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PRZEDMOWA 

 

 

W pa stwach demokratycznych o pluralistycznym modelu wy-

znaniowym traktuje si  religi  jako istotny sk adnik ycia spo ecznego, 

przyjmuje si  jej pozytywny wp yw kulturotwórczy i rozstrzyga si  

sprawy interesuj ce pa stwo i religi , tzw. sprawy mieszane (causae 

mixtae), na zasadzie równorz dno ci podmiotów w swoich dziedzi-

nach. Nie oznacza to, e sprawy te nie budz  emocji, spo ecznych 

kontrowersji, publicznych dyskusji nie tylko w rodkach spo ecznego 

przekazu, ale tak e w literaturze naukowej. Taka dyskusja jest fak-

tycznie prowadzona tak e na terenie nauki prawa. Wystarczy wspo-

mnie  o ywion  dzia alno  wydawnicz  w zakresie prawa wyzna-

niowego ró nych o rodków naukowych: Uniwersytetu Jagiello skie-

go, Uniwersttetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego czy Uniwersytetu Toru skiego.  

W tym kontek cie Katedra Prawa Wyznaniowego na Wydziale 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podejmuje prób  

wydawnicz  pt. “Studia z Prawa Wyznaniowego”, w której pragnie 

porusza  aktualn  problematyk  prawa wyznaniowego w szerokim 

tego s owa znaczeniu. B dziemy tu zamieszcza  artyku y i rozprawy 

nie tylko ci le wchodz ce w zakres norm prawa polskiego, doty-

cz ce zagadnienia wolno ci religijnej pojmowanej jako prawo osoby 

ludzkiej, rodziny czy zwi zku wyznaniowego, ale tak e zechcemy 

podejmowa  problematyk  prawno – porównawcz  z prawem kano-

nicznym czy te  prawem innych ko cio ów i zwi zków wyznanio-
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wych. W serii mog  te  znale  miejsce artyku y i rozprawy z dzie-

dzin lu no zwi zanych z problematyk  wyznaniow .  

Katedra Prawa Wyznaniowego KUL b dzie te  ch tnie widzie  

wspó prac  z innymi o rodkami naukowymi oraz uczonymi zainte-

resowanymi problematyk  prawa wyznaniowego. 

 

Henryk Misztal 

Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL 

 

 

Lublin, 11 listopada 2000 r. 

 



Henryk Misztal  

 
 
 

Gwarancje prawa mi dzynarodowego 
 i polskiego w zakresie uprawnie  rodziców  

do religijnego wychowania dzieci 
 

Prawo rodziców do nauczania i wychowywania religijnego swo-
ich dzieci w duchu swoich przekona  nale y do istotnych uprawnie  
wynikaj cych z wolno ci religijnej. Przez rodziców b dziemy ro-
zumieli nie tylko tych, od których dzieci biologicznie pochodz , ale 
tak e tych, którzy je adoptowali lub przyj li do rodziny zast pczej. 
Analogiczne do rodziców uprawnienia w zakresie religijnego wy-
chowania posiadaj  prawni opiekunowie, zw aszcza gdy rodzice s  
pozbawieni lub ograniczeni w swej w adzy rodzicielskiej. Przez 
dzieci rozumie  b dziemy nie tylko te biologicznie zrodzone przez 
rodziców, ale tak e adoptowane, czy to na mocy adopcji pe nej czy 
te  niepe nej, pozostaj ce pod kuratel  i opiek  czy te  przebywaj -
ce w rodzinach zast pczych. Przez religijne wychowanie rozumiemy 
nie tylko nauczanie w zakresie prawd wiary, ale tak e ca y system 
warto ci. 

 
1. Podstawowe ród a praw rodziców 

 
1.1. Prawo mi dzynarodowe 

Prawo mi dzynarodowe w kilku aktach reguluje kwestie praw 
rodziców i prawnych opiekunów w zakresie wychowania dzieci 
zgodnego z ich przekonaniami religijnymi. 

Powszechna Deklaracja Praw Cz owieka ONZ z 10 grudnia  
1948 r., potwierdzaj c w art. 18 prawo ka dego cz owieka “do wol-
no ci my li, sumienia i religii”1, w art. 26 p. 3 mówi o prawie 
“pierwsze stwa (rodziców) w wyborze rodzaju nauczania, które ma 
by  dane dzieciom”2.  

                                                      
1 Tekst w: A. Przyborowska-Klimczak, Prawo mi dzynarodowe publiczne. Wy-

bór dokumentów, Lublin 1998, s. 157. 
2 Tam e s. 159. 
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Mi dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych przy-
j ty przez ONZ dnia 16 grudnia 1966 r., a ratyfikowany przez Pol-
sk  dnia 3 marca 1977 r.3, potwierdzaj cy w odniesieniu do ka dego 
cz owieka “prawo do wolno ci my li, sumienia i wyznania” (art. 18, 
p. 1), precyzuje bli ej, i  “Pa stwa-Strony niniejszego Paktu zobo-
wi zuj  si  do poszanowania wolno ci rodziców lub w odpowied-
nich przypadkach opiekunów prawnych, do zapewnienia swym 
dzieciom wychowania religijnego i moralnego zgodnie z w asnymi 
przekonaniami” (art. 18, p. 4). Natomiast w art. 23 tego  Paktu czy-
tamy: “Rodzina jest naturaln  i podstawow  komórk  spo ecze stwa 
i ma prawo do ochrony ze strony spo ecze stwa i pa stwa”. Za  
ka de dziecko nie mo e by  poddane “ adnej dyskryminacji ze 
wzgl du na ras , kolor skóry, p e , j zyk, religi  [...]”4. 

Wa ny problem wolno ci wyboru szko y zgodnie z przekona-
niami religijnymi rodziców i prawnych opiekunów reguluje Mi dzy-
narodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo ecznych i Kulturalnych  
z 16 XII 1966 r.5  

Szeroko i wieloaspektowo traktuje o prawach rodziców i dzieci 
Deklaracja w Sprawie Likwidacji Wszystkich Form Nietolerancji i 
Dyskryminacji ze Wzgl du na Wyznawan  Religi  lub Wierzenia, 
uchwalona w Nowym Jorku 25 XI 1981 r.6 

Wreszcie Konwencja o prawach dziecka z 20 XI 1989 r. zobo-
wi zuje pa stwa do eliminacji wszelkich form dyskryminacji i do 
respektowania swobody my li, sumienia i wyznania, z zachowaniem 
praw rodziców lub - w odpowiednich przypadkach - opiekunów 
prawnych, odno nie do ukierunkowania dziecka w korzystaniu  
z jego praw w sposób zgodny z rozwijaj cymi si  zdolno ciami 
dziecka7. 

 
1.2. Prawo polskie okresu tzw. Polski Ludowej 

Polska w kwestii praw rodziny w zakresie wychowania pozosta-
wa a w tyle za ustawodawstwem prawa mi dzynarodowego. Dopie-

                                                      
3 Dz.U.77.38.167, za cznik. 
4 Zob. art. 24 Paktu.  
5 Ratyfikowany przez Polsk  3 III 1977 r., Dz.U.77.38.169. 
6 Deklaracja w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskry-

minacji opartych na religii lub przekonaniach, w: Prawo wyznaniowe, [wprow.  
i oprac. W. Uruszczak], Kraków 1997, s. 48-51. 

7 Ratyfikowana przez Polsk  7 VI 1991 r. - Dz.U.91.120.526. 
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ro po zmianie ustroju zacz a dostosowywa  swoje prawo do mi -
dzynarodowych standardów w dziedzinie praw rodziców i prawnych 
opiekunów do wychowania. 

Konstytucja z 22 lipca 1952 r. w art. 70 stwierdza a: Polska 
Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolno  sumienia  
i wyznania. Ten ogólny przepis nie wskazywa  na adne konkretne 
uprawnienia, które wynika yby w kwestii wolno ci rodziny do wy-
chowania dzieci w duchu przekona  rodziców. Dlatego Episkopat 
Polski domaga  si  dla rodziców prawa wychowania dzieci zgodnie 
ze swoimi przekonaniami religijnymi8. 

Ustawa o rozwoju o wiaty i wychowania z 15 lipca 1961 r. za-
wiera a deklaracj  o wiecko ci szko y, rozumian  jako ateizacj  
nauczania i wychowania w duchu tzw. “ wiatopogl du naukowego”, 
przez który twórcy ustawy rozumieli wiatopogl d materialistyczny. 
Ideologia marksistowska mia a zaj  miejsce religii9. Pa stwo 
chcia o zst pi  rodzin  poprzez zabranie rodzicom naturalnego pra-
wa do wychowania dzieci w duchu ich przekona  wiatopogl do-
wych, poprzez powierzanie szkole nie tylko funkcji nauczania, ale 
tak e wychowania, oraz stworzenie szeregu kosztownych instytucji 
zast pczych10. 

Aktami zmierzaj cymi do ca kowitej eliminacji religii ze szkó  
oraz ograniczenia form katechezy parafialnej, a tym samym elimi-
nacji wp ywu rodziny i Ko cio a na m ode pokolenie by y: Zarz -
dzenie Ministra O wiaty z 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadze-
nia punktów katechetycznych11 i Instrukcja Ministra O wiaty z dnia 
21 listopada 1961 r. dotycz ca trybu realizacji zarz dzenia Ministra 
O wiaty z dnia 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia punktów 
katechetycznych12.  

Kodeks rodzinny i opieku czy z 25 lutego 1964 r. do praw  
i obowi zków rodziców zaliczy  staranie o wychowanie dzieci13. 
Ponadto w art. 92 postanawia , i  dziecko pozostaje pod w adz  

                                                      
8 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1993, s. 164. 
9 J. Kr tosz, Wychowanie m odzie y w programie PZPR, “Chrze cijanin w 

wiecie” 196(1994) nr 4, s. 34-42. 
10 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wst pne. Rys historycz-

ny, Lublin 1996, s. 269. 
11 Dz. Urz. Min. O w. 61.10.124. 
12 Dz. Urz. Min. O w. 61.13.177. 
13 Zob. art. 27 Ustawa z 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opieku czy,  

(Dz.U. 64.9.59; zm. Dz.U.75.45.234; zm. 24 lipca 1998 r., Dz.U.98.117.757). 
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rodzicielsk  do czasu uzyskania pe noletno ci. W adza rodzicielska 
obejmuje w szczególno ci obowi zek i prawo rodziców nie tylko do 
pieczy nad osob  i maj tkiem dziecka, ale tak e do jego wychowa-
nia. Rodzice “obowi zani s  troszczy  si  o fizyczny i duchowy 
rozwój dziecka14. Wolno  religijna pojmowana jako uprawnienie 
“obywateli” nie by a przedmiotem uregulowa  prawa rodzinnego. 

 

1.3. Nowe ustawodawstwo polskie 

Nowy okres w regulacji tego uprawnienia rodziców zosta  zaini-
cjowany w Polsce dopiero w 1989 r. Ustawa o gwarancjach wolno-
ci sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r. zawiera a przepis: 

“obywatele mog  wychowywa  dzieci zgodnie ze swoimi przekona-
niami w sprawach religii” (art. 2 n.4)15 a Ustawa o stosunku Pa -
stwa do Ko cio a Katolickiego w RP z dnia 17 maja 1989 r., sprecy-
zowa a bli ej, i  poprzez obywateli nale y rozumie  “rodziców  
i prawnych opiekunów” (art. 18 ust.1)16. Podobny przepis znalaz  si  
w innych ustawach reguluj cych stosunek pa stwa do poszczegól-
nych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych. W lad za ustawodaw-
stwem wyznaniowym wydano odpowiednie przepisy o powrocie 
nauki religii do szkó 17. 

Konstytucja z 1997 r. prawo rodziców do wychowania dzieci 
zgodnie z w asnymi przekonaniami w kwestii religii zapisa a jako 
uprawnienie konstytucyjne w art. 48, ust. 1 i  powtórzy a je w art. 
53, ust. 3.  

Konkordat z 1993 r. w art. 11 zadeklarowa  wol  Ko cio a i pa -
stwa na rzecz ochrony i poszanowania instytucji ma e stwa i ro-
dziny a w art. 12 uregulowa  spraw  nauczania religii zgodnie  
z wol  rodziców i poszanowaniem zasad tolerancji18.  

