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Rewindykacja majątku Kościołów ewangelickich 
w świetle ustawodawstwa polskiego 

na przykładzie b. ewangelickich gmin 
kościelnych w Chełmży i Toruniu

Wstęp

31 VIII 1939 r. w Rzeczpospolitej Polskiej egzystowało 7 Kościołów ewan
gelickich będących prawnie uznanymi związkami wyznaniowymi. Pod
stawy ich prawnego położenia tworzyło ustawodawstwo zaborcze i usta
wodawstwo II Rzeczypospolitej. Dodatkowo nowe parafie zakładane poza 
terenem byłego zaboru, na którym pierwotnie dany Kościół powstał i dzia
łał, podlegały przepisom lokalnym. Na terenach dzisiejszego woj. kujaw- 
sko-pomorskiego funkcjonowały m.in.:

-  Kościół Ewangelicko-Unijny [dalej: KEU], ustawodawstwo pruskie,
-  Kościół Staroluterski [dalej: KS], ustawodawstwo pruskie,
-  Kościół Ewangelicko-Augsburski [dalej: KEA], ustawodawstwo ro

syjskie, od 1936 r. dekret prezydenta RP1.
Ze względu na zakres niniejszego artykułu nie będziemy omawiać po

łożenia prawnego Kościołów Ewangelicko Reformowanych [dalej: KER] 
(Jednota Warszawska i Jednota Wileńska), jak także Ewangelickiego Koś
cioła Wyznania Augsburskiego i Helweckiego [dalej: EKWAiH] (zwany

1 Zob. J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym  mniejszości religijnych w  państw ie  
polskim, Warszawa 1937, s. 99-155; W. Gastpary, Położenie prawne protestantyzmu polskie
go. Zarys historyczny. Część III, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1964, T, 6, z. 1, s. 37-87; 
E. Alabrudzińska, Protestantyzm w Polsce w latach 1918-1939 [dalej: E. Alabrudzińska, Pro
testantyzm], Toruń 2004, s. 70-173.
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także Kościołem Ewangelickim Augsburskiego i Helweckiego Wyznania), 
ponieważ działał na terenach b. zaboru austriackiego, oraz Kościoła Ewan- 
gelicko-Unijnego na Polskim Górnym Śląsku [dalej: KEUnPGŚ].

W Polsce, z kościołów ewangelickich, największym pod względem li
czebności był Kościół Ewangelicko-Augsburski mający ok. 456 000 wy
znawców, z czego ponad 60% stanowili Niemcy, a drugim, co do wielkości, 
choć pierwszym, jeśli chodzi o wartość majątku, był Kościół Ewangelicko- 
-Unijny z 300 000 wyznawców, (co najmniej 95% Niemców), który na Po
morzu i w Wielkopolsce całkowicie wśród ewangelików dominował2.

Położenie prawne kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w II RP

Przed wybuchem II wojny światowej państwo polskie zdołało uporządko
wać położenie prawne tylko jednego ze wymienionych Kościołów. Stare 
przepisy zaborcze dotyczące KEA zastąpił Dekret Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangeli
cko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, który wszedł w życie 27 XII
1936 r. na całym obszarze RP, z wyjątkiem górnośląskiej części wojewódz
twa śląskiego3.

Art. 1 tego dekretu określał oblicze wyznaniowe KEA i zawierał de
klarację uznającą wolność wiary i kultu uściślając dalej, że pełną podstawę 
prawną organizacji tego Kościoła z omawianym dekretem tworzy Zasadni
cze Prawo Wewnętrzne KEA w RP. Zostało one uznane w drodze rozporzą
dzenia Rady Ministrów. Nastąpiło to 17 XII 1936 r4.

Art. 2 dekretu określał, że KEA jest kościołem w pełni samodzielnym
i niezależnym „od jakiejkolwiek obcokrajowej zwierzchności”.

Art. 3 (razem z § 13.1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego) rozstrzy
gał o tym, że KEA tworzą jego parafie (jako podstawowe jednostki admini
stracyjne) a nie, jacykolwiek wyznawcy konfesji augsburskiej. Istotne było 
także zastrzeżenie, że członkami KEA mogą być osoby zamieszkałe w Pol
sce i to tylko wówczas, gdy należą do jednej z parafii KEA. W skład Kościo
ła włączono Braci Morawskich (Hernhutów).

2 E. Alabrudzińska, Protestantyzm, s. 78-82.
3 Dz. U. R.R z 1936 r., nr 88, poz. 613.
4 Dz. U. R.R z 1936 r., nr 94, poz. 659.
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Wyraźnie zastrzeżono, że niezależne w stosunku do KEA pozostają pa
rafie ewangelicko luterańskie, czyli staroluterskie. Dodatkowo w art. 2, ust.
2 zaznaczono, że nie przesądza się „przynależności kościelnej tych osób 
wyznania ewangelicko-luterańskiego, które według przepisów prawnych 
należą do parafii innego Kościoła ewangelickiego znajdującego się na ob
szarze Państwa”.

Dekret w art. 5, przewidywał możliwość przyłączenia lub włączenia do 
KEA w RP innego Kościoła (na mocy uchwały Synodu poprzedzonej zgo
dą Rządu w formie uchwały Rady Ministrów, powziętej na wniosek Mini
stra Wyznań Religijnych i Oświecenie Publicznego), ale taki akt prawny 
przed wojną nigdy nie miał miejsca i Kościół Ewangelicko-Unijny, Kościół 
Ewangelicko-Unijny na Polskim Górnym Śląsku, Kościół Staroluterański 
oraz Ewangelicki Kościół Wyznania Augsburskiego i Helweckiego pozosta
ły całkowicie niezależne.

Parafia toruńska KEA W II RP

Tereny dzisiejszego woj. kujawsko pomorskiego należały przed wojną do 
diecezji Wielkopolskiej i Płockiej KEA. Parafia ewangelicko-augsburska 
istniała również w Toruniu. Była ona parafią niezbyt liczną (spis parafian
-  głów rodzin i osób samotnych zrekonstruowany przez U. Molin liczył 74 
nazwiska) i ubogą. Parafia przez długi czas nie posiadała żadnego majątku 
nieruchomego. „Nabożeństwa odbywały się w wynajętym kościele przy ul. 
Strumykowej 8, stanowiącym własność Gminy Staroluterańskiej”. Dopiero 
„Na początku 1938 r. zakupiono dom przy ul. Wyczółkowskiego 22”. Pro
boszczem parafii wówczas był już pastor Ryszard Trenkler, który od 1 IX
1937 r. administrował parafią aż do września 1939 r.

