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Kruczek prawny pozwala Kościołowi przejmować za darmo grunty na Ziemiach

Odzyskanych. Te przejęte są już większe niż małe państwa.

Chodzi o 82,5 tys. ha pa$stwowych gruntów o warto!ci nawet 4 mld z".
(Królestwo Bahrajnu ma ok. 70 tys. ha). Ko!ció" grunty odsprzedaje albo
buduje na nich luksusowe obiekty, mimo %e ustawa nakazuje mu
prowadzi& gospodarstwa rolne. Wszystko trwa od 30 lat. I nie wygl#da
na to, %eby szybko mia"o si' sko$czy&, bo nie do!&, %e przepisy sprzyjaj#
Ko!cio"owi, to ten nader sprytnie je wykorzystuje. – To system
permanentnego drena!u maj"tku pa#stwa przez Ko$ció% katolicki –
komentuje dr hab. Pawe" Borecki z Zak"adu Prawa Wyznaniowego
Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaj#c, %e %adna instytucja pa$stwa
tego nie kontroluje, a skala zjawiska nie przeb(a si' do opinii
publicznej.

Ko!ció" stosuje w tej sprawie trick, którego nie przewidzia"
ustawodawca: otrzymane za darmo ziemie cz'sto sprzedaje, a potem
zabiega o kolejne, te% oczywi!cie bezp"atnie. To mo%liwe dzi'ki art. 70a –

„niewinnej” poprawce, jak# do ustawy o stosunku pa$stwa do Ko!cio"a katolickiego wprowadzono w 1991 r.
Zgodnie z ni# ko!cielnym osobom prawnym na tzw. Ziemiach Odzyskanych prawo pozwala za darmo przejmowa&
grunty rolne Skarbu Pa$stwa, np. zakony mog# dosta& do 5 ha (do 50 ha, je!li prowadz# dzia"alno!& opieku$cz#,
wychowawcz# albo charytatywn#), parafie do 15 ha, a diecezje i seminaria do 50 ha.

Innych ogranicze$ ustawodawca nie narzuci", dzi'ki czemu Ko!ció" mo%e sk"ada& wnioski wielokrotnie i bez
ko$ca, je!li tylko wyzb'dzie si' cz'!ci ziemi i zejdzie poni%ej ustawowego limitu.

Marta Frej

PantherMedia

Na podstawie art. 70a Kościół dostaje
majątek, który nigdy do niego nie
należał: Ziemie Zachodnie i Północne
były „zdobyczne”, nie miał do nich
żadnych praw.
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„Na przyk"ad na Dolnym )l#sku niektóre parafie dorabia"y sobie na obrocie ziemi#, wielokrotnie wyst'puj#c
o przyznanie im ustawowych 15 ha. Gdy je otrzymywa"y, sprzedawa"y i ponownie upomina"y si' o swoje” – pisa"a
POLITYKA, a „Gazeta Wyborcza” ujawnia"a, %e archidiecezja gda$ska przejmuje atrakcyjne tereny nadmorskie i w
okolicach Trójmiasta, które potem sprzedaje po!rednikom. Np. 15 ha w podgda$skim Jankowie sprzeda"a za 1 mln
z", a nowi w"a!ciciele ju% kilka dni pó*niej sprzedali t' sam# nieruchomo!& za 5,6 mln z".

Ko!cielny trick

To, %e Ko!ció" korzysta z tego tricku na masow# skal', jako pierwsze ujawni"o wroc"awskie Stowarzyszenie
Obywatelskich Inicjatyw Spo"ecznych i Historycznych (SOISH). Wed"ug danych za lata 1992–2020, jakie dla
POLITYKI przygotowa" Krajowy O!rodek Wsparcia Rolnictwa, Ko!ció" przej#" ju% 82 tys. 546 ha. Po przeliczeniu na
!redni# cen' transakcyjn# gruntów wed"ug GUS (obowi#zuje od 25 maja 2021 r.), czyli 48 805 z", daje to olbrzymi#
kwot' 4 mld 28 mln 657 tys. z".