                                                      
14 Tam e, art. 96. 
15 Dz.U.89.29.155; zmiany: Dz.U.90.51.297, 9055.321, 90.86.504; 91.95.425; 

93.7.34; 98.59.375. 
16 Dz.U.89.29.154; zmiany: Dz.U.90.51.297, 90.55.321, 90.86.504, 91.95.425, 

91.107.459, 93.7.34, 94.1.3, 97.28.153, 97.90.557, 97.96.590, 97.141.943, 
98.52.375, 98.117.757. 

17 Ustawa z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o systemie o wiaty, Dz.U.01.95. 425, 
96.67.329; zmiany: Dz.U.96.106.496, 97.28.153, 97.141.943, 98.117.759, 98.141. 
943. 

18 Konkordat zawarty 28 lipca 1993 r. mi dzy Stolic  Apostolsk  i Rzecz po-
spolit  Polsk , ratyfikowany 25 marca 1998 r., (Dz.U. 98.51.318). 
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W wietle wspomnianych aktów prawa rodziców i prawnych 
opiekunów w dziedzinie religijnego wychowania dzieci obejmuj : 
prawo do organizacji ycia religijnego w rodzinie, prawo dost pu 
dziecka do prawd religijnych, prawo swobodnego wyboru szko y dla 
dzieci i prawo do nauki religii w szkole.  

 

2. Prawo do organizacji ycia religijnego w rodzinie 
 

W Deklaracji w sprawie likwidacji wszystkich form nietolerancji 
i dyskryminacji ze wzgl du na wyznawan  religi  lub werzenia, 
uchwalonej w Nowym Jorku 25 XI 1981 r., podkre la si  w szcze-
gólno ci prawo do organizowania ycia w obr bie rodziny zgodnie 
ze swoj  religi : “Rodzice oraz opiekunowie ka dego dziecka maj  
prawo organizowania ycia rodzinnego zgodnie z w asnymi przeko-
naniami religijnymi, z w asn  religi  lub przekonaniami” 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 18 postana-
wia, e ma e stwo, rodzina, macierzy stwo i rodzicielstwo znajdu-
j  si  pod ochron  i opiek  Rzeczpospolitej. Przepis ten chroni ro-
dzin  na równi z ma e stwem, rodzicielstwem i macierzy stwem. 
Jest on wprawdzie bardzo ogólny, ale wyznacza niejako kierunek 
drogi dla ustawodawstwa zwyk ego. Ale w Konstytucji RP znajdu-
jemy ponadto dwa inne przepisy w interesuj cej nas materii. Pierw-
szy z nich to ju  wspomniany art. 48, ust. 1, który mówi  
o prawie do wychowania dziecka w rodzinie: “Rodzice maj  prawo 
do wychowania dzieci zgodnie z w asnymi przekonaniami. Wycho-
wanie to powinno uwzgl dnia  stopie  dojrza o ci dziecka, a tak e 
wolno  jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.  

Artyku  ten jest analogiczny do art. 14 Konwencji o prawach 
dziecka, ratyfikowanej przez Polsk  7 VII 199119, który brzmi: 
“1. Pa stwa-Strony b d  respektowa y prawo dziecka do swobody 
my li, sumienia i wyznania. 2. Pa stwa-Strony b d  respektowa y 
prawa i obowi zki rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, 
opiekunów prawnych odno nie do ukierunkowania dziecka w ko-
rzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijaj cymi si  zdol-
no ciami dziecka. 3. Swoboda wyra ania wyznawanej religii lub 
przekona  mo e podlega  tylko takim ograniczeniom, które s  

                                                      
19 Dz.U. 91.120.526. 
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przewidziane prawem i s  konieczne do ochrony bezpiecze stwa 
narodowego i porz dku publicznego, zdrowia lub moralno ci spo-
ecznej b d  podstawowych praw i wolno ci innych osób”. 

Jednak ze zdziwieniem nale y stwierdzi , e w Konstytucji RP 

zgodnie z przepisem art. 233, w czasie stanu wojennego i wyj tko-

wego w ród ogranicze  wolno ci i praw, poza art. 30 (godno  

cz owieka), art. 38 (ochrona ycia), zosta  równie  wymieniony 

w a nie art. 48, który gwarantuje prawo rodziców do wychowania 

dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.  

Uprawnienie rodziców w tej materii zosta o jeszcze raz powtó-

rzone w Konstytucji w art. 53, ust. 3, który dotyczy wolno ci reli-

gijnej z uwzgl dnieniem “odpowiednio” stopnia dojrza o ci, wolno-

ci sumienia oraz przekona : “Rodzice maj  prawo do zapewnienia 

dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie 

ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje si  odpo-

wiednio”20. 

Po latach prowadzonej w naszym kraju indoktrynacji ideologicz-

nej mo e jednak rodzi  si  pytanie, czy w wietle tego przepisu 

rodzice mog  by  ograniczani w wykonywaniu swego prawa, a je e-

li tak, to w jakim zakresie. Jest to pytanie do  istotne, dotyczy bo-

wiem cho by nast puj cych kwestii: czy rodzicom nie wolno zaka-

za  dziecku ogl dania filmów pornograficznych, czy wolno im na-

kaza  praktyki religijne, np. ucz szczanie na lekcje religii lub na 

Msz  w.? Kto poza rodzicami ma decydowa  o tym, czy w procesie 

wychowawczym dziecka uwzgl dnia si  “stopie  dojrza o ci”, czy 

uwzgl dnia si  “wolno  jego sumienia oraz jego przekona ”? Czy 

kto  spoza rodziny - np. szko a lub instytucje pozaszkolne, a nie 

rodzice - mo e mie  wp yw na to, co si  dzieciom pokazuje lub 

czego si  uczy w zakresie moralno ci i obyczajów? W odpowiedzi 

nale y przypomnie , e w adza rodzicielska w tym przedmiocie 

p ynie z prawa naturalnego i nie mo e by  ograniczona ani przez 

szko , ani przez inne instytucje, chyba e rodzice wychowywaliby 

swoje dzieci w duchu pogl dów sprzecznych z podstawowymi zasa-

dami etyki i moralno ci. Jest jasne, e uprawnienia rodziców s  tak 

pierwotne i niezbywalne, i  tylko w wypadku amania prawa natu-

                                                      
20 Zob. H. Misztal, Wolno  religijna, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, 

Lublin 2000, s. 227-228. 
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ralnego czy zasad moralno ci w adza pa stwowa, tj. s dowa, mo e 

ingerowa  w uprawnienia rodziców, np. poprzez ograniczenie, za-

wieszenie lub pozbawienie w adzy rodzicielskiej. 

 

3. Prawa dzieci do dost pu do o wiaty w zakresie religii  

lub wierze  

Najbardziej szczegó owo o prawach rodziny w odniesieniu do 

wychowania potomstwa mówi Deklaracja w sprawie likwidacji 

wszystkich form nietolerancji i dyskryminacji ze wzgl du na wyz-

nawan  religi  lub wierzenia, uchwalona w Nowym Jorku 25 XI 

1981 r. (zob. art. 5, ust. 1 i 2). 

1. Dzieciom przys uguje “prawo dost pu do o wiaty w zakresie 

religii lub wierze  wed ug yczenia rodziców lub prawnych opieku-

nów”. Dziecko ma wi c prawo do otrzymania formacji religijnej w 

domu, w szkole, poza szko  np. w formie katechezy pozaszkolnej. 

Poza tym dziecko ma prawo do korzystania z wszelkich form sze-

rzenia o wiaty. O ile o wiata w dziedzinie programu szkolnego jest 

szerzona tak e poprzez rodki audiowizualne, o tyle tak e wiedz  w 

dziedzinie religii lub wierze  dziecko winno znale  w publicznym 

radiu, telewizji, internecie i innych rodkach masowego przekazu, 

jak prasa, ksi ka, teatr, film itp. 

2. Deklaracja postanawia, e: “praktykowanie religii lub wierze  

nie mo e szkodzi  zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu dziecka”. 

Interpretuj c ten zakaz nale y zauwa y , i  w niektórych religiach 

czy sektach praktykuje si  wyniszczaj ce zdrowie fizyczne dziecka 

posty i wiczenia ascetyczne. Jeszcze gorsz  form  szkodzenia 

dziecku w imi  przepisów religii lub wierze  mo e by  wywieranie 

ró nego rodzaju nacisków psychicznych, tzw. prania mózgów. Wy-

padki maltretowania dzieci w niektórych odosobnionych grupach 

sekt, wywierania presji psychicznej, g odowania, próby wyobcowa-

nia z wi zi rodzinnej itp. niestety (mo e pod wp ywem sekt wscho-

du i zachodu) zdarzaj  si  tak e w Polsce. W religiach chrze cija -

skich posty na ogó  rozpoczynaj  si  w wieku dojrza ym i nie obo-

wi zuj  po osi gni ciu 60 lat ycia. 

3. Ponadto rodzina ma zapewni : “wychowanie w duchu zrozu-

mienia, tolerancji, przyja ni mi dzy narodami, pokoju i powszech-
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nego braterstwa, poszanowania wolno ci religii lub wierze  innych 

ludzi oraz w ca kowitej wiadomo ci, e sw  energi  i talenty dziec-

ko powinno spo ytkowa  dla dobra bli nich”. Trudno sobie wy-

obrazi  pi kniejszy program zakre lony przed rodzicami, prawnymi 

opiekunami, szko , ko cio ami i innymi zwi zkami religijnymi lub 

pa stwem.  

4. Deklaracja zawiera te  wskazanie w odniesieniu do wychowa-
nia dzieci, które nie znajduj  si  pod opiek  rodziców lub prawnych 
opiekunów. W takim wypadku, a chodzi tu od domy dziecka, rodzi-
ny zast pcze i inne formy opieki nad dzieckiem, Deklaracja przy-
pomina “konieczno  uwzgl dnienia jego (dziecka) ycze  w tej 
kwestii, ale z uwzgl dnieniem dobra dziecka” (zob. art. 5, ust. 1 i 2).  

Wed ug prawa polskiego wydaje si , e w wypadku kiedy dziec-
ko nie pozostaje pod opiek  rodziców i prawnych opiekunów, nale-
y stosowa  zasady analogiczne do tych wyra onych w Konstytucji 

RP art. 48, ust. 1, który mówi o prawie do wychowania dziecka w 
rodzinie: “Wychowanie to powinno uwzgl dnia  stopie  dojrza o ci 
dziecka, a tak e wolno  jego sumienia i wyznania oraz jego  
przekonania” i art. 14 Konwencji o prawach dziecka, ratyfikowa- 
nej przez Polsk  (Dz.U.91.120.526), który umieszcza przepis  
o uwzgl dnieniu wolno ci sumienia i wyznania oraz przekona  
dzieci. Druga cz  przepisu art. 48, ust. 1 wprowadza niejako “wy-
k adni ”, aby w procesie wychowawczym dziecka uwzgl dnia   
“stopie  jego dojrza o ci”. Nie jest to jednak sformu owanie jasne i 
zagadnienie stosowania przepisów o wolno ci sumienia i wyznania 
w odniesieniu do dzieci pozostaj cych poza domem rodzinnym 
wymaga g bszych studiów. Najnowsze rozporz dzenia Ministra 
Pracy i Polityki Spo ecznej zmierzaj  do cz ciowego rozwi zania 
tego problemu. 

Prawo polskie w odniesieniu do rodzin zast pczych a tak e pla-
cówek opieku czo-wychowawczych zawiera przepisy wspieraj ce 
religijne wychowanie na podobie stwo rodziny naturalnej. Oto pla-
cówki tzw. wsparcia dziennego winny wspó pracowa  ze szko   
i “innymi instytucjami w rozwi zywaniu problemów wychowaw-
czych”21. Niew tpliwie do tych instytucji winien by  w czony tak-

                                                      
21 Zob. § 4, ust. 1, p. 3 rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej  

z dnia 1 wrze nia 2000 w sprawie placówek opieku czo-wychowawczych,  
Dz.U. 00.80.900. 
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e Ko ció . Przedstawiciele ko cio ów jako instytucji spo ecznych 
winni te  wchodzi  do zespo u do spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka22. Placówki opieku czo-wychowawcze winny wspó praco-
wa  z “w a ciwymi ze wzgl du na miejsce zamieszkania oraz dekla-
rowan  przynale no  wyznaniow  rodziców i siedzib  placówki 
parafiami Ko cio a katolickiego i jednostkami organizacyjnymi 
innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych”23. Dzieciom w tych 
placówkach przys uguje, aby dyrekcja organizuj c w niej dzia al-
no  kulturaln  i rekreacyjn , “uwzgl dnia a wi ta i inne dni wyni-
kaj ce z tradycji i obyczajów”24. 