Jak podkreśla to z naciskiem autorka: „Polski Zbór Ewangelicko-Augs
burski od początku zdecydowanie odcinał się od niemieckiego Kościoła 
Unijnego i wszystkiego co niemieckie. Nie dopuszczono, aby nabożeństwa 
dla Polaków odprawiał Niemiec (nawet w języku polskim). (...) W  swej 
działalności nie nawiązywano żadnych kontaktów z unijnymi zborami”5.

s U. Molin, Polska parafia ewangelicko-augsburska w ToruniWw latach Drugiej Rze
czypospolitej (1920-1939) [dalej: U. Molin, Polska parafia], „Rocznik Toruński” 1990, T. 19, 
s. 164, 167,174.
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Okres powojenny, zmiany struktury narodowościowej, 
stanu prawnego, Dekret z roku 1946 i Ustawa z roku 1947

Polacy -  ewangelicy padli w czasie wojny, tak jak reszta ich rodaków, ofiarą 
licznych prześladowań ze strony Niemców. Z powodów narodowościowych 
Niemcy aresztowali 52 polskich księży ewangelickich, z czego 34 przewie
ziono do obozów. Takie prześladowania nie dotknęły zasadniczo ani du
chownych, ani wiernych KEU, jak również niemieckich wyznawców KEA. 
Proboszcz ewangelicko augsburskiej parafii w Toruniu ks. Ryszard Trenkler 
ukrywał się całą wojnę przed Niemcami przede wszystkim nie dlatego, że 
był ewangelikiem, ale dlatego, że był Polakiem6.

Po zakończeniu działań wojennych zmieniło się oblicze narodowoś
ciowe protestantyzmu na ziemiach polskich. Po zmianie granic na tere
nie Państwa Polskiego dodatkowo znalazły się prawie wszystkie parafie 
z prowincji kościelnych (Kościołów Krajowych): Ostpreussen, Pommern, 
Schlesien, chociaż wskutek ucieczki ludności niemieckiej przed zbliżającym 
się frontem j ak i później szych wysiedleń ludności niemieckiej z terenów Pań
stwa Polskiego w nowych granicach, parafie -  kościelne osoby prawne były, 
w porównaniu ze stanem przedwojennym, prawie całkowicie opustoszałe. 
Tego losu nie uniknęły także liczne parafie należące do Kościoła Ewange
licko Augsburskiego, które przed wojną uchodziły, pod względem narodo
wościowym, za niemieckie7.

W związku z przesunięciem granic i objęciem władzy na terenach za
mieszkałych jeszcze przez wyznawców Kościoła Ewangelicko-Unijnego -  
zarówno Niemców jak i Mazurów (Polaków) i Ślązaków (Polaków) władze 
polskie zdecydowały się na radykalne rozwiązanie problemów religijno-na- 
rodowościowych. Pragnęły także uporządkować kościelne sprawy majątko
we. Na likwidację KEU naciskały także władze Kościoła Ewangelicko-Augs

6 Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgoszczy, sygn. BY 069/12355, Wy
dział IV, SB KW MO w Bydgoszczy, Skoroszyt nr III, Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
k. 118.

7 W nomenklaturze kościelnej nazwano te parafie, „parafiami nieczynnymi”. W Ar
chiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego znajduje się oddzielny zespół archiwalny tak 
zatytułowany „Parafie nieczynne”, w którym materiał jest uporządkowany wg spisu nazw  
m iejscowości -  parafii, podaję za A. Woltman, Luteranie na Kujawach, Pomorzu i Wiel- 
kopolsce w l. 1945-56, Warszawa 2001, Biblioteka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie, sygn. nr 17595, s. 69, maszynopis pracy magisterskiej. Stosując jednak swoistą 
„segregację” konfesyjną władze kościelne odmawiają udostępnienia zgromadzonych w ar
chiwum materiałów osobom  spoza ich wspólnoty wyznaniowej.
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burskiego, zainteresowane przejęciem jego majątku, jak również pomocą 
państwowej administracji w pracy kościelnej, zwłaszcza „na odcinku ma
zurskim”8. Pierwsze apele do Ministerstwa Administracji Publicznej [da
lej: MAP], w których zabiegano o poddanie władzom KEA parafii unijnych 
w Poznańskiem i na Pomorzu, a w miarę rozwoju administracji państwo
wej, także parafii unijnych na Ziemiach Odzyskanych zwierzchnicy Koś
cioła Ewangelicko-Augsburskiego skierowali już w pierwszych miesiącach 
1945 r.9 Projekt stosownej ustawy został jednak zdjęty z posiedzenia Rady 
Ministrów Rządu Jedności Narodowej w dniu 18 X 1945 r. W roku następ
nym do MAP napływały kolejne petycje ewangelików -  Narodowej Rady 
Ewangelickiej, Konsystorza KEA, czy poszczególnych parafii10.

Inaczej jednak potraktowano Kościół Ewangelicko-Unijny i jego ma
jątek na tzw. Ziemiach Odzyskanych, a inaczej Kościół Ewangelicko-Unij
ny (i jego majątek) na terenach Polski w granicach z 1.IX. 1939 r„ czyli 
tzw. Ziemiach Zachodnich i Polskim Górnym Śląsku11. Te ostatnie były 
w świetle prawa polskiego i praktyki administracyjnej związkiem wyzna
niowym prawnie uznanym12. Podpisany 19 IX 1946 r. dekret o zmianie de-

8 Zob. K. Urban, Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1956. Wybór materiałów, 
Kraków 2000.

9 Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Ministerstwo Administracji Publicznej [da
lej: MAP], Departament Wyznaniowy [dalej: Dep. Wyz.], sygn. 1057, s. 19-20, ks. J. Szeru- 
da, ks. Z. Michelis do MAP.

10 AAN, MAP, Dep. Wyz., sygn. 1055.
11 W brew powszechnemu współczesnemu mniemaniu Ziemie Odzyskane i Ziemie 

Zachodnie to nie są te same tereny! Traktowanie tych terminów jako synonim ów to poważ
ny błąd, anachronizm, polegający na przeniesieniu dzisiejszych terminów na realia roku 
1946.13 XI 1945 r. został ogłoszony dekret o zarządzie Ziem Odzyskanych. Zgodnie z art. 2 
tego dekretu ziemie leżące na zachód i północ od granic Państwa Polskiego z roku 1939 
urzędowo zwane były właśnie Ziem iam i Odzyskanymi a nie Ziemiami Zachodnimi, zaś 
zgodnie z art. 2, lit. e, administracja na tych terenach należała do M inistra Ziem  Odzyska
nych. Należały do niego „wszystkie sprawy, które poza tym obszarem (tj. Ziemiami Odzy
skanymi) należały do właściwości Ministra Administracji Publicznej”. Jak natomiast wynika 
z art. 5 dekretu z dnia 19 IX 1946 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
25 XI 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospo
litej Polskiej, jego wykonanie poruczono tylko Ministrowi Administracji Publicznej, nie wy
m ieniono zaś Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Stąd łatwo wywieść logiczny wniosek, że 
dekret z roku 1946 dotyczył ziem należących do Państwa Polskiego w roku 1939, a nie doty
czył ziem nabytych w roku 1945. Ziemiami Zachodnimi nazywano w okresie II Rzeczypo
spolitej, jak też po II wojnie światowej ziemie polskie, które znajdowały się w czasach zabo
rów pod panowaniem pruskim. Dla umacniania polskości tych ziem powołano w  roku 1921 
Związek Obrony Kresów Zachodnich, który w roku 1934 zmienił nafcwę na Polski Związek 
Zachodni. Zob. również AAN, MAP, Dep. Wyz., sygn. 1058, s. 27.

