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ustawa z dnia 25 kwietnia 1885 L, urządzająca
na wodach śródkr a jow yc h (ausir. Dz.
Ust. P. Nr. 58);
ustawa o rybołówstwie z dnia 31 października
1887 r. (Dz. u. kro Nr. Nr. 37 z 1890 r .);
ustawa rybacka z dnia 11 maja 1916 r. (Zb.
ust. prusk. str. 55), o ile nie dotyczy rybołóws,twa
morskiego;
§ 296, § 370 pkt. 4 kodeksu karnego z. 1871 r.
rybołówstwo

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: w z. WI. Zawadzki
Minister Rolnictwa: Sew. Ludkiewicz
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki
Kierownik Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego : B. tongollowicz

358.
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści:

USTAWA
z dnia 17 marca 1932 r.

o składkach na rzecz Kościoła Katolickiego.
Art. 1.

Dla pokrycia wydatków na potrzeby

kościelne parafji służyć mogą jako środek pomocni-

czy składki, przewidziane w ustawie niniejszej.
Art. 2. Składki są: a) zwyczajne i b) nadzwyczajne i mogą być wymierzane i pobierane niezależ
nie jedna od drugiej.
Art. 3.

Do opłacania składek zwyczajnych są

obowiązani:

a) katolicy tego samego obrządku, zamieszkali
w obrębie parafji, o ile opłacają przynajmniej jeden z podatków, wyszczególnionych
wart. 4 pkt. 1;
h) katolicy tego samego obrządku bez względu
na ich miejsce zamieszkania, o ile posiadają
w okręgu parafji nieruchomość albo przedsiębiorstwo przemysłowe, lub handlowe,
względnie wykonywają

zajęcie

przemysło

we i opłacają z tego tytułu pr;z ynajmniej jeden z podatków, wyszczególnionych wart. 4
pkt. 2.
Art. 4. Podstawę obliczenia składek zwyczajnych w okręgu parafji stanowią:
1) Dla osób, wymienionych VI art. 3 lit. a):
a) państwowy podatek dochodowy oraz
bl państwowe podatki: gruntowy bez oddzielnego dodatku i degresji; podatek od nieruchomości w gminach miejskich i niektórych
budynków w gminach w iejskich, oraz przemysłowy, pobierany w formie świadectw
przemysłowych.
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2) Dla osób, wymienionych wart. 3 lit. bl. pall_'
slwowe podatki: gruntowy bez oddzielnego dodatkll
i degresji i podaiek od nieruchomości w gminach
miej sk ich i niektórych budynków w gminach wiejskich, oraz przemysłowy, pobierany w formie świa
dectw prz emysłowych, - przypad a jące od położo
nych w parafji gruntów i nieruchomości budynkowych, albo też od wykonywania w parafji przedsię
biorstw lub zajęć przemysłowych .
Podstaw ę obliczenia stanowi wymiar wyżej
wspomnianych podatków za rok, poprzedzający rok
pobo.ru składek kościelnych.
Podatek dochodowy, wym ierzony od dochodu
z uposażeń służbowych, emerytur i zaopatrzeń osób,
należących do parafij wojskowych, nie stanowi podstawy obliczenia składek kościelnych na rzecz par afij niewojskowych.
A rt. 5. Składka zwyczajna winna b yć ozn a czona w formie procentowego dodatku do podstawy
obliczenia.
Wszelkie zwolnienia od podatków, wyszczególnionych _wart. 4, przysługuj ą ce b ądź pewnym osobom, bądź pewnym przedmiotom z mocy ustaw podatkowych, jak również zmiany w wymiarz.e podatków, stanowiących podstawę obliczenia składek, mają analogiczne zastosowanie do tych składek.
Art. 6. Dla uchw.a lenia składek zwyczajnych
zgromadzenie parafjalne, składające się z osób, opła
cających w parafji składki w myśl art. 3, wybiera
przedstawicielstwo w ilości od 6 do 15 członków oraz
tyluż zastępców z tem, że paraf je, liczące do 1000 parafjan, wybierają 6 członków, paraf je od 1000 do
5000 paraf jan - członków 12, a paraf je ponad 5000
wybierają 15 członków.
W parafjach, ma j ących patrona, zobowiązanę
go do szczegółowych świadcze ń wobec kościoła,
liczba członków p rzedstawicielstwa ,zwiększa się
o osobę patrona lub jego zastępcę. Patron lub jego
zastę pca muszą odpowiadać warunkom art. 13 niniejszej ustawy.
Do przedstawicielstwa należy miejscowy proboszc z lub jego urzędowy zastępca.
Przedstawicielstwo wybiera ze swego grona
p r,zewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika.
Regulamin wyboru przedstawicielstwa określa
rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wewnętrznych.
Zgromadzenie parafjalne zw ołuje na wniosek
miejscowej rady parafjalnej, utworzonej zgodnie
z prawem kanonicznem, miejscowy duszpasterz, któ"
ry z urzędu na tem zgromadzeniu przewodniczy.
O terminie zgromadzenia parafjalnego duszpasterz obwies;zcza z podaniem porządku dzienneg.o
zgromadzenia na dwa tygodnie przed terminem zapomocą dwukrotnego ogłoszenia podczas nabożeństwa
głównego w niedzielę lub w dni świąteczne z ambony, z.apomocą wywieszenia zawiadomienia na
drzwiach kościelnych, oraz ewentualnie zapomocą
dwukrotnego w odstępach tygodniowych ogłoszenia
w miejscowem czasopiśmie.
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Art. 7. Zwyczajne skh:dki nie mog~ przewyż
rocznie 5 li; podstawy obliczenia, mogą być
uchwalane na okresy nie dłuższe niż 5 lat i przeznaczon.e są na zasilenie funduszów, któremi rozporzą
dza rada parafjalna.
Nałożenie składki zwyczajnej wyższej od przewidzianej w poprzednim ustępie może mieć miejsce
w wypadkach, zasługujących na szczególne uwzględ
nienie, i w razie stwi.erdzenia konieczności, wymaga
zatwierdzeni u, na wniosek Ordynarjusza, wojewódzkiej władzy administracji ogólnej w porozumieniu
z izbą skarbową.
Rada parafjalna zawiadamia pisemnie każdą
z osób, wymienionych wart. 3, o wysokości składki
~ o terminie jej płatności, oraz przeprowadza pobranie składki .
Nie uiszczone w terminie składki ściągają przymusowo na wniosek rady parafjalnej zarz.ądy gmin
w trybie, przewidzianym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo spolitej z dn ia 22 marca 1928 r. o postępowaniu prz ymusowem w administracji (Dz. U. R.
P. Nr. 36, poz. 342).
szać