Wreszcie nale y przypomnie , e prawu dost pu dzieci do 

o wiaty w Deklaracji w sprawie likwidacji wszystkich form nietole-

rancji i dyskryminacji ze wzgl du na wyznawan  religi  lub wierze-

nia przeciwstawiony jest “zakaz zmuszania ich do pobierania nauki 

z zakresu religii lub wierze  wbrew woli rodziców lub prawnych 

opiekunów, przy czym wiod c  zasad  jest dobro i interes dziecka” 

oraz ochrona dzieci “przed wszelkimi formami dyskryminacji z racji 

religii lub wierze ”. Zakaz ten wi e si  z prawem rodziców do 

wyboru odpowiedniej szko y dla swoich dzieci. 

 

4.  Prawo do swobodnego wyboru szko y 

W prawie mi dzynarodowym uprawnienia rodziny, a w szcze-

gólno ci rodziców i prawnych opiekunów, do wyboru szko y formu-

uje bli ej Mi dzynarodowy pakt praw gospodarczych, spo ecznych 

i kulturalnych z 16 XII 1966 r. ratyfikowany przez Polsk  3 III 1977 

r.25 Przede wszystkim czytamy tu, e maj  oni prawo do wyboru 

szko y, równie  innej ni  tych za o onych przez w adze publiczne, 

oraz do zapewnienia nauczania i wychowania w szko ach zgodnie z 

w asnymi przekonaniami religijnymi: “Pa stwa-strony niniejszego 

Paktu zobowi zuj  si  do poszanowania wolno ci rodziców lub, 

w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych, wyboru dla 

swych dzieci szkó  innych ni  szko y za o one przez w adze pu-

bliczne, ale odpowiadaj ce minimalnym wymaganiom w zakresie 

                                                      
22 Zob. tam e, § 11, ust. 4. 
23 Tam e, § 37, ust. 2, lit. g. 
24 Tam e, § 40, ust. 4. 
25 Dz.U.77.38.169. 
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nauczania, jakie mog  by  ustalone lub zatwierdzone przez pa stwo, 

jak równie  zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego 

i moralnego zgodnie z w asnymi przekonaniami” (art. 13, ust. 3). 

Pe na realizacja tego postanowienia zosta a jednak uzale niona od 

mo liwo ci materialnych danego pa stwa (art. 2). 

Interpretuj c ten przepis pa stwo zatem: po pierwsze -  nie mo e 

zabrania  tworzenia szkó  prywatnych z nauk  religii; po drugie - 

winno zapewni  mo liwo  pobierania nauki religii w szko ach 

za o onych przez w adze publiczne, zw aszcza e rodzice, wbrew 

prawu zrównania wszystkich obywateli bez wzgl du na wyznanie, 

byliby dodatkowo obci eni posy aniem dzieci do szkó  pe nop at-

nych. Istnieje opinia utrzymuj ca, e realizacja prawa do nauczania 

religii w szko ach za o onych przez w adze publiczne jest mo liwa 

w spo ecze stwach niezbyt zró nicowanych wyznaniowo, natomiast 

jest trudniejsza do realizacji tam, gdzie istnieje zjawisko wielkiego 

pluralizmu wyznaniowego. Dla przyk adu mo na poda  Stany Zjed-

noczone Ameryki Pó nocnej, gdzie ilo  wyzna  jest niezwyk e 

du a. 

W Polsce dopiero po roku 1989 zosta y zrealizowane postano-

wienia ratyfikowanej Konwencji ONZ w sprawie zwalczania dys-

kryminacji w dziedzinie o wiaty z dnia 15 grudnia 1960 r. Konwen-

cja ta zobowi za a strony do “uchylenia wszelkich przepisów usta-

wowych i wykonawczych oraz zaprzestania wszelkich praktyk ad-

ministracyjnych w dziedzinie o wiaty”26.  

Ustawa o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania z dnia 17 

maja 1989 r. potwierdzi a zasad  niezale no ci pa stwa oraz ko cio-

ów i zwi zków wyznaniowych (art. 11 ust. 2) i da a uprawnienie do 

zak adania i prowadzenia szkó  wyznaniowych oraz innych placó-

wek o wiatowo-wychowawczych i opieku czo-wychowaw-czych, 

które mog  by  dotowane przez pa stwo (art. 21 ust. 1, 2). Ponadto 

ko cio y i inne zwi zki wyznaniowe mog  zak ada  szko y duchow-

ne i seminaria duchowne (art. 22 ust. 1). Tworzenie za   

i prowadzenie szkó  wy szych przez ko cio y i inne zwi zki wyzna-

                                                      
26 Taki sam przepis znalaz  si  równie  w ratyfikowanym przez Polsk  Pakcie 

praw gospodarczych, spo ecznych i kulturalnych z 16 grudnia 1966 r. i w Deklara-
cji w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze wzgl du na 
wyznawan  religi  lub wierzenia z 25 listopada 1981 r.  
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niowe, tryb i zakres uznawania przez pa stwo stopni i tytu ów na-

ukowych mo e si  odbywa  na wniosek w adz ko cielnych, a ca o  

reguluj  odr bne ustawy (art. 22 ust. 3). Te same podmioty prawne 

mog  te  zak ada  instytuty naukowe oraz naukowo-dydaktyczne 

(art. 22 ust. 4). Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu  

z w adzami ko cio ów i innych zwi zków wyznaniowych mo e 

okre li  zakres uprawnie  i wiadcze  spo ecznych dla nauczycieli  

i wychowawców w szko ach wyznaniowych oraz innych placów-

kach o wiatowo-wychowawczych i opieku czo-wychowawczych,  

a tak e w szko ach wy szych podlegaj cych odr bnym ustawom 

(art. 23). W odniesieniu do Ko cio a katolickiego art. 20-24 odno-

nej ustawy stwierdza: “ko cielne osoby prawne maj  prawo zak a-

da  i prowadzi  szko y oraz inne placówki o wiatowo-wycho-

wawcze i opieku czo-wychowawcze na zasadach organizacyjnych  

i programowych okre lonych przez odpowiednie ustawy. Maj  one 

charakter katolicki i podlegaj  w adzy ko cielnej”. Inne ko cio y  

i zwi zki wyznaniowe otrzyma y podobne gwarancje w ustawach 

reguluj cych w sposób indywidualny ich status prawny.  

Ustawodawstwo to da o wi c mo liwo  realizacji prawa rodzi-

ców do wyboru odpowiedniej szko y, w której b d  mog y by  zre-

alizowane yczenia rodziców. 

Ta mo liwo  w stosunku do Ko cio a katolickiego zosta a rów-

nie  potwierdzona przez umow  konkordatow  z 1993 r., gdzie w 

art. 14 pa stwo gwarantuje prawo do zak adania i prowadzenia 

“placówek o wiatowych i wychowawczych, w tym przedszkoli oraz 

szkó  wszystkiego rodzaju, zgodnie z przepisami prawa kanoniczne-

go oraz na zasadach okre lonych przez odpowiednie ustawy”. 

Podobnie Konstytucja z 1997 r. w dziale o wolno ciach i pra-

wach ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych potwierdza, e: 

“Rodzice maj  wolno  wyboru dla swoich dzieci szkó  innych ni  

publiczne. Obywatele i instytucje maj  prawo zak adania szkó  pod-

stawowych, ponadpodstawowych i wy szych oraz zak adów wy-

chowawczych. Warunki zak adania i dzia alno ci szkó  niepublicz-

nych  oraz udzia u w adz publicznych w finansowaniu, a tak e zasa-

dy nadzoru pedagogicznego nad szko ami i zak adami, okre la 

ustawa” (art. 70, ust. 3). 
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Istotnie takie przepisy szczegó owe znajdujemy w wydanej ju  

uprzednio Ustawie o systemie o wiaty z 7 wrze nia 1991 r.27. Doty-

cz  one trybu zak adania oraz sposobów prowadzenia szkó  i innych 

placówek opieku czo-wychowawczych oraz o wiatowo-wycho-

wawczych. Ustawa zapewnia mo liwo  zak adania i prowadzenia 

szkó  i placówek przez ró ne podmioty i to zarówno je li chodzi  

o szko y i placówki niepubliczne, jak i publiczne. Mówi te  o dofi-

nansowaniu z bud etu pa stwa b d  z bud etu gminy tego rodzaju 

szkó , w zale no ci od tego, czy prowadzenie szko y danego typu 

nale y do zada  w asnych gminy, czy te  pa stwa na zasadach 

ogólnych28. Subwencje te wynikaj  z zasady równo ci praw wszyst-

kich obywateli p ac cych podatki na rzecz pa stwa. Nowe prawo 

zapewnia zatem wspomaganie przez szko  wychowawczej roli 

rodziny. Szko a zobowi zana jest do wspierania roli wychowawczej 

rodziny. Prawa rodziców w szkole potwierdzaj  wielokrotnie zawar-

te w ustawie stwierdzenia typu “na wniosek rodziców”. Wed ug 

ustawy rodzice uczestnicz  w organach zarz dzania czy spo ecznych 

organach wspó zarz dzania szko  i placówkami publicznymi. 

Udzia  przedstawicieli rodziców posiada charakter opiniodawczo- 

doradczy. S  to: 1) powo anie i odwo anie z funkcji kierowniczej;  

2) rada pedagogiczna; 3) statut szko y; 4) rada rodziców; 5) rada 

szko y. Rodzice maj  wi c mo liwo  czynnego uczestnictwa tak e 

w opiniowaniu planu pracy szko y29. 

 

5. Prawo do nauki religii w szkole 

Prawo rodziców do wychowania religijnego i moralnego dzieci 

równie  w szkole  jest konsekwencj  wolno ci rodziców w kwestii 

kszta towania wiatopogl du swych dzieci. Oni maj  prawo do wy-

                                                      
27 Dz.U.96.67.329. 
28 Dotacje dla szkó  publicznych przyznane s  w wysoko ci odpowiadaj cej 

wydatkom na jednego ucznia ponoszonym w tego samego typu szko ach prowa-
dzonych przez organy administracji pa stwowej i zwi zki komunalne. Dotacje te 
przeznaczane s  zarówno na dzia alno  dydaktyczn  i opieku czo-wychowawcz , 
jak te  na utrzymanie bazy lokalowej. Dla szkó  niepublicznych dotacje na wy ej 
wymienione cele przyznane w wysoko ci 50% wydatków ponoszonych na jednego 
ucznia w tego typu szko ach prowadzonych przez jednostki bud etowe. Zob.  
A. liwecka, Uprawnienia, rozdz. 2. 

29 Tam e, rozdz. 2. 



Gwarancje prawa mi dzynarodowego... 17

ra ania woli odno nie do tego, aby ich dzieci mog y pobiera  nauk  

religii w szko ach publicznych na zasadzie pe nej dobrowolno ci. 

Przyj cie takiej zasady prowadzi do poszanowania praw rodziców  

i jest przejawem pluralizmu w edukacji szkolnej. 

W Polsce w 1961 r. po uchwaleniu Ustawy z dnia 17 lipca  

1961 r. o rozwoju systemu o wiaty nauka religii zosta a ca kowicie 

usuni ta ze szkó , a wszelka dzia alno  wychowawczo-o wiatowa 

zwi zków wyznaniowych mia a by  podporz dkowana nadzorowi 

resortu o wiaty (art. 2). Ko ció  przyst pi  do organizowania nauki 

religii poza szko ami w punktach katechetycznych, ko cio ach, do-

mach ko cielnych i lokalach prywatnych30. 

W ustawach o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania  

i o stosunku Pa stwa do Ko cio a katolickiego z 17 maja 1989 r. 

w adze komunistyczne zagwarantowa y rodzicom prawo do wy-

chowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi oraz 

prawo Ko cio a do nauczania i wychowania dzieci zgodnie z wol  

rodziców, ale w punktach katechetycznych.  