Na tym jednak Ko!ció" nie ko$czy – i ma wielkie, nomen omen, pole do popisu: Ziemie Odzyskane to niemal jedna
trzecia kraju, a o darmowy grunt mo%e si' ubiega& a% 3270 parafii, diecezji, zakonów itp. Rekordowo du%o: od 3 do
8 tys. ha rocznie przejmowa"y w pierwszej dekadzie obowi#zywania przepisu, ale w ostatniej nadal sporo, bo od
240 do 1131 ha (wyj#tkiem jest rok pandemii 2020: 79 ha). I wci#% wyst'puj# o kolejne: wojewoda opolski ma na
biurku a% 176 wniosków ("#cznie na 2705 ha), lubuski – 16, pomorski – 14, !l#ski – trzy, do warmi$sko-mazurskiego
wp"ywa od jednego do o!miu rocznie. Wed"ug pos"a Lewicy Krzysztofa )miszka na Dolnym )l#sku toczy si'
post'powanie dotycz#ce 3,2 tys. ha (urz#d wojewódzki we Wroc"awiu nie odpowiedzia" na nasze pytania).

Gdy Ko!ció" potrzebuje wi'kszego area"u, grupuje swoje „osoby prawne”. POLITYKA dotar"a do wniosków
grupowych 35, 80 i 97 parafii na Dolnym )l#sku. A% kilkadziesi#t z nich ubiega"o si' o ziemi' po raz drugi, a np.
parafie w Czernicy, Malczycach, Prusach, G"'bowicach, Miliczu i Wroc"awiu-Wojszycach po raz trzeci.
Proboszczowie, do których si' dodzwonili!my, odmawiali rozmowy na ten temat, archidiecezja wroc"awska na
pro!b' nawet nie odpowiedzia"a, a biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski stwierdzi"o, %e nie zbiera danych
i nie analizuje zapisów ustawowych.

Wnioski zbiorowe nie s# oczywi!cie specjalno!ci# dolno!l#sk# – np. w Lubuskiem by"o ich dziewi'&, grupowa"y od
4 do 16 parafii zabiegaj#cych o 59–233 ha. Kuria diecezjalna w Elbl#gu wraz z seminarium, Caritasem i 50
parafiami utworzy"a konsorcjum do wspólnego przej'cia 645-hektarowego PGR Fiszewo. To samo konsorcjum
otrzyma"o 213-hektarowy PGR Rejsyty. – Skoro w ustawie wskazane s" konkretne area%y, o które mo!e wyst"pi&
parafia czy diecezja, to oczywiste jest, !e ustawodawca nie przewidywa% wniosków zbiorowych – mówi Agnieszka
Filak z SOISH.

Ko!ció" wykorzystuje tak%e inn# luk' w przepisach. Przej'te na mocy art. 70a ziemie mog# s"u%y& jedynie
utworzeniu lub powi'kszeniu gospodarstw rolnych parafii, diecezji czy zakonów, ale ustawa nie przewiduje
odebrania gruntów przez pa$stwo, gdy s# wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Tego, co Ko!ció"
faktycznie robi z ziemi# po jej przej'ciu, nie kontroluje te% %adna instytucja pa$stwowa. „Przepisy nie nak"adaj#
na nas takiego obowi#zku” – odpisa"y nam urz'dy wojewódzkie i KOWR. Co gorsza, publiczna administracja nie
prowadzi nawet jednolitej ewidencji wniosków i decyzji, a zarz#dzaj#cy pa$stwow# ziemi# KOWR ich nie liczy.

