup diecezjalny powinien przypominać wiernym o ciaż
˛ acym
˛
na
nich obowiazku
˛
oraz w odpowiedni sposób domagać sie˛ jego wykonania25. Synod kaliski w sposób sumaryczny zawarđ zasady kodeksowe w jednym artykule, stanowiac,
˛ że wierni maja˛ prawo do przekazywania swojego majatku
˛
na rzecz Kościođa, maja˛ zaradzać jego
potrzebom, a biskup powinien im o tym przypominać26. Kwestie˛ te˛
bardziej szczegóđowo reguluje Synod Diecezji Tarnowskiej. Obok
ogólnego stwierdzenia, że dla realizacji wđaściwych sobie celów duchowych diecezja potrzebuje środków materialnych27, stanowi o obowiazku
˛
duchownych i wiernych do ich dostarczenia, wymieniajac
˛ wśród
28
sposobów czynienie pobożnych zapisów . Naste˛pnie zobowiazuje
˛
kapđanów do pouczania wiernych o tej powinności, co wie˛cej Ŧ o wychowywaniu wiernych w duchu odpowiedzialności za potrzeby Kościođa
powszechnego, diecezji i parafii29. Szczególnie ważne jest zapewnienie środków utrzymania dla seminarium duchownego30. W statutach Synodu Diecezji Eđckiej natomiast umieszczono przepis stanowiacy,
˛
iż na duszpasterzach i wiernych świeckich ciaży
˛
obowiazek
˛
przyczyniania sie˛ do zapewnienia podstaw materialnych dla zbawczej
dziađalności swojej diecezji31. Podobny przepis obowiazuje
˛
w diecezji
32
33
34
oraz đomżyńđowickiej , zamojsko-lubaczowskiej , przemyskiej
skiej35. Niektóre synody zache˛caja˛ również kapđanów, by dokonywali
zapisów testamentowych z wđasnych oszcze˛dności na rzecz wspólnoty,

25

Kan. 1261 § 2.
Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007-2009, stat. 691.
27
IV Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 727 § 1.
28
Tamże, § 2.
29
Tamże, § 3.
30
Tamże, § 6.
31
I Synod Diecezji Eđckiej 1997-1999, Eđk 1999, stat. 989.
32
I Synod Diecezji Đowickiej 1995-1999, Đowicz 1999, stat. 300.
33
I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, stat. 187.
34
Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000, Statuty i aneksy, Przemyśl 2000,
stat. 423 § 1.
35
I Synod Diecezji Đomżyńskiej 1995-2005, stat. 657.
26
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36
z która˛ byli zwiazani
˛
, lub na seminarium duchowne37. Synod Diecezji Drohiczyńskiej powođuje sie˛ na podstawowa˛ zasade˛ odpowiedzialności wiernych za swoja˛ parafie˛, co przekđada sie˛ na obowiazek
˛
dostarczenia jej środków materialnych, a także pokrycia wydatków
zwiazanych
˛
z partycypowaniem parafii w utrzymaniu instytucji diecezjalnych i ogólnokościelnych38.

2.2. Możliwość przyjmowania pobożnych zapisów
Synody reguluja˛ również kwestie˛ przyjmowania pobożnych zapisów.
W diecezji eđckiej wszelkiego rodzaju darowizny moga˛ być przekazywane na rzecz diecezji oraz poszczególnych kościelnych osób prawnych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku przyje˛cia darowizny
zwiazanej
˛
z obciażeniem
˛
lub poważnym zobowiazaniem,
˛
kościelna oso39
ba prawna musi uzyskać zgode˛ ordynariusza miejsca . Zezwolenie
biskupa diecezjalnego wymagane jest również przy nabyciu przez parafie˛ nowych gruntów40. Podobny przepis znajduje sie˛ w statutach
Synodu Diecezji Đowickiej. Kościelne osoby prawne moga˛ przyjmować
darowizny, zapisy i spadki, zarówno w formie rzeczowej, jak i pienie˛żnej oraz nieruchomości41. Do przyje˛cia darowizny obciażonej
˛
wymaga sie˛, pod rygorem nieważności, zgody wđadzy diecezjalnej42. Tak
samo reguluje te˛ kwestie˛ Synod Diecezji Drohiczyńskiej43 i Đomżyńskiej44. Natomiast prawodawca partykularny Kościođa w Przemyślu
ustanawia wymóg, by przy dokonywaniu czynności przekraczajacych
˛
granice zwykđego zarzadu,
˛
do których to zaliczane jest przyje˛cie darowizny o wartości wie˛kszej niż roczny dochód parafii, oprócz otrzy-