Powrót nauki religii do szkó  nast pi  na danie rodziców, 

zgodnie z instrukcj  Ministra Edukacji Narodowej z 1990 r. Decyzj  

o powrocie religii do szkó  zaskar y  Rzecznik Praw Obywatelskich 

do Trybuna u Konstytucyjnego. Trybuna  w orzeczeniu z 30 stycz-

nia 1991 r. uzna  bezpodstawno  zaskar enia wniesionego przez 

rzecznika praw obywatelskich31. 

Dzisiaj nauczanie religii w szko ach reguluj : Konstytucja RP  

z 2 kwietnia 1997 r. (art. 53 ust. 4), Konkordat z 28 lipca 1993 r. 

(art. 12), Ustawa z dnia 7 lipca 1991 r. o systemie o wiaty oraz wy-

dane na jej podstawie Rozporz dzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 

r., a tak e ustawy wyznaniowe, które w sposób indywidualny regu-

luj  status prawny poszczególnych wyzna . Ustawa o systemie 

o wiaty w art. 100  wprowadzi a zmiany w art. 19 ust. 2 Ustawy  

o stosunku Pa stwa do Ko cio a katolickiego w RP i art. 20 Ustawy 

                                                      
30 Szerzej: A. liwecka, dz. cyt., rozdz. 2. 
31 Orzeczenie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (Sygn. akt K. 11/90). Zob. 

W. czkowski, Stanowisko Trybuna u Konstytucyjnego w sprawie legalno ci 

instrukcji MEN dotycz cej powrotu religii do szko y w roku szkolnym 1990/91,  

w: Nauczanie religii w szkole w pa stwie demokratycznym, red. J. Krukowski, 

Lublin 1991, s. 69-83. 
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o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania w brzmieniu: “Na-

uczanie religii uczniów szkó  publicznych mo e si  odbywa  rów-

nie  w szko ach na zasadach okre lonych w odr bnej ustawie”. 

Konkordat z 1993 r. spraw  nauczania religii w szko ach reguluje w 

art. 12, który gwarantuje, e uznaj c prawa rodziców do religijnego 

wychowania dzieci oraz zasad  tolerancji, nauczanie religii ma by  

zorganizowane w szko ach publicznych podstawowych i ponadpod-

stawowych oraz przedszkolach, prowadzonych przez organa admi-

nistracji pa stwowej i samorz dowej zgodnie z wol  zainteresowa-

nych, tzn. rodziców i opiekunów prawnych uczniów lub te  samych 

uczniów szkó  ponadpodstawowych. W przepisie konkordatowym 

nowym elementem w stosunku do obowi zuj cego prawa polskiego 

jest postanowienie, e nauczanie religii ma odbywa  si  tak e w 

przedszkolach. Przepisy prawa polskiego stawiaj  wszystkie wyzna-

nia zasadniczo w jednakowej sytuacji, zapewniaj c mo liwo  reali-

zacji tego uprawnienia wszystkim ko cio om i zwi zkom wyzna-

niowym o uregulowanej sytuacji prawnej32.  

Organizacja nauki religii w szko ach na terenie Polski obecnie 

jest zgodna z obowi zuj cymi standardami demokratycznych 

pa stw europejskich i na ca ym wiecie. Jest ona te  zgodna z pra-

wem mi dzynarodowym, tj. z postanowieniami Powszechnej Dekla-

racji Praw Cz owieka (art. 18) oraz Mi dzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych (art. 18), które nak adaj  na Pa stwa- 

Strony (a jest to zale ne jest od aktualnych uwarunkowa  spo ecz-

no-politycznych oraz od tradycji) obowi zek “poszanowania wolno-

ci rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów praw-

nych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego  

i moralnego zgodnie z w asnymi przekonaniami” (art. 18, ust. 4 

Paktu). Z postanowie  tych wynika, i  pa stwo jest zobowi zane do 

stworzenia warunków do nauczania religii w szko ach publicznych, 

                                                      
32 Zob. A. Mezglewski, Nauczanie religii, w: Prawo wyznaniowe, red.  

H. Misztal, Lublin 2000, s. 372; Ten e, Usuni cie i przywrócenie nauki religii do 
szkó , w: Katecheza dzisiaj problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga,  
A. Mezglewski, Krosno-Sandomierz 2000, s. 97-108; Ten e Przepisy kszta tuj ce 
rozwi zania systemowe w zakresie nauczania religii w szko ach publicznych w 
Polsce na tle standardów mi dzynarodowych, tam e, s. 109-116; Ten e Misja 
kanoniczna do nauczania religii – przepisy prawa polskiego i kanonicznego, tam e 
s. 117-127. 
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je li nauka religii w szkole w danym kraju jest akceptowana przez 

rodziców i opiekunów prawnych dzieci33. 

 

6. Podsumowanie 

 

Sobór Watyka ski II w swych dekretach nazwa  rodzin  “Ko-

cio em domowym”, a jego Deklaracja o wolno ci religijnej wyli-

czy a podstawowe uprawnienia rodziców w zakresie religijnego 

wychowania dzieci, tj.: 1. swobodne organizowanie ycia religijne-

go w ognisku domowym pod kierunkiem rodziców; 2. rozstrzyganie 

o rodzaju religijnego nauczania dzieci wed ug w asnych pogl dów 

religijnych rodziców; 3. wybór szko y i innych rodków wychowa-

nia, wolny od niesprawiedliwych ci arów zwi zanych czy to bez-

po rednio, czy po rednio z tym wyborem; 4. wolno  od zmuszania 

dzieci do ucz szczania na wyk ady niezgodne z przekonaniami reli-

gijnymi rodziców; 5. wolno  od narzucania jedynego systemu wy-

chowania, zw aszcza gdy ca kowicie usuni ta zostaje z niego forma-

cja religijna (WR n. 5). Ten e Sobór w Deklaracji o wychowaniu 

chrze cija skim Gravissimum educationis domaga si  wolno ci 

prowadzenia szkó  katolickich (n. 8) oraz przypomina, i  “w adza 

pa stwowa, której zadaniem jest strzec i broni  wolno ci obywatel-

skiej, powinna dba  zgodnie z zasadami sprawiedliwo ci rozdziel-

czej o takie rozdzielanie zasi ków pa stwowych, aby rodzice zgod-

nie ze swoim sumieniem, w sposób naprawd  wolny, mogli wybra  

szko y dla swych dzieci” (n. 6). Deklaracja o wychowaniu chrze ci-

ja skim zwraca te  uwag  na prawo rodziców do tego, aby ich dzie-

ci mog y w szko ach pobiera  nauk  religii (n. 7)34. 

Karta Praw Rodziny w art. 5 stwierdza: “Rodzice, poniewa  dali 

ycie dzieciom, maj  pierwotne, niezbywalne prawo i pierwsze -

stwo do wychowania potomstwa i dlatego musz  by  uznani za 

pierwszych i g ównych jego wychowawców”. I dalej: “Rodzice 

maj  prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonania-

mi moralnymi i religijnymi, z uwzgl dnieniem tradycji kulturalnych 

                                                      
33 Zob. A. Mezglewski, Nauczanie religii, w: Prawo wyznaniowe, red.  

H. Misztal, Lublin 2000, s. 375. 
34 Zob. H. Misztal Wolno  religijna, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, 

Lublin 2000, s. 204-249, w szczególno ci s. 227-233. 
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rodziny, które sprzyjaj  dobru i godno ci dziecka”. Papie  Jan  

Pawe  II w adhortacji apostolskiej o zadaniu rodziny chrze cija -

skiej Familiaris  consortio napisa : “Prawo – obowi zek rodziców 

do wychowania jest czym  istotnym i jako taki zwi zany jest z sa-

mym przekazywaniem ycia ludzkiego; jest on pierwotny i maj cy 

pierwsze stwo w stosunku do zada  wychowawczych innych osób, 

z racji wyj tkowo ci stosunku mi o ci cz cej rodziców i dzieci; 

wyklucza zast pstwo i jest niezbywalny, dlatego nie mo e by  ca -

kowicie przekazany innym, ani przez innych zaw aszczony”  

(nr 36)35. 

 

                                                      
35 Jan Pawe  II, Adhortacja Apostolska, O zadaniach rodziny chrze cija skiej 

w wiecie wspó czesnym, Familiaris consortio, z 22 XI 1981 r. Cz stochowa 1987. 
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Nauczanie religii w Polsce Ludowej 
 

 

1. Katecheza w szkole (lata 1945-1961) 

 

Po zako czeniu II wojny wiatowej a  do roku 1961 nauczanie 

religii – podobnie jak przed wojn  - prowadzone by o na terenie 

szkó  publicznych. Jednak e ju  od roku 1945 rozpocz  si  proces 

systematycznego i konsekwentnego ograniczania tego  nauczania 

przez ówczesne w adze. 

 

1.1. Stan prawny 

W zakresie ustalenia stanu prawnego odno nie dzia alno ci kate-

chetycznej ko cio ów i zwi zków wyznaniowych podstawowe zna-

czenie mia   przepis art. 120 konstytucji marcowej, który stanowi , 

i  “w ka dym zak adzie naukowym, którego program obejmuje 

kszta cenie m odzie y poni ej lat 18 (...) jest nauka religii dla 

wszystkich obowi zkowa”. Po uchwaleniu konstytucji z dn. 22 lipca 

1952 r. przesta y obowi zywa  normy konstytucji marcowej odno-

nie obowi zkowego nauczania religii w szko ach publicznych. 

Nowa konstytucja nie wypowiada a si  w kwestii nauczania religii. 

Ponadto konkordat z 1925 roku stwierdza , i  “we wszystkich 

szko ach powszechnych, z wyj tkiem szkó  wy szych, nauka religii 

jest obowi zkowa” (art. XIII ust. 1)1. W dniu 12.09.1945 r. wydana 

zosta a uchwa a TRJN, w której Tymczasowy Rz d uzna , “ e kon-

kordat przesta  (...) obowi zywa  wskutek jednostronnego zerwania 

go przez Stolic  Apostolsk  przez akty prawne zadzia ane w czasie 

okupacji, a sprzeczne z jego postanowieniami”2. Nie podejmuj c si  

                                                      
1 Zob. Konkordat zawarty pomi dzy Stolic  Apostolsk  a Rzeczpospolit  Pol-

sk  w dn. 10.02.1925 r. (Dz.U.25.71.501). 
2 Zob. Uchwa a Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej z dn. 12 wrze nia 

1945 r. w sprawie konkordatu, w: M. F ka, Pa stwowe prawo wyznaniowe Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1978, s. 26. 
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w tym miejscu oceny s uszno ci zarzutów o jakich mowa w uchwa-

le, stwierdzi  nale y, i  uchwa a ta nie mog a mie  adnego wp ywu 

na obowi zywalno  konkordatu, gdy  uchwa a rz du nie jest i nig-

dy nie by a zaliczana do aktów prawnych, nie wspominaj c ju   

o tym, i  przepisy i zwyczaje prawa mi dzynarodowego, których 

re imowi podlegaj  konkordaty, nawet nie wspominaj  o takiej 

mo liwo ci wyga ni cia umowy mi dzynarodowej. Bez wzgl du na 

rozstrzygni cie problemu obowi zywalno ci konkordatu z 1925 r.  

w okresie Polski Ludowej, stwierdzi  trzeba, i  po roku 1945 umo-

wa ta nie by a stosowana zarówno przez stron  pa stwow , jak  

i ko cieln . 
A  do roku 1961 obowi zywa a przedwojenna ustawa o ustroju 

szkolnictwa3. Wprawdzie ustawa ta nie zawiera a norm bezpo red-
nio odnosz cych si  do nauczania religii, jednak e okre laj c w 
preambule g ówne cele i zadania obowi zuj cego ustroju szkolnic-
twa, stwierdza a, i  ustawa wprowadza takie zasady ustrojowe, które 
maj  obywatelom “zapewni  najwy sze wyrobienie religijne, mo-
ralne, umys owe i fizyczne oraz jak najlepsze przygotowanie do 
ycia”4. 

 
1.2. Porozumienia dwustronne 

 
Po roku 1945 nie by o warunków do prowadzenia dialogu na 

szczeblu Stolica Apostolska – Rz d Polski z powodu braku zaintere-
sowania takim dialogiem przez obie strony. Od lipca 1949 r. podj ty 
zosta  natomiast dialog na szczeblu lokalnym w ramach Komisji 
Mieszanej, w sk ad której weszli przedstawiciele Rz du oraz Epi-
skopatu Polski. G ównym celem rozmów, jakie prowadzone by y w 
ramach tej e Komisji na prze omie lat 1949-1950 by o zawarcie 
stosownego porozumienia. Porozumienie takie zawarte zosta o jesz-
cze przed uchwaleniem Konstytucji PRL,  tj. dn. 14 kwietnia 1950. 
W zakresie interesuj cej nas tematyki stwierdzono w nim m.in., i  
“rz d nie zamierza ogranicza  obecnego stanu nauczania religii w 
szko ach”5.  