12 Zob. Okólnik w sprawie stosunku państwa do wyznań Ministerstwo Administracji
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krętu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Pol
skiej to zmieniał13. Zgodnie z jego art. 1 „Parafie staroluterskie, ewange
licko luterskie, należące do Kościoła Unijnego na Ziemiach Zachodnich 
i Unijnego na Górnym Śląsku, oraz ewangelickie wyznania augsburskiego 
i helweckiego” zostały włączone do Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzygnięto także, że osoby należące do 
tych parafii stają się automatycznie członkami Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, pod warunkiem, że zamieszkują na terenie Polski (obywatelstwo 
nie było konieczne). Podkreślić tu raz należy, że zaś struktury organizacyj
ne Kościoła Ewangelicko-Unijnego na Ziemiach Odzyskanym formalnie 
rzecz biorąc zostały nie zmienione14.

Publicznej, Departamentu Wyznaniowego, L.dz. 2655/45 z 9 marca 1945 r. -  opublikowany 
m.in. w Pomorskim Dzienniku Wojewódzkim nr 5, Bydgoszcz, dnia 21 kwietnia 1945 r, poz. 53, 
w którym napisano ,,f) Wyznania uznane, to są takie, które zostały przez rząd obecny czy 
dawne byłe rządy, działające na danym terenie, dopuszczone (przyjęte do wiadomości) ja
kimkolwiek aktem państwowym (ustawą, dekretem, pismem władz administracyjnych), po
zostałe wyznania, to są wyznania tak zwane nie uznane, które korzystają z prawa do wolności 
oraz publicznego i prywatnego nabożeństwa wprost z m ocy samej konstytucji (art. 111).

( .. .)  Do wyznań nie uznanych np. wyznania: Badaczy Pisma Sw., Polski Kościół ka- 
tolicko-liberalny, Polski Kościół ewangelicznych chrześcijan, zielonoświątkowcy i inne nie 
uznane denominacje starokatolickie”.

Co oczywiste, po wydaniu dekretu prezydenta z 1946 r. stanowisko to uległo zmianie 
i KEU był traktowany jako wyznanie prawnie nie uznane.

13 Dz. U. R.P. z 1946 r. nr 54, poz. 304.
14 Nie dotyczyło to oczywiście spraw majątkowych na Ziemiach Odzyskanych. Cały 

majątek kościelny na tych terenach był traktowany jako mienie poniem ieckie i jako taki 
przeszedł pod zarząd państwa, zgodnie z kolejnymi ustawami. Poszczególne nieruchom o
ści, głównie o charakterze sakralnym m ogły być i były (mniej lub bardziej chętnie) przeka
zywane w  użytkowanie i zarząd m.in. polskim Kościołom i związkom wyznaniowym. Były 
to: dekret o majątkach opuszczonych i porzuconych z dn. 2 III 45 r. (Dz. U. R.P. nr 9 poz. 45), 
ustawa z 6 V 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U. R.P. nr 17, poz. 97), 
zmieniona ustawą z 23 VII 1945 r. (Dz. U. R.P. nr 30, poz. 179). Ostatni był dekret z 8 III 
1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. R.P. nr 13, poz. 87 z zmianami). 
Na Ziemiach Dawnych, tj. w granicach przedwojennych, ustawy te dotykały głównie Koś
ciołów  Ewangelicko-Unijnych, Kościoła Staroluterańskiego i Ewangelickiego Kościoła Wy
znania Augsburskiego i Helweckiego, por., zob. AAN, MAP, Dep. Wyz., sygn. 943, s. 12-13, 
Okólnik z 19 X 1945 r. Zdarzały się jednak przypadki wzięcia w zarząd państwowy, lub sa
m owolne zajęcia np. przez Kościół Katolicki, nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, zob. AAN, MAP, Dep. Wyz., sygn. 1053, s. 62, pismo Konsystorza KEA do 
E. Osóbki-Morawskiego z 12 X 1945 r. Sprawy majątkowe Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego po wojnie omawia szeroko R. Michalak, Kościoły protestanckie i w ładze partyjno-pań- 
stwowe w Polsce (1945-1956), Warszawa 2002, s. 128-168. Pod względem faktografii mate
riał ten jest bardzo cenny, to jednak niedoskonały, gdy chodzi o stronę prawną.
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Dekret z 19 IX 1945 r. regulował także sprawy majątkowe na przedwo
jennym terytorium RP. Zgodnie z przyjętym rozstrzygnięciem majątek ru
chomy i nieruchomy nowych parafii -  nowych jednostek organizacyjnych 
KEA przechodził na własność KEA tylko i wyłącznie pod warunkiem, że był 
w jego posiadaniu w dniu wejścia w życie dekretu tj. 31 X 1946 r. Pozostały 
majątek stawał się z mocy prawa własnością państwa.

Biorąc pod uwagę jednak pierwotne, głównie religijne, przeznaczenie 
tego majątku, zastrzeżono, że przy przekazywaniu całości bądź części ja
kiejkolwiek nieruchomości -  na własność bądź w zarząd lub użytkowanie
-  Rada Ministrów w pierwszym rzędzie uwzględni potrzeby polskiej lud
ności ewangelickiej. Oczywiście Rada Ministrów mogła swobodnie ocenić 
owe „potrzeby polskiej ludności ewangelickiej” -  za bardziej uzasadnione 
można było uznać potrzeby religijne członków innych związków wyzna
niowych, bądź innych instytucji prawa publicznego.

Od dnia 1 XI 1946 r. o majątek w/w Kościołów (Kościoła Ewangelicko- 
-Unijnego -  na Ziemiach Zachodnich i Górnym Śląsku, Kościoła Starolu- 
terańskiego i innych), który został znacjonalizowany, KEA mógł się ubie
gać w trybie art. 2, zdanie 2 i 3 i mógł go otrzymać na własność, bądź tylko 
w zarząd czy użytkowanie, bądź go nie otrzymać wcale.

Takie rozstrzygnięcie wywołało oczywiście duże niezadowolenie władz 
KEA15. Władze dość szybko przystąpiły do prac nad zmianą dekretu16. Zo
stał on uchylony w całości ustawą z dn. 4 VII 1947 r.17. Poprawki, które 
wprowadzała w dekrecie prezydenta z 1936 r. przywoływana ustawa, doty
czyły również przynależności kościelnej parafii KEU, KSL, EKWAiH oraz 
spraw majątkowych KEA i jego praw do majątku po wymienionych wyżej 
Kościołach.

Zgodnie z nowym brzemieniem art. 3. ust. 3 wszystkie parafie -  jed
nostki organizacyjne wyżej wymienionych Kościołów stawały się jednost
kami organizacyjnymi KEA a słowa „na całym obszarze Państwa” roz
strzygały, że parafie KEU na terenie Ziem Odzyskanych, tak jak wcześniej 
parafie ewangelicko unijne (jako jednostki organizacyjne Kościoła) np.

15 AAN, MAP, Dep. Wyz., sygn. 1055, s. 30.
16 M.in. MAP zbierało dane dotyczące działalności KEA na Ziemiach Odzyskanych. 