36
IV Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 441 § 1; I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, stat. 197.
37
III Synod Diecezji Đódzkiej, Instrukcja o sporzadzeniu
˛
przez kapđana testamentu i o jego wykonaniu, nr 4, w: www.archidiecezja.lodz.pl/new/pliki/sy nod/
instr4.html
38
I Synod Diecezji Drohiczyńskiej, Statuty, dokumenty wykonawcze, Drohiczyn
1997, stat. 222.
39
I Synod Diecezji Eđckiej 1997-1999, stat. 990.
40
Tamże, stat. 998.
41
I Synod Diecezji Đowickiej 1995-1999, stat. 329 § 1.
42
Tamże, § 2.
43
I Synod Diecezji Drohiczyńskiej, stat. 220.
44
I Synod Diecezji Đomżyńskiej 1995-2005, stat. 661.
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mania pisemnej zgody ordynariusza, wysđuchać opinii rady duszpasterskiej lub jej sekcji do spraw ekonomicznych45. Natomiast w statutach
synodów tarnowskiego i zamojsko-lubaczowskiego znajdujemy niemal
dosđowne powtórzenie kanonów 1299, 1300 oraz 130146. Statuty synodu đódzkiego ograniczaja˛ sie˛ jedynie do zamieszczenia przepisów stanowiacych
˛
o uprawnieniu Kościođa do nabywania dóbr, bez odnoszenia
sie˛ do kwestii przyjmowania pobożnych zapisów. Na szczególna˛ uwage˛
zasđuguja˛ regulacje zawarte w statutach Synodu Diecezji Kaliskiej, ze
wzgle˛du na swoja˛ szczegóđowość. Oprócz przytoczenia ogólnej zasady
o uprawnieniu Kościođa do nabywania, posiadania, zarzadzania
˛
i alienowania dóbr doczesnych47, prawodawca partykularny Kościođa w Kaliszu stanowi, że podmioty prawne podlegđe biskupowi na terenie
diecezji musza˛ uzyskać każdorazowo jego pisemna˛ zgode˛ na nabycie
dóbr doczesnych. Jest to niezbe˛dne do ważności. Wniosek o wydanie
zgody powinien zawierać przedstawienie warunków, na jakich miađoby
sie˛ dokonać nabycie, oraz racji, które za tym przemawiaja˛48. Gdy
chodzi o nabycie gruntów lub innych nieruchomości, może sie˛ dokonać
po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia kurii, w formie aktu notarialnego, które naste˛pnie wpisuje sie˛ do ksie˛gi wieczystej49. W kolejnych statutach synod zajmuje sie˛ kwestia˛ przyjmowania darowizn
na cele kultu religijnego i dziađalność charytatywno-opiekuńcza.
˛
Parafie i inne kościelne podmioty prawne w ramach swojej dziađalności
niegospodarczej moga˛ przyjmować takie darowizny od osób fizycznych
i prawnych50. Darowizna przekazana na cele parafialne podlega odliczeniu od podstaw opodatkowania do kwoty nieprzekraczajacej
˛
6%
rocznego dochodu darczyńcy51. Darowizna na dziađalność charytatywno-opiekuńcza˛ jest nielimitowana i w cađości podlega odliczeniu52.
W obu przypadkach warunkiem dokonania odliczeń jest udokumentowanie darowizn za pomoca˛ przelewu bankowego lub przekazu poczto-