                                                      
3 Zob. Ustawa z dn. 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz.U.32.38.389). 
4 Tam e. 
5 Zob. pkt 10 Porozumienia mi dzy Przedstawicielami Rz du RP i Episkopatu  

z dn. 14 kwietnia 1950 r., w: M. F ka, dz. cyt., s. 28. 
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Jeszcze korzystniej dla Ko cio a rzecz zosta a uj ta w kolejnym 

porozumieniu zawartym w grudniu 1956 roku, w którym w adze 

zapewnia y o “pe nej swobodzie i gwarancjach dobrowolno ci po-

bierania nauki religii w szko ach podstawowych i rednich dla  

dzieci, których rodzice wyra  takie yczenie”. Ponadto stwierdzono 

tam, i  “w adze szkolne do o  stara , aby umo liwi  dzieciom  

i m odzie y swobodny udzia  w praktykach religijnych poza  

szko ”6. 

 

 1.3. Zarz dzenia w adz o wiatowych 

Pomimo wyra nych postanowie  przepisów prawa polskiego, ju  

od roku 1945 nowe w adze zacz y stopniowo eliminowa  naucza-

nie religii ze szkó  publicznych. Pierwszym aktem ograniczaj cym 

nauczanie religii by  okólnik Ministra O wiaty z dn. 13.09.1945 r., 

który nakazywa  usuni cie oceny religii ze wiadectw szkolnych 

oraz stanowi , e w lekcjach religii mog  uczestniczy  tylko ci 

uczniowie, których rodzice wyra  tak  wol 7.  
Bezpo rednio po zawarciu porozumienia z 1956 r. wydany zosta  

przez Ministerstwo O wiaty ca y szereg aktów, zmierzaj cych do 
ca kowitej eliminacji nauczania religii ze szkó . Na mocy zarz dze-
nia Ministra O wiaty z dn. 7 grudnia 1956 wy czono nauczycieli 
religii ze sk adu rad pedagogicznych, a nauczycielom przedmiotów 
wieckich zakazano nauczania religii8. W kolejnym zarz dzeniu  

z dn. 8 grudnia 1956 r. Minister O wiaty ustali , i  nauka religii 
mo e odbywa  si  jedynie po godzinach zaj  lekcyjnych lub przed 
ich rozpocz ciem, nauczyciele religii odt d mieli prowadzi  od-
dzielne dzienniki lekcyjne9. Okólnikiem z dn. 11 grudnia 1856 r. 

                                                      
6 Zob. pkt 2 Komunikatu Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rz du i Episkopatu 

z dn. 2 grudnia 1956 r., w: M. F ka, dz. cyt., s. 32-33. 
7 Zob. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, cz. I, Zagadnienia wst pne. Rys 

historyczny, Lublin 1996, s. 269-272; J.F. Godlewski, Ko ció  Rzymskokatolicki w 

Polsce wobec sekularyzacji ycia publicznego (1944-1975), Warszawa 1978, s. 149. 
8 Zob. Zarz dzenie Ministra O wiaty z dn. 7 grudnia 1956 r. w sprawie udzia u 

nauczycieli przedmiotów nadobowi zkowych w posiedzeniach rad pedagogicznych 

(Dz. Urz. Min. O w. 56.16.155). 
9 Zob. Zarz dzenie Ministra O wiaty z dn. 8 wrze nia 1956 r. w sprawie na-

uczania religii w szko ach (Dz. Urz. Min. O w. 56.09.112). 
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Minister O wiaty zezwoli  na prowadzenie szkó  lub klas bez nauki 
religii na yczenie wi kszo ci rodziców10. Tak wi c od  tej pory 
zacz y powstawa  pierwsze pa stwowe szko y bez nauki religii.  
W dniu 4 sierpnia 1958 r. wydany zosta  okólnik, który wprowadza  
zasad  wiecko ci szko y11. W okólniku tym w adze zauwa y y 
powa ny brak dyscypliny w tym wzgl dzie. Uzna y m.in. za niedo-
puszczaln  praktyk  udzia u nauczycieli i wychowawców szkó  w 
organizowaniu praktyk religijnych, w tym tak e w odmawianiu mo-
dlitw przed i po lekcjach. Na mocy tego  okólnika Ministra O wiaty 
wykluczono ponadto mo liwo  prowadzenia katechezy przez oso-
by zakonne12. Kolejny okólnik z dn. 19 kwietnia 1959 r.13 wprowa-
dza  zasad , i  nauczyciele religii – jako nauczyciele przedmiotów 
nadobowi zkowych – mogli by  zatrudniani tylko na podstawie 
umowy zawartej na czas okre lony. Nie dotyczy o to nauczycieli, 
którzy otrzymali nominacj  w okresie, gdy nauczanie religii by o 
przedmiotem obowi zkowym. 

Wszystkie powy sze zarz dzenia i okólniki wydane zosta y bez 
delegacji ustawowej, wchodz c niejednokrotnie w materi  ustawo-
w . W literaturze mo na si  spotka  z  pogl dem, i  akty te, wyda-
wane przez Ministerstwo O wiaty w latach 1956-1959, by y aktami 
wykonawczymi do konstytucji z 22 lipca 1952 r.14 Henryk wi t-
kowski ujmuje to jeszcze inaczej, twierdz c, i  z chwil  wej cia  w 
ycie Konstytucji z 22 lipca 1952 r. proklamowany zosta  rozdzia 15 

Ko cio a od pa stwa, a w zwi zku z tym tak e rozdzia  szko y od 

                                                      
10 Zob. Okólnik Ministra O wiaty z dn. 4 sierpnia 1958 r. w sprawie przestrze-

gania zasad wiecko ci szko y (Dz. Urz. Min. O w. 58.09.123). 
11 Zob. Okólnik Nr 26 Ministra O wiaty z dn. 4 sierpnia 1958 w sprawie prze-

strzegania wiecko ci szko y (Dz. Urz. Min. O w. 58.09.121). 
12 W drodze wyj tku mo na by o zatrudni  osob  zakonn , je li uzyska a ona 

uprzedni  zgod  Ministra O wiaty. W pozosta ych przypadkach wszyscy cz onko-
wie zgromadze  zakonnych otrzymali wypowiedzenie umowy o prac . Zob. A.L. 
Wawrysiuk, Nauczanie religii wed ug ustawodawstwa PRL, mps, BKUL, Lublin 
1986, s. 52-53. 

13 Zob. Okólnik Ministra O wiaty z dn. 10.04.1959 r.  w sprawie zatrudniania 
nauczycieli przedmiotów obowi zkowych (Dz. Urz. Min. O w. 59.03.38). 

14 M.in. A.L. Wawrysiuk pisze, i  “nast pstwem artyku u 70 Konstytucji  
z 22 lipca 1952 roku by y liczne akty wykonawcze, wydawane przez Ministra 
O wiaty w sprawie nauki religii w szko ach, celem dalszej jej regulacji”. Zob. A.L. 
Wawrysiuk, dz. cyt. s. 39. 

15 Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 (Dz.U.52.33.232) w art. 70 ust. 2 stanowi a: 
“Ko ció  jest oddzielony od pa stwa”. 
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Ko cio a, czyli jej u wiecczenie16. Taki pogl d by  ca kowicie nie-
uzasadniony, bowiem modele rozdzia u mog  by  ró ne. W wi k-
szo ci pa stw demokratycznych istnieje poj cie rozdzia u, w którym 
Ko ció  i pa stwo s  instytucjami równorz dnymi, niezale nymi, 
autonomicznymi, uzupe niaj cymi si  wzajemnie. Polski model 
rozdzia u nie zosta  w konstytucji wyra nie okre lony17, za  w kwe-
stii nauczania religii konstytucja milcza a. Twierdzenie zatem, i  
akty prawne ni szego rz du18 wydawane w latach 1956-59 przez 
Ministerstwo O wiaty by y aktami wykonawczymi do art. 70 kon-
stytucji jest ca kowicie nieuprawnione. 

 

1.4. Praktyki w adz lokalnych 

 

Niezale nie od wydawanych z naruszeniem prawa zarz dze  

w adz o wiatowych, decyduj ce znaczenie w ograniczaniu naucza-

nia religii w szko ach mia y niezgodne z prawem  praktyki w adz 

lokalnych, które zapewne inspirowane by y tajnymi lub niepubliko-

wanymi instrukcjami wydawanymi przez organy centralne. Znane s  

fakty zmuszania rodziców do deklaracji wypisuj cych dzieci z nauki 

religii. W latach 50-tych utworzona zosta a ca a sie  szkó  prywat-

nych (szko y RTPD19), szkó  bez nauki religii20. Najbardziej jednak 

skuteczna okaza a si  praktyka polegaj ca na  bezpodstawnym usu-

waniu katechetów z poszczególnych szkó , a nast pnie nie zatwier-

                                                      
16 Zob. H. wi tkowski, Wyznaniowe prawo pa stwowe. Problematyka prawna 

wolno ci sumienia w PRL, Warszawa 1962, s. 142-143. 
17 Zob. H. Misztal, dz. cyt., s. 222. 
18 Wówczas rozró niano akty prawne wy szego i ni szego rz du. Obecna kon-

stytucja z 1997 r. nie zna takiego rozró nienia, za  powy sze akty nale a oby zali-

czy  nie do aktów prawnych, lecz instrukcyjnych. 
19 By y to szko y prywatne, posiadaj ce specjalne przywileje od pa stwa. Mi -

dzy innymi nauczyciele ucz cy w tych szko ach zatrudniani byli na etatach pa -

stwowych, a na utrzymanie tych szkól przeznaczane by y specjalne kredyty pa -

stwowe. Wiele szkó  pa stwowych w tym czasie zosta o przekszta conych w szko y 

RTPD (TPD) i wydaje si , i  jedynym powodem tych przekszta ce  by o usuni cie 

z nich nauczania religii. 
20 We wrze niu 1951 r. funkcjonowa o ju  6260 szkó  bez nauki religii. Zob. 

Przed o enie Episkopatu Polski do Rz du z dn. 29.09.1951 r. w zwi zku ze stanem 

nauczania religii w szko ach, w: P. Raina, Ko ció  katolicki a pa stwo w wietle 

dokumentów 1945-1989, t. 1, Lata 1945-59, Pozna  1994, s. 313. 
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dzaniu kolejnych kandydatów zg aszanych na ich miejsce przez 

w adze ko cielne. W ten sposób w roku 1951 istnia y ju  ca e po-

wiaty, w których nikt nie zosta  dopuszczony do nauczania religii21.  

 

2. Nauczanie religii w punktach katechetycznych (1961-1990) 

 

Ostateczna i ca kowita likwidacja nauczania religii w szko ach 

publicznych nast pi a po uchwaleniu ustawy z dn. 15 lipca 1961 r.  

o rozwoju systemu o wiaty i wychowania (Dz.U.61.32.160). Na-

uczanie katechetyczne odt d mia o odbywa  si  w punktach kate-

chetycznych, których dzia alno  mia a by  nadzorowana przez 

inspektorów o wiaty. 