Art. 8.
parafjalna.

Składkami zwyczajnemi zarządza rada

Art. 9. Do składek nadzwyczajnych stosują
się analogiczne postanow.ienia art. 3, '4 i 5 z tem, że
składki te użyte być mogą tylko na wydatki, zwią
zane z budową , przebudow ą i konserwacją świątyń
oraz innych budynków kościelnych, jak również na
wydatki, związan e z .założeniem, urządzeniem i rozszerzeniem cmen tarzy grzebalnych, gdy zwyczajne,
przeznaczone dla tych celów, dochody kościelne okażą się nie wystarczające.
Składk ę nadzwycz ajną uchwala przedstawicielstwo, powoł a ne zgodnie z art. 6 ustawy niniejszej.
Składki nadzwyczajne mogą być tylko jednora zowe, przyczem pobranie ich może być rozłożone na
szereg l a t.
Od obowiązku uiszczenia składki nadzwyczajnej zwolniony jest patron oraz inne osoby, obowią
zane z mocy szczególnych przepisów do specjalnych
stałych świadczeń na rzecz pa.rafji, o ile udział patronacki lub roczna wartość tych świadczeń przewyż
sza kwotę składki, przypadaj ą c ej w danym rok u od
wspomnianych osóbj w przeciwnym razie osoby te
obowiązane są do uiszczenia nadwyżki.
.
Udział patronacki wynosi ustaloną przez przepisy prawne część sldadki nadzwyczajnej.
Art. 10. Rada parafjalna, przedkładając przedstawicielstwu wniosek o uchwalenie składki nadzwyczajnej, obowiązana jest:
al przedst awić umotywowaną potrzebę wydat ków i cele, na kt óre ma być uży t a składka ,
bl określić na podstawie przedstawionego ko Eiztorysu wysoko ść projektowanej składki i ilo ś ci lat,
w ciągu których składka ma być pobrana.
Art. 11. Do wykonania uchwały przedstawicielstwa o n a łożeniu składki nadzwyczajnej powoła
ny jest komitet wykonawczy.
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Komitet wykonaw czy składa się nie mniej niż
z 3 i nie więcej ni ż z 6 członków, tyluż z a stępców
oraz z miejscowego duszpasterza.
1/3 członków komitetu mianuje właściwy Ordynarjusz, 2/3 c złonków wybiera przedstawicielstwo
ze swego grona na okres trw ania uchwalonych prac.
Czło nkowie komitetu wykonawczego 'Wybierają ze
swego grona przewodniczącego, jego zastępcę, skarbnika i sekretarza.
Komitet wykonawczy układa budżet i plan robót, które mają być wykonane i których koszty mają
być pokryte z uchwalonej składki nadzwyczajnej.
Komit et wykonawczy przedstawia projekt budżetu
i planu r obót Ordynarjuszowi, który zwraca się do
właścivvych władz państwowych o ich zatwierdzenie
i czuwa nad ich wykonaniem.
Przewidziane roboty komitet wykonawczy mo~
że przeprowadzić we własnym zarządzie lub zlecić
ich wykonanie osobie trzeciej.
Komitet wykonawczy jest upoważniony do
uskuteczniania wydatków jedynie na te cele, które
zostały uchwalone przez przedstawicielstwo, oraz
do zarz ą dzania jedynie teml sumami, które wpływają
ze skł a dki nad zwyczajne j, jako leż ewentualnie przekazanemi przez radę p a rafjalną na te cele.
Za zezwoleniem izby skarbowej w porozumieniu z wojewódzką władzą administracji ogólnej, wyd::l.l1em na wniosek właściwego Ordynarjusza, komitet wykonavv-czy może w wyjątkowych wyp adkach
zaciągać pożyczki do wysokości 3j4 uchwalonej