45

Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000, stat. 420 § 3.
IV Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 747 § 1-4; I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, stat. 193.
47
Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007-2009, stat. 690.
48
Tamże, stat. 699.
49
Tamże, stat. 702.
50
Tamże, stat. 716.
51
Tamże, stat. 717.
52
Tamże, stat. 718.
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wego53. Zostađy wie˛c wđaczone
˛
do statutów synodalnych obowiazuj
˛ ace
˛
przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o stosunku państwa do Kościođa Katolickiego w RP.
Prawodawca kodeksowy regulujac
˛ kwestie˛ zarzadców
˛
dóbr kościelnych, stanowi, że maja˛ oni wypeđniać swoje zadania ze starannościa˛
dobrego gospodarza54. Naste˛pnie wymienia obowiazki
˛
ciaż
˛ ace
˛ na za55
rzadcach
˛
. Wśród nich znajduje sie˛ prawidđowe i staranne prowadzenie dokumentacji dotyczacej
˛
dóbr kościelnych oraz obowiazek
˛
corocznego sporzadzenia
˛
sprawozdania z zarzadu.
˛
Również te przepisy znajduja˛ swoje odzwierciedlenie w statutach synodalnych. Ze wzgle˛du na
panujac
˛ a˛ biurokracje˛, niezbe˛dne wydaje sie˛ umieje˛tne i prawidđowe
prowadzenie dokumentacji przez zarzadców
˛
kościelnych osób prawnych. W wielu przypadkach prawo wymaga zachowania szczególnej formy czynności prawnej, odpowiedniego czasu przechowywania czy sposobu udokumentowania dowodów, na których Kościóđ opiera swoje
uprawnienia majatkowe.
˛
Również z punktu widzenia prowadzenia
ewentualnej przymusowej egzekucji kwestia ta wydaje sie˛ odgrywać
ważna˛ role˛.
Prawodawca partykularny Kościođa w Kaliszu stanowi, że parafia
lub inna osoba prawna przyjmujaca
˛
darowizne˛ na dziađalność charytatywno-opiekuńcza˛ ma obowiazek
˛
wystawić darczyńcy pokwitowanie
odbioru, a także sporzadzić
˛
sprawozdanie w okresie dwóch lat od jej
przekazania, w którym poinformuje o przeznaczeniu darowizny na
jeden lub wie˛cej celów charytatywno-opiekuńczych56. Takie sprawozdanie powinno zawierać dane parafii lub kościelnej osoby prawnej
przyjmujacej
˛
darowizne˛, jej wysokość, dane darczyńcy oraz cele, na
które zostađa przeznaczona57. Statuty Synodu Diecezji Eđckiej nakazuja,
˛ by wszelkie darowizny mienia byđa odnotowane w kościelnej ksie˛dze inwentarzowej58. Oprócz tego, na zarzadcy
˛
ciaży
˛
obowiazek
˛
starannego porzadkowania
˛
oraz przechowywania dokumentów i dowodów,
stanowiacych
˛
podstawe˛ uprawnień majatkowych
˛
parafii lub innej koś-
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Tamże, stat. 717 i 718.
Kan. 1284 § 1.
55
Kan. 1284 § 2.
56
Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007-2009, stat. 719.
57
Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej, Aneks 44: Wzór sprawozdania o przekazaniu darowizny, s. 318.
58
I Synod Diecezji Eđckiej 1997-1999, stat. 992.
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cielnej osoby prawnej59. Podobnie sprawe˛ uregulowađ prawodawca
partykularny Kościođa w Đomży, stanowiac,
˛ że wszelkie darowizny
powinny być odnotowane w ksie˛dze inwentarzowej lub finansowej60,
prowadzonej wedđug wzoru podanego przez kurie˛ diecezjalna.
˛ Ksie˛ga
podlega kontroli podczas wizytacji biskupich i dziekańskich, natomiast
nigdy pozakościelnej61. W diecezji đowickiej darowizny rzeczowe należy wpisać do ksie˛gi inwentarzowej, a darowizny pienie˛żne do ksie˛gi
rachunkowej62. Za prowadzenie ksie˛gi inwentarzowej odpowiedzialny
jest zarzadca
˛
kościelnej osoby prawnej. Powinna być sporzadzona
˛
w dwóch kopiach, z czego jedna˛ należy przechowywać w archiwum
˛
musi powiakurii diecezjalnej63. Do 31 marca każdego roku zarzadca
domić kurie˛ o zmianach, jakie zaszđy w stanie majatku
˛
ruchomego
i nieruchomego64. Nie wolno udoste˛pniać ksie˛gi osobom postronnym65. Natomiast wpisowi do ksie˛gi rachunkowej podlegaja˛ przychody i rozchody kościelnej osoby prawnej, które sa˛ udokumentowane protokođami wpđywów, rachunkami lub innymi dowodami wpđat. Na podstawie wpisów zarzadca
˛
pod koniec roku kalendarzowego dokonuje
zestawienia, które przesyđa wraz ze sprawozdaniem do kurii. W przeciwieństwie do ksie˛gi inwentarzowej, jest ona prowadzona w jednym
egzemplarzu, przechowywanym w archiwum danej osoby prawnej, lecz
zawsze pozostaje do dyspozycji wđadzy diecezjalnej66. Obie ksie˛gi
podlegaja˛ kontroli przy okazji wizytacji biskupiej lub dziekańskiej,
a także w każdym innym czasie zgodnie z zarzadzeniem
˛
biskupa đo67
wickiego . Prawodawca partykularny Kościođa w Przemyślu zobowia˛
zuje zarzadców
˛
kościelnych osób prawnych do posiadania i prowadzenia spisu inwentarza. Sporzadzany
˛
jest w dwóch kopiach i potwierdzony przez dwóch przedstawicieli rady duszpasterskiej lub ekonomicznej, dziekana oraz ordynariusza. Na bieżaco
˛ wprowadzać należy
zmiany do egzemplarza znajdujacego
˛
sie˛ w siedzibie osoby prawnej,