 

2.1. Przepisy ustawowe 

Sama ustawa o rozwoju systemu o wiaty i wychowania wyra nie 

nie stanowi a o eliminacji nauczania religii ze szkó . Tym bardziej 

nie zajmowa a si  zagadnieniem organizacji punktów katechetycz-

nych. Decyduj ce znaczenie dla losów katechezy mia y dwa posta-

nowienia omawianej ustawy, a mianowicie:  art. 2, który zadekla-

rowa  zasad  wiecko ci szko y, oraz art. 39 ust. 2, który  stanowi , 

i  wszelka “dzia alno  o wiatowa i wychowawcza oraz inne  

formy pracy z dzie mi i m odzie  podlegaj  nadzorowi Ministra 

O wiaty”.  
Zasada wiecko ci szko y – postulowana zreszt  ju  wcze niej w 

zarz dzeniach Ministerstwa O wiaty – nie sta a w sprzeczno ci  
z nauczaniem religii na terenie szkó . W obecnej sytuacji religia 
nauczana jest w szko ach, a mimo to szko y zachowuj  swój wiecki 
charakter. Szko  nazwiemy wieck , je li zwi zki wyznaniowe nie 
maj  wp ywu ani na obsad  nauczycieli przedmiotów wieckich,  
ani na programy wyk adanych w szkole przedmiotów wieckich.  
W ka dym b d  razie z sformu owanej w ten sposób zasady nie 
nasuwa si  oczywisty wniosek, i  nauczanie religii w szko ach nie 
jest mo liwe. Powy szy przepis – i to bez dodatkowych rozporz -
dze  – stanowi  bezpo redni  podstaw  ca kowitej eliminacji na-
uczania religii ze szkó  publicznych. O wiele bardziej k opotliwy do 

                                                      
21 Tam e. 
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interpretacji by  trzeci akapit art. 1 ustawy, który stwierdza , i  
“szko y i inne placówki o wiatowo-wychowawcze w duchu socjali-
stycznej moralno ci i socjalistycznych zasad wspó ycia spo eczne-
go (...) ucz  zami owania i szacunku do pracy, poszanowania mienia 
narodowego, przygotowuj  do czynnego udzia u w rozwoju kraju, 
jego gospodarki i kultury”. W adze ówczesne nie wskazywa y jed-
nak powy szego przepisu jako bezpo redniej podstawy do usuni cia 
nauczania religii ze  szkó . Swoj  drog , jest chyba rzecz  oczywi-
st , i  przepis ten ani bezpo rednio, ani po rednio nie móg  odnosi  
si  do nauczania katechetycznego. 

Odnosz c si  do art. 39 ust. 2 oraz uzgadniaj c go – w ramach 
wyk adni systemowej – z innymi przepisami ówczesnego prawa, w 
tym przede wszystkim z zasadami obowi zuj cej konstytucji, nale y 
stwierdzi , i  nie móg  on dotyczy  nauczania religii w punktach 
katechetycznych organizowanych przez zwi zki wyznaniowe w 
pomieszczeniach parafialnych i prywatnych. Taka interpretacja by-
aby sprzeczna przede wszystkim z konstytucyjn  zasad  rozdzia u  

Ko cio a od pa stwa (art. 70 ust. 2 Konstytucji PRL z 22.07.1952 r.) 
oraz z zasad  wolno ci sumienia i wyznania (art. 81 ust. 1). Naucza-
nie religii – jako czynno  o charakterze religijnym22 – powinna 
by a by  wy czona spod kontroli pa stwa. Taka interpretacja jest 
ponadto zgodna z wol  polskiego ustawodawcy. Jakkolwiek – kieru-
j c si  zasadami wyk adni subiektywistycznej – trudno zbada  in-
tencj  prawodawcy w sytuacji, gdy jest on organem kolegialnym 
(Sejm PRL), jednak e podczas dyskusji sejmowej nad ustaw   
o rozwoju systemu o wiaty pos owie katoliccy zauwa aj c problem 
zwrócili si  z zapytaniem, czy art. 39 ust. 2 nie b dzie stanowi  
przeszkody w nauczaniu przez Ko ció  religii. Pad o wówczas za-
pewnienie ze strony pos ów referentów (A. Werblan, W. Jarosi ski), 
i  “nie le y w intencji ustawy jakiekolwiek kr powanie dzia alno ci 
religijnej i wychowawczej Ko cio a”23. 

                                                      
22 Zgodnie z orzeczeniem S du Najwy szego “wyk ad (...) zasad jakiejkolwiek 

religii, przedstawiaj cy jako jedynie s uszne w celu przepojenia nimi wiadomo ci 

s uchaczy i przyj cia przez nich tych zasad za prawdziwe, a wi c w celu uczynienia 

ze s uchaczy wyznawców tych zasad, i przygotowanie ich do spe nienia czynno ci 

religijnych jest czynno ci  religijn ” (OSN, Prokuratura Generalna, nr 63/62). 
23 Za: list biskupów polskich do Rz du, skierowany do Premiera J. Cyrankiewi-

cza z dn. 28 czerwca 1968 r. w sprawie poszanowania praw Ko cio a i przywróce-

nia praworz dno ci w kraju, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 516. 
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Jednak e wbrew za o eniom konstytucyjnym i wbrew powy -
szym zapewnieniom oraz bez  w a ciwej konsultacji na forum Ko-
misji Wspólnej Rz du i Episkopatu Polski, w a nie w oparciu  
o omawiany przepis ustawy wydane zosta o przez Ministra O wiaty 
w dn. 19 sierpnia 1961 r. zarz dzenie poddaj ce nadzorowi pa stwa 
nauczanie religii prowadzone w punktach katechetycznych. 

 

2.2. Zarz dzenie o prowadzeniu punktów katechetycznych 
 

Zarz dzenie w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych24 
zakomunikowane zosta o ustnie duchowie stwu polskiemu w dniu 
22 sierpnia 1961 r.25 Uzupe nia a je odpowiednia instrukcja Ministra 
O wiaty26. Rozporz dzenie to nie przewidywa o ju  nauczania reli-
gii w szko ach publicznych. Wprawdzie nie sformu owano w nim 
wprost zakazu nauczania religii w szko ach publicznych, jednak e 
zakaz ten wynika  explicite z kontekstu rozporz dzenia, a przede 
wszystkim z § 1, który brzmia  nast puj co: “w celu udost pnienia 
nauczania religii tym dzieciom, których rodzice lub opiekunowie 
sobie tego ycz , mog  by  tworzone punkty katechetyczne”. Nowe 
przepisy wprowadza y ca y szereg ogranicze  w zakresie nauczania 
religii w punktach katechetycznych. 

                                                      
24 Zob. zarz dzenie Ministra O wiaty z dn. 19.08.1961 r. w sprawie prowadze-

nia punktów katechetycznych (Dz. Urz. Min. O w. 61.10.124 ).  
25 W dniu 22 sierpnia 1961 r. do siedzib powiatowych (dzielnicowych) prezy-

diów rad narodowych wezwani zostali wszyscy proboszczowie i administratorzy 
parafii, gdzie zakomunikowano im poszczególne punkty zarz dzenia. W wielu 
wypadkach przymuszano wezwanych do natychmiastowego podpisania umów  
o prac  (prowadzenie punktów katechetycznych). Zob. list Episkopatu do Dyrekto-
ra Urz du do Spraw Wyzna  T. abi skiego z dn. 24 sierpnia 1961 r. w sprawie 
zarz dzenia Ministra O wiaty o prowadzeniu punktów katechetycznych, w:  
P. Raina, Ko ció  katolicki a pa stwo w wietle dokumentów 1945-1989, t. 2, Lata 
1960-74, Pozna  1995, s. 136-137. Proboszczów, którzy nie stawili si  w dn.  
22 sierpnia 1961 w siedzibach w a ciwych prezydiów rad narodowych, wzywano 
indywidualnie w terminach pó niejszych w celu zapoznania z tre ci  zarz dzenia. 
Zob. Wewn trzna notatka Urz du do Spraw Wyzna  w sprawie punktów kateche-
tycznych, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 139. 

26 Zob. instrukcja Ministra O wiaty z dn. 21 listopada 1961 r. dotycz ca trybu 
realizacji zarz dzenia Ministra O wiaty z dnia 19 sierpnia 1961 r. w sprawie pro-
wadzenia punktów katechetycznych (Dz. Urz. Min. O w. 61.13.177). Przej ciowo 
obowi zywa a instrukcja z dn. 12 wrze nia 1961 r. w sprawie rejestracji punktów 
katechetycznych (Dz. Urz. Min. O w.  61.11.144). 
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1) Ograniczenia odno nie lokalizacji punktów katechetycznych. 

Zgodnie z zarz dzeniem z dn. 19 sierpnia 1961 punkty kateche-

tyczne mog y by  tworzone jedynie w ko cio ach publicznych lub 

innych pomieszczeniach parafialnych (§ 3 ust. 1-2). W instrukcji 

Ministerstwa O wiaty z listopada 1961 dodatkowo zezwolono na 

organizacj  punktów katechetycznych równie  w pomieszczeniach 

prywatnych (§ 2 ust. 1), jednak e utrzymano zakaz wykorzystania 

na ten cel pomieszcze  zakonnych (§ 2 ust. 2). Zgodnie z przepisami 

zarz dzenia  w pomieszczeniach tych zapewnione by  musia y od-

powiednie warunki higieniczno-sanitarne (§ 3). Instrukcja za  

uszczegó awiaj c ten wymóg wymienia ca y szereg wymaga , doty-

cz cych: rozmiarów pomieszcze  (na ka de dziecko mia o przypa-

da  co najmniej 1,25 m2 powierzchni), ich o wietlenia, ogrzewania 

(temperatura sta a 10-18 stopni), odpowiednio urz dzonych i utrzy-

manych sanitariatów itp. Punkty te musia y zosta  zarejestrowane w 

inspektoratach o wiaty (§ 7 ust. 1). 

  

2) Ograniczenia dotycz ce kadry nauczaj cej. 

Zaj cia katechetyczne mog y by  prowadzone jedynie przez du-

chownych wieckich, którzy otrzymali stosowne zezwolenie inspek-

toratu o wiaty, a w uzasadnionych przypadkach przez osoby wiec-

kie legitymuj ce si  równie  stosownym zezwoleniem. Przepisy 

zarz dzenia nie przewidywa y mo liwo ci nauczania religii w punk-

tach katechetycznych przez zakonników i zakonnice27. Zezwolenia 

powy sze mog y zosta  w ka dej chwili cofni te z wielu przyczyn, 

m.in.  np. z powodu “szkodliwej dla Pa stwa dzia alno ci lub dzia-

alno ci niezgodnej z przepisami dekretu z dn. 31 grudnia 1956 r. o 

organizowaniu i obsadzaniu stanowisk ko cielnych”. 

 

3) Finansowanie punktów katechetycznych 

Za niedopuszczalne uznano pobieranie jakichkolwiek op at lub 

ofiar od rodziców i opiekunów prawnych dzieci na cele zwi zane  

z organizowaniem, utrzymaniem i prowadzeniem punktów kateche-

tycznych (§ 9 ust. 3 zarz dzenia). Rozporz dzenie przewidywa o 

                                                      
27 W szczególnych przypadkach – za zgod  kuratora o wiaty – zaj cia mogli 

prowadzi  zakonnicy pe ni cy funkcje administratorów parafii. 
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natomiast z tytu u prowadzenia i kierowania punktami katechetycz-

nymi i po zawarciu odpowiedniej umowy wyp at  okre lonych kwot 

(1000 lub 700 z  miesi cznie) na rzecz administratorów parafii lub 

innych duchownych prowadz cych punkty katechetyczne (§ 9 ust. 

1-3 zarz dzenia). 

Nadzór nad dzia alno ci  punktów katechetycznych powierzony 

zosta  inspektorom o wiaty (§ 8). Nadzór ten realizowany mia  by  

poprzez ocen  sprawozda  rocznych, kontrole pomieszcze , w któ-

rych prowadzone by y zaj cia, oraz wizytacje punktów katechetycz-

nych. W przypadkach stwierdzenia narusze  przepisów zarz dzenia 

inspektor o wiaty – za zgod  prezydium powiatowej rady narodowej 

– móg  wyda  decyzj  zawieszaj c  dzia alno  punktu kateche-

tycznego, która to decyzja podlega a wykonaniu w trybie przepisów 

o post powaniu przymusowym w administracji. 

Warunki prowadzenia punktów katechetycznych zosta y tak 

skonstruowane, i  ich wype nienie w ówczesnych warunkach przez 

ko cio y i zwi zki wyznaniowe by o praktycznie niemo liwe. Decy-

zja o likwidacji nauczania religii w szko ach zosta a zakomuniko-

wana duchowie stwu polskiemu (w sposób zreszt  nieformalny) 

pod koniec sierpnia 1961. Zaistnia a zatem potrzeba zorganizowania 

w Polsce ad hoc ok. 20 tysi cy punktów katechetycznych w budyn-

kach parafialnych, które nie by y do tego przystosowane i które w 

aden sposób nie mog y pomie ci  wszystkich obj tych katechiza-

cj . W adze pa stwowe postawi y ponadto bardzo wysokie – jak na 

tamte czasy – wymagania sanitarne i higieniczne, a w dodatku zaka-

za y pobierania jakichkolwiek op at od rodziców i opiekunów dzieci 

na cele przystosowania budynków parafialnych dla celów katechiza-

cji. Parafie, które nawet dysponowa y odpowiednimi rodkami fi-

nansowymi, mia y ogromne trudno ci z zaopatrzeniem si  w wyma-

gany sprz t sanitarny i przeciwpo arowy. W praktyce zatem udzie-

lenie zezwolenia na prowadzenie punktu katechetycznego zawsze 

zale e  mia o od woli w adz polityczno-partyjnych. 