Tymczasem faktyczne przeznaczenie ziemi bywa dalekie od dzia"alno!ci rolniczej. „Za rz#dów PiS kilka
warmi$skich parafii i tamtejszy Caritas dosta"y od pa$stwa 70 ha ziemi pod Olsztynem o warto!ci oko"o 56 mln z".
Mia"y tam powsta& gospodarstwa rolne, Ko!ció" zbuduje jednak 4-gwiazdkowy hotel (…): 355 pokoi dla 710 osób,
sale konferencyjne na 1,3 tys. osób, restauracj' o prawie hektarowej powierzchni, obszern# kawiarni' i bar, a do
tego basen fitness i spa. Wokó" hotelu powstan#: kolejny basen i inne obiekty sportowe, bar nad jeziorem,
k#pielisko z pomostem i 35 parterowych willi z kolejn# setk# apartamentów” – pisa"o w marcu OKO.press.
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Co ciekawe, ksi'%a starali si' o t' ziemi' tak%e za rz#dów PO-PSL, ale wtedy urz'dnicy stwierdzili, %e to by"oby
bezprawne. Generalnie jednak decyzje odmowne to rzadko!&, a przejmowanie ziemi przez Ko!ció" jest proste.
Ko!cielna osoba prawna, która podj'"a – jak g"osi ustawa – dzia"alno!& na Ziemiach Zachodnich i Pó"nocnych po 8
maja 1945 r., nie musi spe"nia& %adnych kryteriów. Wystarczy, %e z"o%y wniosek do wojewody i zgodzi si' na to
KOWR (wcze!niej Agencja Nieruchomo!ci Rolnych). Dzi'ki tak uproszczonej procedurze
w Zachodniopomorskiem wydano 645 decyzji na 8 tys. ha. Skorzysta"y z tego prawie wszystkie osoby prawne
Ko!cio"a, o decyzjach odmownych „brakuje wiedzy”. +adnego wniosku nie odrzuci" wojewoda lubuski,
a warmi$sko-mazurski nie zrobi" tego od 10 lat (brak wcze!niejszych danych). Wyj#tkiem mo%e by& wojewoda
!l#ski, który od 2010 r. odmówi" 50 razy. „W uzasadnieniach decyzji odmownych podkre!lane jest najcz'!ciej:
nierolne przeznaczenie b#d* wysoki potencja" gruntów, o które wnioskowa"y parafie, brak zgody dzier%awcy na
wy"#czenie zawnioskowanych nieruchomo!ci z przedmiotu dzier%awy, fakultatywny, a nie obligatoryjny charakter
tego przepisu »mog# by& przekazane grunty«, a nie »musz#«. W pierwszej kolejno!ci zaspokajane s# potrzeby
rolników indywidualnych” – informuje KOWR.

Je!li odmowy si' zdarzaj#, Ko!ció" potrafi wytrwale walczy&. A% do NSA odwo"ywa"a si' parafia na )l#sku, gdy
tamtejszy wojewoda odmówi" przekazania gruntu, bo brakowa"o zgody prezesa agencji (a ten nie mia" wymaganej
ustaw# zgody dzier%awcy gruntu, o który zabiega"a parafia). NSA odrzuci" skarg' parafii. Innej z kolei Wojewódzki
S#d Administracyjny w Warszawie przyzna" racj'. Powodem by" b"#d proceduralny: brak zgody na przekazanie
gruntów podpisa" wiceszef oddzia"u agencji, bez upowa%nienia jej prezesa. Ko!ció" wi'c ziemi' przej#", cho&
powód odmowy by" prawdziwy: nieruchomo!& znajdowa"a si' w granicach administracyjnych miasta.

– Przepis powinien by& jednorazowy: jedna ko$cielna osoba prawna powinna móc wyst"pi& jednorazowo o jeden area%.
Obecny system, w którym podmioty ko$cielne mog" si' ubiega& o grunty wielorazowo albo si' grupuj", !eby tworzy&
jakie$ latyfundia czy obraca& ziemi", to przecie! jest system permanentnego drena!u maj"tku pa#stwa w majestacie
prawa – podsumowuje dr hab. Borecki.

Sojusz tronu i o"tarza

Aby u!wiadomi& sobie, jak niewinnie brzmi#cy, ale brzemienny w skutkach art. 70a znalaz" si' w polskim systemie
prawnym, trzeba si' cofn#& do czasów prze"omu ustrojowego. Pozycja Ko!cio"a by"a wtedy niebywale silna, o wiele
silniejsza ni% dzi!. W!ród solidarno!ciowych polityków, którzy przej'li wówczas w"adz', panowa"o przekonanie, %e
nale%y mu si' rekompensata za zas"ugi w walce z komunizmem. Ko!cio"owi sprzyjali nawet postkomuni!ci, a inni
si' nie wychylali. Trwa" te% pontyfikat Jana Paw"a II, a w 1991 r., gdy art. 70a uchwalano, papie% Polak odwiedzi"
Polsk' a% dwa razy. Nie by"o odwa%nych, %eby si' takiej poprawce sprzeciwi& czy cho& wdro%y& mechanizmy
kontrolne. Za"o%ono dobr# wol' Ko!cio"a.