59
60
61
62
63
64
65
66
67

Tamże, stat. 1015 pkt 9.
I Synod Diecezji Đomżyńskiej 1995-2005, stat. 661.
Tamże, stat. 674.
I Synod Diecezji Đowickiej 1995-1999, stat. 329 § 4.
Tamże, stat. 312 § 1 i 2.
Tamże, § 3.
Tamże, § 5.
Tamże, stat. 313.
Tamże, stat. 314 § 1.
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natomiast w styczniu naste˛pnego roku na podstawie wykazu wysđanego do kurii, uzupeđnia sie˛ spis znajdujacy
˛ sie˛ w archiwum kurialnym68. Na zarzadcach
˛
spoczywa również obowiazek
˛
starannego przechowywania dokumentów dotyczacych
˛
nieruchomości stanowiacych
˛
69
wđasność kościelnej osoby prawnej . Parafialna ksie˛ga rachunkowa
podlega kontroli rady duszpasterskiej, rady ds. ekonomicznych, dziekana i biskupa przy okazji wizytacji dziekańskiej i kanonicznej70.
Synod diecezji przemyskiej zaleca, by we wszystkich sprawach dotyczacych
˛
zarzadu
˛
dobrami doczesnymi zachować forme˛ pisemna,
˛ o ile
71
prawo cywilne nie przewiduje formy szczególnej . W innych diecezjach zarzadcy
˛
zobowiazani
˛
sa˛ tylko do prowadzenia ksiag
˛ inwenta72
rzowych, które podlegaja˛ kontroli biskupa i dziekana . Ponadto synod zamojsko-lubaczowski stanowi o obowiazku
˛
dođaczenia
˛
do powiadomienia biskupa o przyje˛ciu mienia, spisu dóbr73. W diecezji tarnowskiej za prowadzenie rachunkowości i dokumentacji finansowo-materiađowej odpowiedzialny jest proboszcz lub administrator diecezji.
Odpowiadaja˛ oni za wszelkie nieprawidđowości tak przed wđadzami
kościelnymi, jak i państwowymi74. Synod zaznacza, że prowadzenie
ksiag
˛ uwzgle˛dniajacych
˛
wszystkie dochody i rozchody powinien czynić
zadość przepisom podatkowym75.
Gdy chodzi o kwestie˛ wykonania pobożnych zapisów, prawodawca
kodeksowy stanowi, że wykonawca˛ wszystkich pobożnych zapisów jest
ordynariusz76. W wie˛kszości przypadków jego rola be˛dzie ograniczona
do nadzorowania i ewentualnego interweniowania w przypadku zauważonych nadużyć bezpośredniego zarzadcy.
˛
Swoje uprawnienia ordynariusz be˛dzie realizowađ w sposób szczególny podczas wizytacji kanonicznych lub zarzadzonych
˛
przez siebie kontrolach77. Przepisy te
znajduja˛ swoje odzwierciedlenie w statutach synodalnych. Biskupi
68

Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000, stat. 435-436.
Tamże, stat. 437.
70
Tamże, stat. 438.
71
Tamże, stat. 442.
72
I Synod Diecezji Drohiczyńskiej, stat. 219; I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, stat. 186; III Synod Diecezji Đódzkiej, art. 342-343.
73
I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, stat. 193.
74
IV Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 724 § 1.
75
Tamże, § 2.
76
Kan. 1301 § 1.
77
Kan. 1301 § 2.
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diecezjalni podczas wizytowania parafii lub innych kościelnych osób
prawnych kontroluja˛ ksie˛gi inwentarzowe i rachunkowe pod katem
˛
prawidđowości i rzetelności. Kontrola może być również zarzadzona
˛
w każdym czasie. Nad prawidđowościa˛ zarzadu
˛ dobrami, a wie˛c i zgodnym z wola˛ ofiarodawcy przeznaczeniem mienia czuwa także dziekan.
Na zarzadcy
˛
spoczywa również obowiazek
˛
przesyđania do kurii corocznego sprawozdania, które podlega kontroli biskupa. Takie rozwiazania
˛
przyje˛to w statutach wszystkich omawianych synodów. Przy wykonaniu pobożnych zapisów należy kierować sie˛ przede wszystkim wola˛
darczyńcy, chyba że nie jest ona do pogodzenia z uprawnieniami ordynariusza wskazanymi przez prawo lub nauka˛ Kościođa. Wtedy jednak
darowizna nie powinna być przyje˛ta. Synod tarnowski i zamojsko-lubaczowski ogranicza sie˛ do niemal dosđownego przytoczenia kodeksowego przepisu dotyczacego
˛
obowiazku
˛
starannego wykonania rozporza˛
78
dzeń wiernych przekazujacych
˛
swoje dobra na cele pobożne . Podobnie w diecezji eđckiej i đódzkiej zobowiazano
˛
zarzadce
˛ ˛ do przestrzegania
79
poleceń wydanych przez ofiarodawce˛ . Gdy chodzi o zmiane˛ celu darowizny, to statuty Synodu Diecezji Eđckiej i Synodu Diecezji Drohiczyńskiej stanowia,
˛ iż po śmierci darczyńcy może dokonać tego tylko
biskup diecezjalny80. Inne synody nie reguluja˛ bezpośrednio kwestii
wykonania pobożnych zapisów.
2.3. Obowiazek
˛
zachowania przepisów prawa państwowego
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. nakazuje również zachowanie
przepisów prawa państwowego. Zgodnie z regulacjami dotyczacymi
˛
obowiazków
˛
zarzadcy
˛
dóbr, należy zachowywać przepisy prawa kanonicznego i państwowego, a przede wszystkim starać sie˛, by wskutek nieprzestrzegania przepisów państwowych Kościóđ nie poniósđ szkody81.
Także wđasność dóbr kościelnych powinna być zabezpieczona ważnymi
w świetle prawa cywilnego dowodami82. Prawodawca kodeksowy sta78
IV Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 747 § 3; I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, stat. 193.
79
I Synod Diecezji Eđckiej 1997-1999, stat. 1015 pkt 3; III Synod Diecezji
Đódzkiej, art. 342.
80
I Synod Diecezji Eđckiej 1997-1999, stat. 990; I Synod Diecezji Drohiczyńskiej, stat. 220.
81
Kan. 1284 § 2 pkt 3.
82
Kan. 1284 § 2 pkt 2.
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ra sie˛ w ten sposób wykluczyć sytuacje˛, w której ze wzgle˛du na niezachowanie ustaw państwowych zarzadcy
˛
dokonywaliby nieważnych
w świetle prawa cywilnego aktów, a tym samym narażali kościelne
osoby prawne na straty. Należy jednak pamie˛tać, że osoba prawna nie
odpowiada za czynności podje˛te przez zarzadców
˛
w sposób nieważny,
chyba że odniosđa z nich korzyść83. Dodatkowo w odniesieniu do podmiotów dziađajacych
˛
na terenie Polski, maja˛ zastosowanie przepisy
umowy konkordatowej, na mocy której do nabywania, posiadania, użytkowania i zbywania mienia i praw majatkowych
˛
przez kościelne osoby
prawne maja˛ zastosowanie przepisy prawa polskiego84. Dlatego też
statuty synodalne w wielu miejscach odsyđaja˛ do prawa państwowego.
Gdy chodzi o kwestie˛ pobożnych zapisów, to obowiazek
˛
zastosowania
przepisów prawa cywilnego dotyczy gđównie formy dokonywanych czynności prawnych85. Prawodawca partykularny Kościođa w Đowiczu
wprost obliguje do zachowania przepisów państwowych przy przyjmowaniu zapisów na rzecz Kościođa86. Natomiast w statutach Synodu
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Synodu Diecezji Tarnowskiej zamieszczone sa˛ dosđowne powtórzenia przepisów kodeksowych87. Również w prawie diecezji eđckiej zamieszczono przepisy be˛dace
˛ odzwierciedleniem kan. 1284 § 2 pkt 2 i 388.
*
Kościóđ posiada wrodzone prawo do nabywania, posiadania, zarza˛
dzania i alienowania dóbr doczesnych dla realizacji wđaściwych sobie
celów. Jest to prawo niezależne od wđadzy państwowej, majace
˛ swoje
źródđo w prawie do wolności religijnej. Z uprawnieniem do posiadania
dóbr zwiazany
˛
jest obowiazek
˛
wiernych do zapewnienia podstaw materialnych dla Kościođa, jako organizacji dziađajacej
˛
w świecie. Jednym
ze sposobów speđniania tej powinności jest czynienie pobożnych za83