Jednym z celów, jakie mia y zosta  osi gni te za pomoc  po-

wy szych przepisów, mia o by  ponadto uzale nienie duchowie -

stwa od w adz partyjnych oraz ograniczenie w adzy biskupów die-

cezjalnych nad nauczaniem katechetycznym. W ród wymogów, 

jakie musieli spe ni  potencjalni katecheci, nie by o bowiem warun-
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ku, aby legitymowali si  oni misj  kanoniczn  wystawion  przez 

w a ciwe w adze diecezjalne.  

 

2.3. Pozaprawne dzia ania o charakterze dyskryminacyjnym 

 

Ustanowienie przez Ministerstwo O wiaty wysokich wymaga  

wobec tworzonych przez ko cio y i zwi zki wyznaniowe  punktów 

katechetycznych, tak w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych,  

przeciwpo arowych jak i innych, mog oby wiadczy  o g bokiej 

trosce ówczesnych w adz o zapewnienie godziwych warunków dla 

ucz szczaj cych do nich uczniów. Tak jednak nie by o. Okazuje si , 

i  podstawowym celem wydania powy szych przepisów by o do-

starczenie wystarczaj cych pretekstów do zamykania poszczegól-

nych punktów katechetycznych. Postawiono wymóg ogrzewania 

salek zim , a tymczasem lokalne w adze nie wydawa y zezwole  na 

zakup opa u. Nakazano zaopatrzenie salek w sprz t przeciwpo aro-

wy, a tymczasem w adze terenowe nie zezwala y na zakup sprz tu 

lub te  równocze nie z zapowiedzi  wizytacji punktów katechetycz-

nych wydawano zakaz sprzeda y tego  sprz tu zak adom, które go 

wytwarza y28. 

Episkopat Polski sygnalizowa  ponadto o szeregu utrudnie  sta-

wianych przez w adze lokalne wobec osób organizuj cych dzia al-

no  katechetyczn  w punktach katechetycznych, jak te  o restryk-

cjach b d  gro bach kierowanych pod adresem uczestników kate-

chizacji i ich rodzin. Dzia ania te polega y na: gro eniu osobom 

zezwalaj cym na katechizacj  w swoich domach podwy szeniem 

podatków lub dokwaterowaniem lokatorów, gro enie katechizowa-

nym, i  je li b d  ucz szcza  na lekcje religii, b d  mie  trudno ci 

ze zdaniem matury lub przyj ciem na studia, rodzicom tych uczniów 

gro ono pozbawieniem pracy, awansu czy nale nej premii itp.29 

Ksi y, którzy odmawiali rejestracji punktów katechetycznych, 

                                                      
28 Zob. list Sekretarza Episkopatu bp Z. Choroma skiego do Ministra O wiaty 

W. Tu odzieckiego z dn. 25.11.1964 r. w sprawie nauczania religii w punktach 

katechetycznych, w: P. Raina, dz. cyt., s. 297-300. 
29 Zob. Pismo Episkopatu Polski do Premiera J. Cyrankiewicza z dn. 

10.04.1965 r. o dyskryminacji w nauczaniu religii, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 316-

320. 
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nawet tych, które organizowane by y w ko cio ach i kaplicach, ka-

rano wysokimi grzywnami, a nieraz nawet karami aresztu30. 
Wszystkie te dzia ania dokonywa y si  wprawdzie na szczeblu 

lokalnym, jednak e w adze lokalne otrzymywa y z Ministerstwa 
O wiaty i Urz du do Spraw Wyzna  odpowiednie instrukcje. I tak 
m.in. na podstawie instrukcji Ministerstwa O wiaty z lutego 1963 r. 
zadaniem inspektorów o wiaty by o: zastraszanie ksi y podczas 
wizytacji poprzez szczegó owe badanie stanu higienicznego salek 
katechetycznych, pozyskiwanie ich obietnicami pensji, emerytur 
pa stwowych, zni ek kolejowych, za  wobec opornych nakazano 
nak ada  surowe kary, takie jak: kary finansowe, odmawianie przy-
dzia u w gla, wywieranie nacisków podatkowych, odmawianie za-
twierdzenia na probostwie itp.31 

 

2.4. Stanowisko w adz ko cielnych 

Ju  w dniu 2 wrze nia 1961 r. Episkopat Polski32 ostro przeciw-
stawi  si  nowym zarz dzeniom dotycz cym punktów katechetycz-
nych. Episkopat stwierdzi , i  “duchowie stwo nie mo e zastosowa  
si  do zrz dzenia z dnia 19 sierpnia – nie mo e podpisywa  umowy 
o prac  z pomini ciem biskupów...”33, za  w obliczu dalszych naci-
sków na proboszczów ze strony czynników pa stwowych, w dniu 
21 wrze nia 1961 roku sformu owane zosta y w tym wzgl dzie 
przez Sekretariat Episkopatu Polski pierwsze wytyczne. W w/w 
wytycznych zakazano ksi om podpisywania jakichkolwiek umów, 
czy te  pobierania od pa stwa jakichkolwiek pieni dzy, w sytuacji 
gdy nauczanie prowadzone jest w ko cio ach, kaplicach i pleba-
niach. Punkty katechetyczne prowadzone poza w/w pomieszczenia-
mi mo na by o zg asza  w inspektoratach o wiaty34. 

                                                      
30 Zob. List Episkopatu do Rady Ministrów z dn. 29.04.1964 r. w sprawie naru-

szania wolno ci sumienia, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 275-276. 
31 Zob. instrukcja Ministerstwa O wiaty z lutego 1963 r. dotycz ca wizytacji  

i hospitacji punktów katechetycznych przez inspektorów wydzia ów o wiaty, w:  
P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 222-223. 

32 W dniach 27 sierpnia 4 wrze nia obradowa a w Cz stochowie Konferencja 
Episkopatu Polski. 

33 Zob. list Episkopatu Polski do Urz du Rady Ministrów w sprawie zarz dze-
nia o punktach katechetycznych, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 141-142. 

34 Zob. wytyczne Sekretarza Episkopatu bp Z. Choroma skiego dla biskupów w 
sprawie punktów katechetycznych, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 145. 
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W 1963 r. Episkopat Polski formu uj c tzw. Tezy Komisji Kate-

chetycznej uzna , i  zarz dzenie i instrukcja Ministerstwa O wiaty  

z 1961 r. stanowi “dowolne rozci gni cie przepisów ustawy na dzia-

alno  katechetyczn  wewn trzko cieln ”. Zarz dzenia te, skoro 

zosta y og oszone w Dzienniku Urz dowym Ministerstwa O wiaty, 

obowi zywa y jedynie urz dników tego resortu, a nie ogó  obywate-

li35. 

W roku 1967 Konferencja Plenarna Episkopatu stanowczo sprze-

ciwi a si  rejestrowaniu punktów katechetycznych, a tak e sk adaniu 

inspektorom o wiaty sprawozda  z katechizacji, oraz dokonywaniu 

przez nich kontroli punktów katechetycznych i wizytacji zaj . Epi-

skopat wyrazi  zgod  na powiadamianie lokalnych w adz o prowa-

dzeniu nauki religii w domach prywatnych. Ponadto wyra ono sta-

nowczy sprzeciw w zwi zku z  wykluczaniem zakonników i zakon-

nic z katechizowania, uznaj c tak  praktyk  za naruszenie art. 68 

konstytucji, który gwarantowa  obywatelom równo  wobec prawa, 

a tak e przeciwko konieczno ci uzyskiwania przez katechetów ze-

zwole  inspektorów o wiaty36. 

 

2.5. Z agodzenie polityki wyznaniowej w latach 70-tych i 80-tych 

 

Na pocz tku lat 70-tych zaprzestano egzekwowania rygorystycz-

nych przepisów zarz dzenia o prowadzeniu punktów katechetycz-

nych, g ównie na skutek oporu ze strony duchowie stwa katolickie-

go, samo za  zarz dzenie zosta o uchylone w roku 1981. Rok 1981 

przyniós  ponadto dalsze  z agodzenie polityki wyznaniowej Pa -

stwa w zakresie nauczania religii, co zaowocowa o ca ym szeregiem 

ministerialnych zarz dze . W zarz dzeniu z dnia 23 pa dziernika 

1981 r. 37  Minister O wiaty i Wychowania uzna , i  katecheza para-

fialna jest wewn trzn  spraw  ko cio ów i zwi zków wyznanio-

wych, co zreszt  jedynie potwierdzi o praktyk  stosowan  ju  od 

                                                      
35 Zob. H. Misztal, dz. cyt., s. 273-274. 
36 Tam e, s. 274-275. 
37 Zob. zarz dzenie Ministra O wiaty i Wychowania z dn. 23 pa dziernika 1981 

r. nr DW i KF/I-0502-43/81, w: “Wiadomo ci Diecezjalne Lubelskie” 1981, nr 1-2, 

s. 8-10. 
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dawna przez Ko ció  katolicki. Ponadto zobowi zano dyrektorów 

szkó  do udzielania informacji administratorom parafii o rozk adzie 

zaj  szkolnych. Katecheza parafialna mog a by  legalnie prowa-

dzona w pomieszczeniach pozostaj cych pod zarz dem poszczegól-

nych parafii oraz innych pomieszczeniach. W sytuacjach wyj tko-

wych, na wniosek ordynariusza miejsca i po uzyskaniu zezwolenia 

w a ciwego wojewody, dopuszczono nawet mo liwo  odp atnego 

wynajmowania pomieszcze  szkolnych na potrzeby katechizacji. 

Praktyka nauczania religii w szko ach w latach 80-tych – spora-

dycznie – mia a miejsce tak e i bez stosownego zezwolenia38. Na 

podstawie instrukcji resortowych od roku 1981 r. ko cio y i zwi zki 

wyznaniowe uzyska y mo liwo  prowadzenia katechizacji w szpi-

talach, sanatoriach i domach pomocy spo ecznej resortu zdrowia  

i opieki spo ecznej39, w zak adach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich40, w zak adach karnych, aresztach ledczych i o rodkach 

przystosowania spo ecznego41. 

 

2. Podsumowanie 

 

Za o enia ideologiczne w adz Polski Ludowej od samego po-

cz tku sz y w kierunku ca kowitej eliminacji nauczania religii ze 

szkó , a nast pnie do ca kowitego ograniczenia wp ywu zwi zków 

                                                      
38 Dla przyk adu autor niniejszego opracowania katechizowa  na terenie szko y 

publicznej w roku szkolnym 1989/1990 w miejscowo ci Brandwica w b. woj. 

tarnobrzeskim. Lekcje religii uwzgl dniane by y tzw. w siatce godzin, za  w adze 

lokalne nie wyra a y w tym wzgl dzie adnych zastrze e . 
39 Na podstawie instrukcji Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dn. 9 wrze-

nia 1981 r. w sprawie zapewnienia pos ug religijnych chorym przebywaj cym w 

szpitalach, sanatoriach i domach pomocy spo ecznej resortu zdrowia i opieki spo-

ecznej (Dz. Urz. Min. Z i OS 81.09.35). 
40 Na podstawie zarz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dn. 10 wrze nia 1981 

r. w sprawie wykonywania praktyk i pos ug religijnych  w zak adach poprawczych  

i schroniskach dla nieletnich, w: “Wiadomo ci Diecezjalne Lubelskie” nr 11-12 

(1981), s. 277-289. 
41 Na zasadzie zarz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci nr 33/81/CZZK z dn. 17 

wrze nia 1981 r. w sprawie wykonywania praktyk i pos ug religijnych w zak adach 

karnych, aresztach ledczych i o rodkach przystosowania spo ecznego (Dz. Urz. 