Sporządzano np. wykazy miejscowości, w których istniały ewangelickie placówki duszpa
sterskie, ustalano ilość kościołów, duchownych, wiernych, funkcjonujących instytucji chary
tatywnych. Prowadzano także analizy na temat wykonywania dekretów i ustaw, które mia
ły wpływ na stan majątku różnych instytucji Kościołów działających na terenie b. III Rzeszy
i Wolnego Miasta Gdańska, AAN, MAP, Dep. Wyz., sygn. 934, k. 29.

17 Dz. U. z 1947 r„ nr 52, poz. 272.
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z terenu Ziem Zachodnich stawały się parafiami -  jednostkami organiza
cyjnymi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (niezależnie od tego, co sta
ło się wcześniej z ich majątkiem!).

Dodać jednak należy, że włączenie parafii b. Kościołów, również nie 
oznaczało automatycznie przekazania ich majątku Kościołowi Ewangelicko- 
-Augsburskiego. Rozstrzygał to inaczej art. 2 ust. 1 i 2 nowej ustawy. Zgod
nie z tym majątek gmin kościelnych KEU, KS, KEUnPGŚ i EKAiHW, któ
ry w dniu 31 X 1946 znajdował się w posiadaniu KEA w RP przechodził na 
własność tego Kościoła, natomiast majątek w/w kościołów, którym w tym 
dniu nie władał KEA przechodził na własność państwa.

Ponieważ powtórzono tu datę 31 X 1946 r. pewnym jest, że w okresie 
między 1 XI 1946 a 8 VIII 1947 r. kiedy to w życie omawiana ustawa weszła, 
wszelki majątek przekazany w trybie art. 2, zdanie 2 i 3 dekretu prezydenta 
z 19 IX 1946 r., o ile został przekazany KEA tylko w zarząd bądź użytkowa
nie, jego własnością nie stawał się.

Zaznaczymy, że i teraz ustawodawca równocześnie deklarował, tak jak 
w 1946 r„ iż z przejętego majątku wydzieli obiekty na rzecz związków re
ligijnych i innych instytucji prawa publicznego, przekazując im całość lub 
część tych obiektów na własność, bądź też w zarząd i użytkowanie oraz, że 
będzie przy rozdziale w pierwszym rzędzie uwzględniał potrzeby polskiej 
ludności ewangelickiej. Szczegółową procedurę postępowania administra
cyjnego uregulowano stosownymi okólnikami18.

Ewangelicka gmina kościelna w Chełmży, 
parafia ewangelicko-augsburska w Toruniu

W celu wyjaśnienia tejże procedury posłużymy się przykładem ewangeli
ckiej gminy kościelnej w Chełmży.

Parafia ta była parafią Kościoła Ewangelicko-Unijnego i wchodziła 
w skład obwodowego związku synodalnego (diecezji) w Toruniu19.

Po ustaniu działań wojennych jej majątek został zakwalifikowany 
w świetle dekretów i ustaw jako majątek opuszczony, mimo że zgodnie

18 Zob. Archiwum Państwowe w Toruniu [dalej: APT], Starostwo Powiatowe w Toru
niu [dalej: SPwT], sygn. 94, s. 41, Urząd Wojewódzki Pomorski do Starosty Powiatowego 
w Toruniu, pismo z dn. 27 II 1948 r.

19 Dz. U. R.P. nr 30 z dn. 15 III 1928 r„ poz. 278, s. 574.



260 W ojciech Sławiński

z „Okólnikiem w sprawie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczy
pospolitej Polskiej” MAP z IV 1945 r. należała do „uznanego wyznania”20

W tym samym czasie do Torunia wrócił ks. Ryszard Trenkler, który zo
stał 15 V 1945 r. wyposażony przez Konsystorz KEA w szerokie pełnomoc
nictwa i mianowany Pełnomocnikiem Konsystorza dla spraw kościelnych 
na Województwo Pomorskie21. Jak pisze U. Molin „Po wojnie powrócił do 
Torunia, gdzie organizował życie parafialne. Jako senior diecezji pomor
skiej z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Zarządu Mienia 
Kościelnego zabezpieczał i przejmował majątek kościelny”.

Jak to napisaliśmy wcześniej, do IX 1939 r. parafia toruńska KEA była 
gminą ubogą. Dlatego bardzo szybko, bo już 19 III 45 r. (przed powrotem 
ks. R. Trenlera) wystąpiła ona z wnioskiem do Likwidatora Majątku Po
niemieckiego na okręg pomorski o przydział majątku kościoła ewangeli- 
cko-luterskiego w Toruniu przy ul. Strumykowej 8. Jako podstawę prawną 
wskazano dekret o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U. z 1945 r. 
nr 9 poz. 45)22.

Następne wnioski, składane już przez ks. R.Trenlera dotyczyły: 25 V 
1945 r. kościoła Św. Ducha na Rynku Staromiejskim wraz z zabudowania
mi parafialnymi (parafia KEU, dziś kościół akademicki o.o. Jezuitów) a 30 V
1945 r. kościoła po parafii reformowanej KEU przy ul. Wały, cmentarza przy 
parafii św. Jerzego a także ołtarza z kościoła ewangelicko-unijnego św. Trój
cy na Nowym Rynku23. Podstawą prawną miała być już ustawa o majątkach 
opuszczonych i porzuconych z dn. 6 V 45 r., (Dz. U. nr 17, poz. 97).

Kolejną podstawą prawną do ubiegania się o użytkowanie majątków 
opuszczonych i poniemieckich stał się dekret z 8 III 46 r. (Dz. U. nr 13, 
poz. 87). M.in. powołując się na art. 2, ust. 4 tegoż dekretu Konsystorz KEA 
1 VII 1946 r. wystąpił z wnioskiem do Ministra Administracji Publicznej
o przyznanie KEA kościoła i plebanii w Toruniu przy ul. Podgórnej 76 (dziś 
parafia rzymsko-katolicka pw. Matki Bożej Zwycięskiej)24.

20 Pomorski Dziennik Wojewódzki, nr 5, Bydgoszcz, dnia 21 kwietnia 1945 r., poz. 53.
21 Archiwum Państwowe w  Bydgoszczy [dalej: APB], Urząd Wojewódzki Pomorski 

w  Bydgoszczy [dalej: UW PwB], sygn. 928, k. 33, Konsystorz Polskiego Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego do Wojewody Pomorskiego w Bydgoszczy. Szerzej o działalności ks. 
R. Trenklera pisze R. Kozłowski, Poewangelickie obiekty sakralne w Toruniu w  latach 1945- 
1948 [dalej: R. Kozłowski, Poewangelickie obiekty], „Rocznik Toruński” 2003, T. 30. Zob. 
również U. Molin, Polska parafia, s. 167.