składki nadzwyczajnej.
.
'
Działalność komitetu wykonawczego ' powinna
być zgodna z ust. 2 i 3 art. XIV Konkordatu pomię
dzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską,
podpis anego w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. (Dz . U.
R. P . Nr. 72, poz. 501), oraz wskazówkami prawa
kanonicznego co do przepisów liturgicznych i sztuki
kościelnej.

Art. 12. Przedstawicielstwo wybierane jest
przez r óv'llle, tajne i bezpośrednie głosowanie. Prawo
wybierania zależne jest od n as t ępującyc h warunków:
al obywatelstwo polskie,
bl przynależność do Kościoła Katolickiego i danego obrządku,
cl 24 lat ukończonych,
dl opłacanie podatków w my ś l art. 3.
Na czas postępowania upadłościowego, utraty
praw obywatelskich. ubezwłasnowolnienia i kary
więzie n nej p r awo wybierania ulega zawieszeniu.
Przy wyborach rozstrzyga zwykła większość
głosów; w razie równości głosów rozstrzyga los, który z kandydatów jest wybrany.
Arf. 13. Członkiem przedstawicielstwa i komitetu wykonawczego tak z nominacji jak z wyboru
może by ć k a żda osob a, posiadajqca prawo wybierewia, uk otczonych 30 lat i korzystająca w pełni
z praw cywilnych.
Prawo wybiera ln ośc i nie przysługuje osobie,
znanej z bezrządu co do mająt ku lub ze złych obyczajów.
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. . Mandat członka, względnie jego zastępcy, wygasa w razie utraty jednego z warunków, wymienionych w ust. 1.
Art. 14. Do kompetencji przedstawicielstwa
Vf sprawie nałożenia składki nadzwyczajnej należy:
. . a} uchwalanie zgodnie z art. 9 ust. 1 celów lub
robót, na które składka nadzwyczajna ma być pobrana;
b} uchwalanie wysokości sk ładki nadzwyczajnej;
cl określanie ilości lat, w ciągu' których s kł ad
ka ma być pobrana;
d) wybór 2/3 komitetu wykon awc zego .
Uchwały przedstawicielstwa umies zcza ne być
winny w protokóle, który p o podpisaniu przez przewodniczącego i sekretarza przek azuje s ię komit etowi wykonawczemu.
Art. 15. Składka nad zwyczajna może być pobran.a w ratach rocznych.
l,Jchwały przedstawicielstwa i komitetu wykonawczego o składce nadzwyczajn.ej wymagają zatwierdzenia, na wniosek Ordynarjusza; wo.jewódzkiejwładzy administracji ogólnej w porozumie niu
z .iz,bą skarbową.
.
. Nowa składka może być nałożona po spłaceniu
składki poprzedniej.
Składkę nadzwyczajną pobiera komitet wykonawczy, który zawiadamia pisemnie każdą z osób,
wymienionych wart. 3, o wysokości składki i o terminie jej płatności ' oraz przeprowadza pobranie
składki. Nie uiszczone w te rminie skł ad k i ścią gają
przymusowo na wniosek komitetu wykonawcze go zarządy gmin w trybie, przewidzianym w ro zporządze
niu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 342).
Art. 16. Postępowanie szczegółowe przy ukła
daniu spisu członków zgromadzenia parafj.a lnego
przy wymiarze i poborze składek, przy zatwierdza.niu uchwał w sprawie nałożenia składki nadzwyczajne,j,przy ustalaniu planu robót i wydatkpw oraz wła
ś.ciwoŚć władz
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państwowych