Ten jednak „odzyskuje” ziemie d"u%ej, ni% w epoce komunizmu traci". Nie obj'"a go przecie% peerelowska reforma
rolna z 1944 r. Ustaw# z 1950 r. odebrano mu dobra „martwej r'ki” (zapisywane w testamentach). Definitywny kres
ziemskiej krzywdy Ko!cio"a katolickiego w Polsce nast#pi" po 21 latach: w 1971 r. na dowód „normalizacji
stosunków” ekipa Gierka przekaza"a mu na w"asno!& olbrzymi maj#tek niemieckiego Ko!cio"a ewangelickiego:
4800 ko!cio"ów i kaplic, 1500 innych budynków i 900 ha gruntów rolnych. – Ziemi tylko tyle, bo prymas Wyszy#ski
nie by% ni" zainteresowany. Inaczej ni! dzisiejsi hierarchowie uwa!a%, !e zadaniem ksi'!y jest duszpasterstwo, a nie
prowadzenie gospodarstw rolnych – mówi Pawe" Borecki. Z kolei Agnieszka Filak przypomina, %e Ko!ció" powi'ksza
swoje ziemskie dobra tak%e na inne sposoby. Np. skwapliwie korzysta z bonifikat na nieruchomo!ci przeznaczone
na cele sakralne. Si'gaj# nawet 98 proc., a o wszystkim decyduje uznaniowo!&, bo nie ma definicji celu sakralnego
ani zasad kontroli. Cel sakralny mo%e wi'c by& kapliczk# w wybudowanym „przy okazji” wielkim centrum
konferencyjnym. Innym *ród"em ziemi by"a komisja maj#tkowa, która wed"ug ró%nych *róde" przekaza"a
Ko!cio"owi katolickiemu olbrzymi area": od 66 tys. do 76 tys. ha.

Paragraf 70a
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Na podstawie art. 70a Ko!ció" dostaje maj#tek, który nigdy do niego nie nale%a": Ziemie Zachodnie i Pó"nocne by"y
„zdobyczne”, nie mia" do nich %adnych praw. Na tych terenach brakuje zakorzenionych w"a!cicieli, którzy w razie
jakiejkolwiek próby odebrania im kawa"ka ziemi wszczynaj# larum. Tysi#ce hektarów wci#% nale%y tam do
pa$stwa, które – jak zauwa%a Pawe" Borecki – mo%e dysponowa& nimi swobodniej i bez protestów spo"ecznych.
Wykorzystywa"a to tak%e komisja maj#tkowa: departament wyzna$ MSWiA alarmowa", %e wi'kszo!&
przekazywanych przez ni# gruntów znajdowa"a si' w"a!nie na Ziemiach Odzyskanych, cho& ustawa nie mia"a tam
zastosowania.

Komisja maj#tkowa nie istnieje jednak od dekady, a art. 70a ma si' !wietnie. Przez 30 lat nie powiod"a si' %adna
próba jego likwidacji. Nie podwa%y" go te% Trybuna" Konstytucyjny – w 2011 r. uzna", %e art. 70a nie narusza
konstytucyjnej zasady równouprawnienia Ko!cio"ów, cho& eksperci zwracali uwag', %e od razu i bezterminowo ten
przepis wprowadzono tylko dla Ko!cio"a katolickiego (inne mog"y z niego korzysta& od 1997 r. przez rok lub dwa
lata). Borecki: – Trybuna% uzna% te! argumenty Ko$cio%a katolickiego, !e to rekompensata za ziemie utracone na
Kresach Wschodnich, ale tam du!e straty poniós% równie! Ko$ció% prawos%awny czy wyznanie moj!eszowe. Im rzucono
n'dzne och%apy, innym wyznaniom wr'cz nic. To dyskryminuj"ce i niezgodne z elementarnym poczuciem
sprawiedliwo$ci.