22 APB, UWPwB, Wydział Społeczno-Polityczny [dalej: WS-Pf, sygn. 928, k. 277-278.
23 Ibidem. Zob. także R. Kozłowski, Poewangelickie obiekty, s. 151.
24 Zob. APB, UW PwB, WS-P, sygn. 928, k. 917, Ministerstwo Administracji Publicz-
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Wnioskowi ks. R. Trenklera z 30 V 1945 r. uczyniono zadość, wyraźnie 
jednak zaznaczając, że „do czasu ustawowego uregulowania sukcesji praw
nej po Ewangelickim Kościele Unijnym przekazanie ma charakter oddania 
w użytkowanie”25. Protokół z przekazania tych nieruchomości znajduje się 
w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy26.

W ramach przygotowań do uregulowania spraw kościelno majątko
wych oraz wyznaniowych starostwa powiatowe otrzymały polecenie spo
rządzenie wykazu obiektów kościelnych poniemieckich. Wykaz taki prze
kazany m.in. przez starostę powiatowego toruńskiego Zbigniewa Gordona 
do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Bydgoszczy 31 VIII 1946 r. na 
terenie miasta Chełmży odnotował, co następuje:

1 Kościół, 1 plebanię, ogród ok. 0.25 ha, cmentarz 2 ha, cmentarz obok 
kościoła 0.75 ha, 3 dzwony, 1 organy, ławki -  w rubryce „czyja własność” 
zapisując „niemieckiej parafii ewangelickiej”.

Jako zarządców mienia wskazano: dla plebanii i ogrodu PPR, dla koś
cioła i cmentarza -  Kościół Rzymskokatolicki w Chełmży.

Odnotowano także, iż o majątek ten ubiega się Kościół Rzymskokato
licki.

Kolejny raz inwentaryzację mienia poewangelickiego przeprowadzo
no późną wiosną 1947 r., w ramach przygotowania nowej ustawy w sprawie 
zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 XI 1936 r. o stosun
ku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Starostom powiatowym polecono sporządzić i niezwłocznie nadesłać 
dokładny wykaz obiektów kościelnych, które w myśl dekretu z dnia 19 IX
1946 r. przeszły na własność Skarbu Państwa.

Chodziło o obiekty kościelne, które nie zostały jeszcze przekazane 
w zarząd i użytkowanie ubiegającym się o nie związkom religijnym lub też 
innym instytucjom, jak również obiekty, na które nie ma na razie reflektan- 
tów27.

Wykonując związane z powyższym polecenie starosty 3 VI 1947 r. Za

nej, Departament W yznaniowy do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Bydgoszczy, pis
m o z dn. 23 VIII 1946 r.

25 Ibidem, k. 39, Urząd Wojewódzki Pomorski, Wydział Społeczno Polityczny do Pre
zydenta Miasta Torunia, pism o z dn. 6 VII 1945 r.

26 Ibidem, k. 19-21. Parafia także użytkowała, na pewno w  roku 1950, 3 ha gruntów  
na Podgórzu.

27 APT, SPwT, sygn. 93, s. 39, Urząd Wojewódzki Pomorski, Wydział Społeczno Poli
tyczny do Starostów Powiatowych i Prezydentów Miast, pismo z dn. 17 V 1947 r.
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rząd Miejski w Chełmży przesłał do władz powiatu toruńskiego „wykaz nie- 
przydzielonych obiektów, które przeszły na własność skarbu państwa”28.

W wykazie czytamy:
1. Chełmża, ul. Kościelna, Okręgowy Urząd Likwidacyjny oddał pod 

opiekę parafii rzymskokatolickiej. Kto się ubiega? Parafia tutejsza rzymsko- 
-katolicka.

2. Chełmża, ulica Rynek 2, Plebania należąca do byłego kościoła ewan
gelickiego, Okręgowy Urząd Likwidacyjny oddał w użytkowanie PPR. Kto 
się ubiega? PPR Chełmża.

3. Chełmża, ul. Mickiewicza, cmentarz ewangelicki, pod opieką tutej
szego Zarządu Miejskiego. Kto się ubiega? Nikt.

Zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu Miejskiego w Chełmży o przy
dział majątku po ewangelickiej gminie kościelnej w Chełmży, który od 
31 X 1946 r. był własnością Skarbu Państwa, ubiegał się Kościół Rzymsko
katolicki i PPR -  ta również o chlew oznaczony jako parcela nr 194.

Inne wnioski nie wpłynęły, w tym nie wpłynął nigdy żaden wniosek 
KEA.

W związku z wszczętym postępowaniem Urząd Wojewódzki Pomor
ski w piśmie z 27 II 1948 r. do Starosty Powiatowego w Toruniu, powołu
jąc się na p. 5 okólnika z 17 IX 1947 r., L.Dz. Sp. Wz. 1804/4729 podkreślił, 
że „należy zasięgnąć opinii Konsystorza Polskiego Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego, który na mocy ustawy z dn. 4 VII 1947 r. [...] decyduje
o potrzebach polskiej ludności ewangelickiej, z którego to tytułu przysługu
je mu pierwszeństwo w ubieganiu się o obiekty kościelne, które w myśl wy
żej cytowanej ustawy przeszły na własność Skarbu Państwa”30.

W związku z powyższym 11 III 1948 r. starostwo powiatowe zwróci
ło się do ks. R. Trenklera, Delegata Konsystorza KEA z pismem następują
cej treści:

„Starostwo prosi o oświadczenie się, czy ze strony tamtejszej nie za
chodzą jakiekolwiek przeszkody przeciwko przydzieleniu wspomnianej 
obok nieruchomości, zapisanej w księdze wieczystej Chełmża, tom XII kar
ta 487 jak następuje:

1. świątynie oznaczoną parcelą nr 155 Kurii Biskupiej Chełmińskiej 
dla użytku kościoła katolickiego w Chełmży,

28 Ibidem, s. 62 i 63, Zarząd Miejski w  Chełmży do Starostwa Powiatowego w Toru
niu, pism o z dn. 3 VI 1947 r.

29 D o oryginału tego okólnika jeszcze nie udało nam się  dotrzeć.
30 Zob. APT, SPwT, sygn. 94, s. 41, Urząd Wojewódzki Pomorski do Starosty Powiato

wego w  Toruniu, pism o z dn. 27 II 1948 r.
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2. plebanię i chlew oznaczoną parcelą nr 193 i 194 Komitetowi Powia
towemu PPR w Chełmży,

3. szopę na cmentarzu oznaczoną parcelą nr 228/193, stodołę ozna
czoną parcelą nr 273/194, cmentarz oznaczony parcelą nr 186, 246/194, 
245/194, 234/193 i 250/193 oraz rolę o obszarze 98 arów 40 m kw. Ozna
czoną parcelą nr 1363/232 i 1364/233 Zarządowi Miejskiemu w Chełmży 
na cele rozbudowy miasta”31.

Odpowiedź z 19 III 1948 r. (a więc po tygodniu, czasie dostatecznym 
do podjęcia swobodnej decyzji) nadeszła do starostwa 22 III 1948 r.