określa rozporządze

nie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrami Skarbu
i Spraw Wewnętrznych. Zasady tego rozporządze
nia .będą uzgodnione z właściwą władzą duchowną.
Art. 17. Ustawa niniejsza uchyla wszystkie dotychczasowe przepisy, dotyczące pobierania podatków, względnie składek kościelnych, z wyjątkiem
prz~pisów, określających wymiar udziału patrona
(datku patronackiego). które do czasu nowego ukła
du, przewidzianego wart. XXI Konkordatu, pozostają w mocy.
.'. Sprawy, wszczęte na podstawie uchwał repre. zentacyj gminnych i dozorów kościelnych w województwach poznańskiem, pomorskiem oraz na podstawie uchwał konkurencyjnych w województwach
krakowskiem, lwowskiem, tarnopolskiem i stanisła
wowskiem powinny być zakończone w ciągu jednego
roku od chwili wejścia w życie ustawy niniejszej
zgodnie z przepisami prawnemi, które obowiązywały

w tych województwach przed wejściem w życie ustawy niniejszej .
.
Sprawy, nie zakończone w tym czasie, będą powierzone komitetom wykonawczym, przewidzianym
w ustawie niniejszej.
Art. 18. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
Min istrowi Wy znań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrz nych i Skarbu.
się

Art. 19. Ustawa nmle)SZa wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 1934 r. i obowiązuje na całym obszar ze Rzeczypospolitej z wy jąt kiem województwa
śląskie g o.
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359.
Na mocy art. 44 Konstytucji
pującej

ogłaszam

ustawę

nastę

treści:

USTAWA
z dnia 17 mana 1932 r.
o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu.

Art. 1. 1) Gala o,s ób zmarłych, z, wyjątk~em
na choroby zakaźne, nie mogą być chowane
przed upływem 24 ,godzin od chwili zgonu.
.
2} Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili
zgonu zwłoki powinny być usunięte z miesz.kania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania celem złożenia w ,d omu przedpogrzebowym
lub kostnicy do czasu pochowania.
3) Zwłoki osób, zmarłych na choroby zakaźne,
których wykaz ustala Minister Spraw W€wnętrznych,
powinny być natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane w ciągu 24 godzin od
chwili zgonu na najbliższym cmentarzu.
.
4) Wyjątki od terminów, w pkt. 2)" i 3) oznaczónych, mogą być czynione jedynie po utrwaleniu zwłok
za .zezwoleniem powiatowej władzy administracji ogól.
neJ.
5) Od chwili zgonu, aż do pochowania zwłoki
powinny być przechowywane w taki sposób, aby nie
mogły wywierać szkodliwego wpływu na otoczenie .
zmarłych

Art. 2. 1) Pr,a wo pochowania ,z.włok ludzkich
ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: a) pozostały .małżonek (ka), o ile nie jest
w separacji, h) krewni zstępni, c) krewni wstępni,
d) krewni boczni do 4 - go stopnia pokrewieństwa,
e) powinowaci w linji prostej do l -go stopnia. Praw(J