Ostatnia próba likwidacji art. 70a by"a w marcu tego roku. Tak# poprawk' zg"osi"a pos"anka Polski 2050 Paulina
Hennig-Kloska, ale Sejm j# odrzuci", g"ównie g"osami PiS. Po tym niepowodzeniu pose" Krzysztof )miszek
przygotowa" projekt ustawy likwiduj#cej art. 70a. Zbiera dla niej poparcie w internecie – pod has"em „Stop
pazerno!ci Ko!cio"a” podpisa"o si' ju% 5175 osób. – Ko$ció% katolicki zachowuje si' jak biuro nieruchomo$ci,
pozbawiaj"c Polki i Polaków maj"tku narodowego. Trzeba z tym sko#czy& – mówi.

– Po 30 latach obowi"zywania art. 70a $mia%o mo!na uzna&, !e cel, czyli rekompensata krzywd maj"tkowych Ko$cio%a,
zosta% osi"gni'ty. W obecnym uk%adzie si% politycznych nie ma jednak szans na usuni'cie tego przepisu, bo PiS stworzy%
efektywny sojusz „tronu i o%tarza”, a z drugiej strony mamy do czynienia z radykalnymi postawami antyklerykalnymi
i nik%ym przygotowaniem merytorycznym. Kluczowy wi'c b'dzie stosunek do Ko$cio%a po ewentualnej zmianie w%adzy,
a tak!e nastawienie opinii publicznej – mówi Agnieszka Filak, a Pawe" Borecki zastanawia si', czy nowa wi'kszo!&
sejmowa (o ile taka si' wy"oni po wyborach) nie po!wi'ci zmiany na o"tarzu „spokoju spo"ecznego”, o którym
w takich wypadkach lubi mówi& Ko!ció". Ten korzysta tymczasem z art. 70a bez zahamowa$.

Jak ustali"a POLITYKA, wojewoda wielkopolski prowadzi obecnie post'powania w sprawie roszcze$ Domu
Zakonnego Sióstr )wi'tej El%biety. Jego Prowincja Wroc"awska wykorzysta"a fakt, %e dzia"a w wielu
miejscowo!ciach, wi'c zamiast jednego wniosku na 5–50 ha, poprzez pe"nomocnika z"o%y"a a% 15 – w imieniu
swoich siedzib w 10 miastach Dolnego )l#ska (w tym pi'ciu w samym Wroc"awiu) i Lubuskiego. Domaga si' 108 ha.
Ich warto!& w przeliczeniu na !redni# cen' hektara to 5,2 mln z", ale Jaros"aw Chmielewski, radca prawny
wroc"awskich el%bietanek, podkre!la, %e starania trwaj# ju% pi'& lat i nie ma nadziei, %e zostan# zaspokojone
jednorazowo.

– O przej'cie takich po%aci gruntu %atwiej by%o jeszcze dekad' temu. Dzi$ to trudniejsze, bo pa#stwowej ziemi rolnej jest
coraz mniej. Przeszukuj' wi'c og%oszenia o przetargach na jej dzier!aw', sprawdzam, które dzier!awy si' wkrótce
ko#cz", namierzam gminy, w których taka ziemia mo!e by&. Je$li co$ mi si' uda znale(&, wskazuj' wojewodzie, !e
pojawia si' mo!liwo$& przekazania gruntu siostrom – mówi. W ten sposób „wskaza"” m.in. Gospodarstwo Rolne
Raszewy w wielkopolskim powiecie jaroci$skim.

– Siostry el!bietanki najch'tniej przej'%yby 108 ha w jednym kawa%ku przy jednej ze swoich siedzib na Dolnym )l"sku,
ale jak si' uda przejmowa& stopniowo po 20–30 ha „za miedz"”, w Wielkopolsce, te! b'dzie dobrze – mówi. El%bietanki
uprawia"yby ziemi' same, najmuj#c ludzi oraz maszyny i korzystaj#c z un(nych dop"at albo odda"yby w dzier%aw'.
– I to tak!e nie narusza%oby art. 70a – podkre!la radca.

Polityka 23.2021 (3315) z dnia 31.05.2021; Społeczeństwo; s. 30

Oryginalny tytuł tekstu: "Ziemie pozyskane"
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