W niej to, ks. Ryszard Trenkler, jako Senior Diecezji Wielkopolskiej, 
a więc organ władzy kościelnej uprawniony do decydowania w tej sprawie 
(zob. art. 10. ust. 3 dekretu prezydenta RP z dnia 25 XI 1936 r. o stosunku 
Państwa do KEA w Rzeczypospolitej Polskiej i § 3 Zasadniczego Prawa We
wnętrznego KEA w RP) napisał co następuje:

„W załatwieniu pisma tamt. z dnia 11. b.m. nr V.S.P. 7/5/47 oświad
czam, ze w związku z zamierzonym przekazaniem nieruchomości po para
fii ewangelicko unijnej w Chełmży innym związkom religijnym wzgl. insty
tucjom społeczno-publicznym nie wnoszę sprzeciwu.

Zamieszkali w Chełmży ewangelicy Polacy należą do Polskiej Parafii 
Ewangelicko Augsburskiej w Toruniu, która po oczekiwanym otrzymaniu 
przydziału ewangelickiego kościoła Św. Ducha w Toruniu, przy Rynku Sta
romiejskim posiadać będzie dostateczne pomieszczenie dla wiernych na 
potrzeby kultu religijnego.

Powyższe oświadczenie nie dotyczy niektórych ruchomości kościel
nym a m. i. trzech dzwonów znajdujących się w Kościele w Chełmży, któ
re są nam koniecznie potrzebne dla czynnym kościołów ewangelicko-augs
burskich nie posiadających zupełnie dzwonów. O przydział i przekazanie 
takowych wystąpiliśmy do MAP”3.2.

Na marginesie dodamy, że i kościół Sw. Ducha w Toruniu i dzwony 
z Chełmży, nie zostały KEA przydzielone33.

Po otrzymaniu oświadczenie ks. R. Trenklera, w którym ten zrzekał się 
prawa do ubiegania się o przydział opisywanych tu nieruchomości, staro

31 Ibidem, s. 47, Starostwo Powiatowe w Toruniu do ks. Ryszarda Trenklera, delegata 
Konsystorza Polskiego Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Toruniu, pismo z dn. 11 III 
1948 r.

32 Ibidem, s. 49, ks. Ryszard Trenkler, Senior Diecezji Wielkopolskiej Ewangelicko- 
-Augsburskiej do Starostwa Powiatowego w  Toruniu.

33 R. Kozłowski, Poewangelickie obiekty, s. 155.
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stwo powiatowe przesłało do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Byd
goszczy uzupełnienie wniosku34.

Ostatecznie burmistrz Chełmży otrzymał pismo z dn. 25 VI 1948 r., 
którym go poinformowano, że MAP decyzją z 29 IV 1948 r. wyraziło zgodę 
na wydzielenie z nieruchomości po gminie kościelnej ewangelicko unijnej 
parcel nr 155,193,194 (które jak przypominamy od 31 X 1946 r. były włas
nością skarbu państwa) zapisanych w księdze wieczystej Chełmża, tom 22, 
karta 487 i tom II, karta 25 oraz przekazanie w zarząd i użytkowanie parceli 
nr 155 wraz z kościołem parafii KRK, a parcel nr 193 i 194 wraz ze znajdu
jącymi się obiektami Komitetowi PPR. Resztę nieruchomości przekazano 
w zarząd i użytkowanie Zarządowi Miejskiemu w Chełmży35. O decyzjach 
MAP powiadomiono zainteresowane strony.

Protokoły zdawczo odbiorcze ze strony Państwa podpisywał Delegat 
Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego36.

W efekcie tych działań 5 XI 1948 r. Zarząd Miejski oświadczał Staro
stwu Powiatowemu, że „na terenie Chełmży znajduje się majątek, czyli nie
ruchomości byłej gminy wyznaniowej ewangelicko-unijnej, który decyzją 
MAP z dnia 29 IV 1948 r.” został rozdzielony37.

Bezprawie, nadużycia i błędy władz komunistycznych 
wobec I<EA

Oczywiste jest, że w czasach rządów komunistycznych dochodziło także 
do nadużyć i błędnych interpretacji prawa. Po wojnie, po wyjeździe nie
mieckich wyznawców (65% członków KEA było Niemcami) wiele parafii 
ewangelicko augsburskich zupełnie opustoszało i ich mienie zostało całko
wicie pozbawione opieki. Wskutek nieświadomości, jak też złej woli znacz
na część ich nieruchomości przeszła w posiadanie innych osób prawnych: 
instytucji państwowych -  zajmowano ochronki, domy opieki, szkoły, bu
dynki mieszkalne i gospodarcze, ziemię i często Kościoła Katolickiego (bu
dynki sakralne). Nieruchomości te często błędnie potraktowano jako mie

34 APT, SPwT, sygn. 94, s. 59, 61, 63, Starostwo Powiatowe w Toruniu do Urzędu Wo
jewódzkiego Pomorskiego w Bydgoszczy, pismo z dn. 9 IV 1948 r.

35 Ibidem, s. 77 i APT, Zarząd Miejski w Chełmży [dalej: ZMwCh], sygn. 32, s. 43, Sta
rostwo Powiatowe w Toruniu do burmistrza Chełmży, pismo z dn. 25 VI 1948 r.

36 APT, ZMwCh, sygn. 32, s. 49.
37 APT, ZMwCh, sygn. 32, s. 52.
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nie opuszczone w rozumieniu art. 1 przywołanego dekretu z dn. 8 III 46 r. 
i rozdzielono decyzjami odpowiednich organów Tymczasowego Zarzą
du Nieruchomości i Głównego Urzędu Likwidacyjnego. Decyzje te były 
w oczywisty sposób bezprawne, bo dotyczyły nieruchomości należących 
do parafii -  osób prawnych KEA -  wymienionych w załączniku do dekretu 
Prezydenta RP z 1936 r. Jak szacował to Urząd do Spraw Wyznań w 1957 r. 
w ten sposób KEA stracił przeszło 180 obiektów -  kościołów, kaplic, pleba
nii, kantoratów, cmentarzy i obiektów gospodarczych38.

Rozstrzygnięcia prawne i rewindykacja majątku 
kościelnego w świetle Ustawy z 1994 roku

Aby naprawić tę oczywistą niesprawiedliwość ustawodawca stworzył po
przez odpowiednie artykuły ustawy z dnia 13 V 1994 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej moż
liwość odzyskania tej części majątku przez KEA39.

Przyjrzyjmy się bliżej dzisiaj obowiązującym w tej sprawie rozwiąza
niom prawnym.

Ustawodawca w art. 39.1. rozstrzygnął, że wszystkie nieruchomości 
lub ich części pozostające w dniu wejścia w życie ustawy [11 VII 1994 r.] 
we władaniu kościelnych osób prawnych stają się z mocy prawa ich włas
nością, jeżeli:

1) były własnością diecezji, parafii i filiałów wymienionych w wyka
zie stanowiącym załącznik do dekretu Prezydenta RP z dnia 25 XI 1936 r.
o stosunku Państwa do KEA w RP oraz diakonatów.

2) były własnością parafii (gmin, zborów) Kościołów Ewangelicko- 
-Unijnych, Kościoła Staroluterskiego, Ewangelickiego Kościoła wyznań 
Augsburskiego i Helweckiego oraz Braci Morawskich (Hernhutów).