Kan. 1281 § 3.
Konkordat mie˛dzy Stolica˛ Apostolska˛ i Rzeczpospolita˛ Polska,
˛ podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318, art. 23.
85
Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000, stat. 442; I Synod Diecezji Đomżyńskiej 1995-2005, stat. 660; I Synod Diecezji Đowickiej 1995-1999, stat. 318.
86
I Synod Diecezji Đowickiej 1995-1999, stat. 330.
87
I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, stat. 193; IV Synod
Diecezji Tarnowskiej, stat. 747 § 2.
88
I Synod Diecezji Eđckiej 1997-1999, stat. 1015 pkt 2 i 3.
84

166

Agata Warmuz

pisów, czyli przekazywanie mienia na cele pobożne. Nad prawidđowym
wykonaniem tego typu rozporzadzeń
˛
czuwa ordynariusz.
W niniejszym opracowaniu omówiona zostađa kwestia pobożnych zapisów na podstawie statutów wybranych synodów diecezjalnych. Nie
jest to w peđni wyczerpujacy
˛ wybór źródeđ, ale pozwala ukazać, jakie
rozwiazania
˛
przyje˛to w poszczególnych diecezjach.

Pious wills as a means of acquisition of the temporal goods
in the Code of Canon Law and the particular Polish law
S u m m a r y
The Catholic Church as a community operating in the world needs material resources to be able to fulfill its mission. The right to own property is
inherent right of the Church and includes the acquire, hold, management
and alienating goods. One way of obtaining material resources identified by
the Code of Canon Law are pious wills.
The article analyzes the provisions of pious wills contained in the Code
Of Canon Law. Also have been discussed statutes of selected polish diocesan
synods, which provide for the possibilities of adopting pious wills, ways of
documenting and the obligation to comply with government regulations.
Sđowa kluczowe: pobożne zapisy, prawo majatkowe
˛
Kościođa, darowizny na
rzecz kościelnych osób prawnych, nabywanie dóbr materialnych przez
Kościóđ
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