3) podlegały przepisom dekretu z dnia 2 4 IV 1952 r. o zniesieniu fun
dacji40 a zostały poręczone, pozostawione, wydzierżawione,

4) znajdują się na nich cmentarze lub obiekty sakralne oraz obiekty 
funkcjonalnie związane z obiektami sakralnymi; dotyczy to również obiek

38 AAN, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 131/252, s. 46, notatka -  maszynopis 
z 1 III 1957 r.

39 Dz. U. z 1994 r. nr 73, poz. 323; ze zm.: Dz. U. z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 90, poz. 
557; z 1998 r. nr 59 poz. 375, nr 106, poz. 668.

40 Dz.U. z 1952 r. nr 35, poz. 172 i z 1957 r. nr 1, poz. 3.
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tów położonych na obszarze miasta stołecznego Warszawy.
Jasno z tego wynika, że nieruchomości, którymi w dniu 11 lipca 1994 r. 

KEA nie władał, nawet, jeśli:
1. stanowiły własność KEA i jego parafii do 1939 r.,
2. należały do parafii, diecezji lub Kościołów: KEU, KSL, EKWAiH 

oraz Braci Morawskich,
3. należały do fundacji KEA
4. bądź są na nich cmentarze czy obiekty sakralne
na własność KEA w trybie art. 39 nie przechodzą.
Zdając sobie sprawę jednak, że KEA często utracił władanie swej 

przedwojennej własności pod przymusem, bezprawnie, ustawodawca po
stanowił w art. 40 ust. 1 stworzyć możliwość odzyskania nieruchomości, 
wymienionych w art. 39. ust. 1, pkt. 1 i 2, czyli, tych, które były własnością 
diecezji, parafii i filiałów oraz diakonatów KEA, lub były własnością para
fii (i tylko parafii!) Kościołów Ewangelicko-Unijnych, Kościoła Staroluter- 
skiego, Ewangelickiego Kościoła wyznań augsburskiego i helweckiego oraz 
Braci Morawskich (Hernhutów) a jednocześnie:

-  były nieruchomościami rolnymi i leśnymi przejętymi w toku wyko
nania ustawy z dnia 20 III 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr 
martwej ręki41, jeżeli nie wydzielono z nich należnych, w myśl tej 
ustawy, gospodarstw rolnych proboszczów,

-  zostały wywłaszczone i odszkodowanie nie zostało wypłacone lub 
podjęte,

-  zostały przejęte na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego 
Warszawy42, jeśli również nie wypłacono odszkodowania, albo nie 
zostało ono podjęte,

-  zostały przejęte we władanie państwowych jednostek organizacyj
nych bez tytułu prawnego, bez względu na późniejsze ustawodaw
stwo konwalidujące to przejęcie.

O ile nie ma wątpliwości jeśli chodzi o przedwojenny majątek KEA, to 
rodzi się oczywiście pytanie o to, w jakim zakresie należy przywracać ma
jątek, który należał kiedyś do różnych osób prawnych Kościołów Ewangeli
cko Unijnych, Kościoła Staroluterskiego, Ewangelickiego Kościoła Wyznań

41 Ustawa o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom p o 
siadaniu gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Dz. U. z 1950 r., nr 9, 
poz. 87 i nr 10, poz. 111 oraz Dz. U. z 1969 r., nr 13, poz. 95.

42 Dz. U. R.P. z 1945 r., nr 50, poz. 279.
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Augsburskiego i Helweckiego? Jak należy interpretować art. 40.1, pkt. 4 
w powiązaniu z art. 39. ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 X 1994 r.?

Zestawmy najpierw odpowiednio treść poszczególnych fragmentów 
ustawy:

Art. 40.1 „Na wniosek kościelnej osoby prawnej wszczyna się postępo
wanie, zwane dalej „postępowaniem regulacyjnym”, w przedmiocie przy
wrócenia własności przejętych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub 
ich części, o których mowa w art. 39 ust. 1, pkt 1 i 2”, tak, więc nieruchomo
ści, które były zgodnie z art. 39.1, pkt. 2 „własnością parafii (gmin, zborów) 
Kościołów Ewangelicko-Unijnych, Kościoła Staroluterskiego, Ewangeli
ckiego Kościoła wyznań augsburskiego i helweckiego oraz Braci Moraw
skich (Hernhutów)” a które zgodnie z art. 41.1.4 zostały „przejęte we wła
danie państwowych jednostek organizacyjnych bez tytułu prawnego, bez 
względu na późniejsze ustawodawstwo konwalidujące to przejęcie”.

Z analizy przepisów jasno więc wynika, że chodzi o majątek, który 
został własnością KEA mocą dekretu z 1946 r., co potwierdzono ustawą 
z roku 1947 r. lub potem przekazany na własność decyzją MAP lub Urzędu 
do Spraw Wyznań a następnie przez państwo komunistyczne odebrany.

Bez względu na to jak ów zabór władze uzasadniły, dziś ta własność 
powinna być KEA zwrócona, lub winna mu być przyznana nieruchomość 
zastępcza czy też wypłacone odszkodowanie. Nie oznacza to jednak, że 
Kościół Ewangelicko Augsburski może domagać się zwrotu całego mienia 
pounijnego, jako mienia należącego to „tego samego Kościoła”. Poza wszel
ką dyskusją zaś leży obowiązek zwrotu nieruchomości, które władze ko
munistyczne zagarnęły, mimo, że należały one do Kościoła jeszcze przed
II wojną światową.

Sprawa toruńska -  wyrok Sądu Najwyższego 
z dn. 26 IX 2001 r.

W latach 1999-2001 przed sądami toczyło się postępowanie z powództwa 
parafii ewangelicko augsburskiej w Toruniu przeciwko gminie miasta To
ruń. Parafia toruńska wystąpiła „o przywrócenie własności zabudowanej 
nieruchomości (...) położonej w Toruniu przy ulicy Szpitalnej 2 i Plac Św. 
Katarzyny 3”. Podstawą roszczenie parafii był wspomniany już art. 40 ust. 1, 
pkt. 4 przywoływanej ustawy. Spór prawny rozstrzygnął dopiero Sąd Naj
wyższy swoim orzeczeniem z dnia 26 IX 2001 r. sygn. akt IV CKN 487/01.



268 W ojciech Sławiński

Trzyosobowemu składowi sędziów przewodniczył sędzia SN Tadeusz Do- 
mińczyk. Jak wykazało postępowanie dowodowe nieruchomość ta nigdy 
do KEA nie należała.

Przyznając sporną nieruchomość parafii toruńskiej Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego Sąd Najwyższy zapisał w uzasadnieniu „z brzemienia 
art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy wynika, że o przewróceniu własności decydo
wał moment samego przejęcia nieruchomości przez jednostkę organiza
cyjną »bez tytułu prawnego«. W stanie faktycznym sprawy może to tylko 
oznaczać moment odzyskanie niepodległości po drugiej wojnie światowej. 
Odtąd, bowiem nieruchomość nie pozostawała we władaniu którejkol
wiek z osób prawnych należących do Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go. Skutek prawny późniejszych decyzji o przejęciu nieruchomości przez 
Skarb Państwa (państwowej jednostki organizacyjne) niweczy postanowie
nie powołanego art. 40 ust., 1 p. 5 »bez względu na późniejsze ustawodaw
stwo konwalidujące to przejęcie«”. Rozstrzygającym argumentem dla Sądu 
było to, że wg Sądu Kościół Ewangelicko-Augsburski w momencie przeję
cia przez Skarb Państwa, choć „nie zachował władania nieruchomością” to 
jednak był jej właścicielem.

Sąd zawarł w uzasadnieniu wyroku również krótką historię Kościołów 
ewangelickich w II RP, która prawa właścicielskie Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego miała potwierdzać (podkreślenia i tekst w nawiasach au
tora): „Na obszarze Polski, w okresie międzywojennym, prowadziło dzia
łalność siedem kościołów wyznań protestanckich, od siebie niezależnych: 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Luterski 
w Polsce Zachodniej, Kościół Augsburskiego i Helweckiego wyznania 
w województwach południowych, Kościół Ewangelicko-Unijny w Polsce, 
Kościół Ewangelicko-Unijny na Polskim Górnym Śląsku, Kościół Ewange
licko-Reformowany w RP -  tzw. Jednostka Warszawska i Kościół Reformo
wany w RP -  tzw. Jednostka Wileńska [Powinno być oczywiście Jednota 
Warszawska i dalej Jednota Wileńska!]. [...] W myśl art. 3 powołanego de
kretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1936 kościół Ewangelicko-Augsburski 
tworzyły parafie (filiały) ewangelicko augsburskie na całym obszarze Pań
stwa. W skład tego Kościoła wchodziły również parafie (gminy, zbory) 
luterskie i augsburskie, które należały do Kościołów Ewangelicko-Unij- 
nych oraz Kościoła Staroluterskiego i Ewangelickiego Kościoła wyznań 
augsburskiego i helweckiego, a ponadto Bracia Morawscy. Jeżeli zatem 
ex definitione Kościoły Unijne należały do Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, to pozbawione jest racji twierdzenie kasacji, że powodowa Pa
rafia wywodzi swoje roszczenie powołując się na własność nieruchomo
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ści przysługującej nieistniejącej już Nowomiejskiej Gminie Ewangelickiej 
w Toruniu. Zachodzi tu wszak nie następstwo prawne w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, ale określone ustawą uprawnienie do przywrócenia własności 
nieruchomości uprzednio należącej do osoby prawnej tego samego Koś
cioła. Ustawa nie ogranicza nabycia roszczenia o przywrócenie własności 
nieruchomości utraconej od tego, czy nieruchomość ta uprzednio należała 
do osoby prawnej występującej z roszczeniem”.

Z powyższych słów jasno wynika, że Sąd Najwyższy:
1. przyjął, że Kościół Ewangelicko-Unijny w Polsce już od 1936 roku, 

w okresie międzywojennym, z mocy dekretu Prezydenta RP nale
żał do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (został tym dekretem 
do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wcielony),

2. dlatego też, przyjął, że nieruchomość o którą toczył się spór zosta
ła przejęta bez tytułu prawnego w momencie odzyskania niepod
ległości po drugiej wojnie światowej i od tej pory nie pozostawała 
we władaniu którekolwiek z osób prawnych należących do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego (s. 6 uzasadnienia wyroku),

3. z tego tez powodu konsekwentnie uznał całe późniejsze decyzje
o przejęciu majątku za nieważne z powodu art. 40, ust. 1, pkt 5
o ustawodawstwie konwalidującym to przejęcie (s. 6 uzasadnienia 
wyroku).

4. z tego też powodu Sąd Najwyższy stwierdził, że zachodzi tu nie na
stępstwo prawne w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale określone usta
wą uprawnienie do przywrócenia własności nieruchomości uprzed
nio należącej do osoby prawnej tego samego Kościoła (uznał więc, 
że parafia ewangelicko augsburska w Toruniu i parafia ewangelicko- 
unijna w Toruniu już przed II wojną światową były osobami praw
nymi tego samego Kościoła).

Wnikliwy i krytyczny czytelnik, który sięgnie po Dziennik Ustaw (Dz.U. 
1936 r„ nr 88, poz. 613) w którym jest zamieszczony Dekret Prezydenta 
z 1936 w jego pierwotnym brzmieniu łatwo dostrzeże, że Sąd Najwyższy 
błędnie cytuje art. 3 przywołanego dekretu.

Tak naprawdę brzmi on następująco:
„Art. 3.
(1) Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej two

rzą parafie (filiały) ewangelicko-augsburskie na całym obszarze Państwa. 
W skład tego Kościoła wchodzą również Bracia Morawscy, czyli Hernhuci. 
Natomiast do tego Kościoła nie należą parafie ewangelicko-luterańskie tak 
zwane staroluterskie.
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(2) Do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Pol
skiej należą wszystkie osoby wyznania ewangelicko-luterskiego, zamiesz
kałe w Polsce i wchodzące w skład jednej z parafii (filiałów) tego Kościoła. 
Postanowienie niniejsze nie przesądza przynależności kościelnej tych osób 
wyznania ewangelicko-luterańskiego, które według przepisów prawnych 
należą do parafii innego Kościoła ewangelickiego znajdującego się na ob
szarze Państwa.

(3) Warunki nabycia przynależności kościelnej tudzież uzyskania oraz 
utraty członkostwa parafii (filiału) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej określają wewnętrzne prawa kościelne”.

Podsumowując, wiemy już (są to fakty historyczne, których żadne 
orzeczenia Sądu nie może poważyć), że:

1. Kościół Ewangelicko-Unijny w RP przed drugą wojną światową 
i tuż po niej aż do roku 1946 r. nie należał do Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego,

2. sporna nieruchomość w Toruniu nie tylko od zakończenia wojny 
światowej, ale i przed nią nigdy nie pozostawała we władaniu ani 
nie stanowiła własności którejkolwiek z osób prawnych Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.

3. dekret z 1946 i ustawa z 1947 roku nigdy nie pozbawiały majątku 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wręcz przeciwnie rozszerzały 
stan jego posiadania o nieruchomości należące do Kościoła Ewan- 
gelicko-Unijnego -  już z tego powodu trudno uznać, że było to usta
wodawstwo konwalidujące przejęcie mienia Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego,

4. osoby prawne Kościoła Ewangelicko-Unijnego w Polsce do roku
1947 nie były osobami prawnymi Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego, bo nie były to te same Kościoły, dlatego też o następstwie 
prawnym w ścisłym tego słowa znaczeniu, jak też określonym usta
wą uprawnieniu do przywrócenia własności nieruchomości uprzed
nio należącej do osoby prawnej tego samego Kościoła mowy być 
nie może!!!

Stąd też konkluzja Sądu Najwyższego, że należy przywrócić Kościo
łowi Ewangelicko Augsburskiemu przejętą w latach 1946-47 własność 
b. Kościoła Ewangelicko-Unijnego, gdyż ten drugi był częścią tego pierw
szego już w roku 1936 jest pozbawiona wszelkich podstaw prawnych i sta
nowi jaskrawy przykład naruszenia prawa materialnego.