Min. Spraw. 81.05.27). 
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wyznaniowych, a przede wszystkim Ko cio a katolickiego, na wy-

chowanie dzieci i m odzie y. W pierwszych latach od zako czenia 

II wojny wiatowej dzia ania w adz, zmierzaj ce do ograniczenia 

nauczania religii w szko ach by y ca kowicie sprzeczne z obowi zu-

j cym prawem, a przede wszystkim z art. 120 konstytucji marcowej. 

Po zmianie konstytucji, czyli od roku 1952, sytuacja prawna w za-

kresie nauczania religii w szko ach sta a si  bardziej skomplikowa-

na. Nowa konstytucja nie wypowiada a si  w tym wzgl dzie. Nadal 

jednak obowi zywa a przedwojenna ustawa o systemie o wiaty z 

dn. 11 marca 1932 r. oraz przedwojenne rozporz dzenia wykonaw-

cze. Zawarte w latach 1950 i 1956 porozumienia pomi dzy rz dem i 

Episkopatem Polski nie by y przez stron  pa stwow  realizowane. 

Wr cz przeciwnie, bezpo rednio po podpisaniu porozumienia z 

1956 r. Ministerstwo O wiaty wyda o ca y szereg zarz dze  ca ko-

wicie sprzecznych z jego postanowieniami, z czego wynika oby, i  

jedynym motywem jego zawarcia, po stronie w adz by o zasugero-

wanie opinii publicznej, i  po stronie pa stwowej istnieje wola poli-

tyczna prowadzenia dialogu z przedstawicielami Ko cio a. 

Po uchwaleniu ustawy o rozwoju systemu o wiaty i po ca kowi-

tym usuni ciu nauczania religii ze szkó  przyst piono do realizacji 

ostatniego etapu ograniczania wp ywu Ko cio a na proces wycho-

wawczy dzieci i m odzie y. W tym celu wydane zosta y odpowied-

nie przepisy wykonawcze, na mocy których ca a dzia alno  wy-

chowawcza i katechetyczna ko cio ów poddana zosta a nadzorowi 

w adz. Przepisy z 1961 r. dotycz ce prowadzenia punktów kateche-

tycznych wydane zosta y nie tylko z naruszeniem prawa polskiego, 

lecz stanowi y ponadto powa ne pogwa cenie zawartych i ratyfiko-

wanych przez Polsk  konwencji mi dzynarodowych, w tym przede 

wszystkim art. 5 ust. 1 pkt b) Konwencji z dn. 15 grudnia 1960 r. w 

sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie o wiaty (Dz.U. 

64.40.268)42, w której pa stwa-strony zobowi za y do zagwaranto-

wania rodzicom i opiekunom prawnym “religijnego i moralnego 

wychowania dzieci zgodnie z ich osobistymi przekonaniami”. 

                                                      
42 Konwencja ta ratyfikowana zosta a przez PRL w 1964 r. 
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Konsekwentny opór ze strony Ko cio a katolickiego sprawi , i  

od roku 1973 zrezygnowano z prób kontroli katechizacji parafial-

nej43, za  w obliczu fali niezadowolenia spo ecznego – w roku 1981 

– mia y miejsce dalsze z agodzenia restrykcyjnej polityki wyzna-

niowej. Znamienne jest to, i  do dokonania tego nie by a konieczna 

zmiana przepisów prawnych, lecz decyzje te podj te zosta y w cza-

sie obowi zywania tych samych przepisów, w tym ustawy o rozwo-

ju systemu o wiaty i wychowania. 

  

 

 

                                                      
43 Zob. J. Michalski, dz. cyt., s. 51. 



Artur Mezglewski  

Skierowanie do nauczania religii 
 

Nauczanie religii w szko ach publicznych1 zaliczamy do tzw. res 

mixtae, które to z natury rzeczy le  w gestii zainteresowania za-

równo w adzy pa stwowej jak i ko cielnej. Rozstrzyganie tego ro-

dzaju spraw winno by  w ka dych warunkach przedmiotem uzgod-

nie  pomi dzy pa stwem i zwi zkami wyznaniowymi. Przede 

wszystkim za  tym uzgodnieniom winny podlega  normy, dotycz ce 

zatrudniania, przenoszenia i zwalniania nauczycieli religii. 

Dokumentem o podstawowym znaczeniu, warunkuj cym zatrud-

nienie nauczyciela religii przez konkretn  szko  jest uzyskanie 

przez niego tzw. misji kanonicznej, czyli skierowania do nauczania 

religii. Obecnie obowi zuj ce przepisy w tym przedmiocie wykazu-

j  do  du  niespójno  i jak si  wydaje, nie s  dostatecznie zsyn-

chronizowane z polskim systemem prawa pracy. W niniejszym 

opracowaniu postaramy si  ukaza  podstawowe braki obowi zuj -

cych rozwi za  prawnych, ukazuj c jednocze nie proponowane 

kierunki zmian. Dokonamy tego na przyk adzie nauczycieli religii 

desygnowanych przez w adze Ko cio a katolickiego. 

 

1. Podstawy prawne 

Odno nie nauczycieli religii katolickiej podstaw  prawn  stano-

wi tutaj przede wszystkim przepis art. 12 ust. 3 konkordatu z dn.  

28 lipca 1993 r., który stwierdza, i  “nauczyciele religii musz  po-

siada  upowa nienie (missio canonica) od biskupa diecezjalnego...” 

Przepisy konkordatu jako umowy mi dzynarodowej wi  w rów-

nym stopniu obie strony tej umowy, zatem konkordat jest jednocze-

                                                      
1 Pa stwowe przepisy o wiatowe, odnosz ce si  do zatrudniania nauczycieli  

z odpowiednimi kwalifikacjami, dotycz  jedynie szkó  publicznych. Szko y niepu-

bliczne (prywatne) zwi zane s  tymi przepisami jedynie wówczas, gdy ubiegaj  si  

o uprawnienia szkó  publicznych. 
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nie prawem ko cielnym i pa stwowym. Dotycz  one jedynie na-

uczycieli religii katolickiej, jednak e identyczne zasady obowi zuj  

tak e w zakresie zatrudniania przez szko y publiczne nauczycieli 

religii innych wyzna . Przepisy – dotycz ce tym razem nauczycieli 

religii wszystkich wyzna  – zawarte zosta y w rozporz dzeniu MEN 

z dn. 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizo-

wania nauki religii w szko ach publicznych (Dz.U.92.36.155 z pó . 

zm.). Zgodnie z przepisem § 5 ust. 1 rozporz dzenia, szko a mo e 

zatrudni  nauczyciela religii wy cznie na podstawie skierowania, 

wydanego przez kompetentn , w a ciw  miejscowo, w adz  danego 

zwi zku wyznaniowego. Powy szy przepis wskazuj c wymogi for-

malne, domaga si , aby skierowanie wydane zosta o imiennie oraz 

aby okre la o wyra nie szko  (placówk ), do której katecheta jest 

kierowany. Wynika z tego, i  w razie zmiany miejsca zatrudnienia, 

b d  podj cia pracy równocze nie w innej szkole – katecheta musi 

postara  si  o now  (drug ) misj  kanoniczn .  

Wymóg posiadania przez nauczycieli religii misji kanonicznej 

podyktowany jest tym, i  ko cio y i zwi zki wyznaniowe musz  

mie  mo liwo  wp ywu na obsad  stanowiska katechety, gdy  

katecheta danego wyznania jest nie tylko nauczycielem i wycho-

wawc , ale tak e i przede wszystkim naucza prawd, które stanowi  

depozyt wiary danego ko cio a. Missio canonica jest zatem gwaran-

tem wierno ci danego katechety doktrynie ko cio a, który go desy-

gnowa  do pe nienia tej funkcji2.  

Przepisy prawa polskiego, stawiaj c przy zatrudnieniu katechety 

wymóg uzyskania przez niego skierowania do nauczania przez w a-

ciw  w adz  ko cieln , nie okre laj  warunków ani sposobów uzy-

skania przez katechet  tego  dokumentu. Jest to oczywiste, gdy  te 

kwestie regulowane s  prawem wewn trznym danego zwi zku wy-

znaniowego. W zwi zku z tym rodzi si  jednak szereg problemów 

zwi zanych z ewentualnym ustaniem stosunku pracy w przypadku 

cofni cia skierowania do nauczania religii przez w adze danego 

zwi zku wyznaniowego. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 2 rozporz dze-

nia MEN cofni cie katechecie skierowania do nauczania jest równo-

znaczne z utrat  prawa do nauczania religii w danej szkole. 

                                                      
2 Zob. J. Krukowski, Konkordat polski – znaczenie i realizacja, Lublin 1999,  

s. 139. 
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2. Misja kanoniczna a kwalifikacje zawodowe 

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii s  przedmiotem 

uzgodnie  pomi dzy MEN i zwierzchnikami poszczególnych 

zwi zków wyznaniowych (§ 6 rozporz dzenia MEN z dn. 14.04. 

1992 r.). Obecnie obowi zuj ce przepisy w tej mierze zosta y usta-

lone w Porozumieniu pomi dzy Konferencj  Episkopatu Polski oraz 

Ministrem Edukacji Narodowej z dn. 6 wrze nia 2000 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii3. Uchylone zosta o 

wcze niejsze porozumienie z dn. 8 wrze nia 1993 r. Powy sze poro-

zumienie – co oczywiste – dotyczy jedynie nauczycieli religii desy-

gnowanych przez Ko ció  katolicki. Inne wyznania zawieraj  od-

r bne porozumienia4. W porozumieniu z dn. 6 wrze nia 2000 r. zo-

sta y szczegó owo okre lone wymogi dotycz ce wykszta cenia na-

uczycieli religii i ich przygotowania pedagogicznego. Jednak e 

samo legitymowanie si  odpowiednim wykszta ceniem nie oznacza, 

i  spe niony zosta  warunek dotycz cy posiadania kwalifikacji,  

a jedynie warunek dotycz cy minimalnego wykszta cenia. O posia-

daniu pe nych kwalifikacji mo na mówi  dopiero wówczas, gdy 

kandydat legitymuje si  nie tylko wymaganym wykszta ceniem  

i przygotowaniem pedagogicznym, ale tak e uzyska  skierowanie 

biskupa diecezjalnego do okre lonej szko y. Tego rodzaju konstruk-

cja nie jest obca polskiemu systemowi prawa pracy. Takie dodatko-

we (szczególne) uprawnienia wymagane s  m.in. przy wykonywaniu 

zawodu lekarza, radcy prawnego, pilota, kierownika budowy itp.

 

3. Przepisy prawa kanonicznego w zakresie uzyskiwania  

i utraty misji kanonicznej 

Skoro uznali my, i  regu y dotycz ce sposobu i trybu uzyskiwa-

nia i utraty skierowania do nauczania religii wynikaj  z prawa we-

                                                      
3 Tekst porozumienia zostanie opublikowany w Dzienniku Urz dowym MEN 

nr 3/2000. 
4 Oprócz porozumienia z Episkopatem Polski zosta y zawarte ponadto porozu-

mienia z ko cio ami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej (porozumienie  

z dn. 24.10.1994 r.) oraz z Zarz dem Ko cio a Adwentystów Dnia Siódmego (po-

rozumienie z dn. 13.02.1995 r.). 
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wn trznego danego zwi zku wyznaniowego, poni ej przedstawione 

zostan  przyk adowo przepisy prawa kanonicznego – jako prawa 

wewn trznego Ko cio a katolickiego – w tym zakresie. Ka dy zwi -

zek wyznaniowy rz dzi si  w asnym prawem wewn trznym. Mo na 

jednak przypuszcza , i  rozwi zania te s  analogiczne.  

Jedn  z podstawowych zasad prawa kanonicznego jest, i  wszel-

kie nauczanie i wychowanie religijne przekazywane w jakichkol-

wiek szko ach i zak adach wychowawczych podlega w adzy ko-

cielnej. Zasada ta zawarta jest m.in. w kanonie 804 § 1 kodeksu 

prawa kanonicznego (KPK). W zakresie nauczania religii katolickiej 

mo na mówi  o trzech “o rodkach w adzy”. W imieniu Stolicy 

Apostolskiej normy dotycz ce prowadzenia we w a ciwy sposób 

formacji katechetycznej wydawane s  g ównie przez Kongregacj  

Spraw Duchowie stwa (Congregatio pro Clericis). Ponadto prawo 

kanoniczne upowa nia Konferencje Episkopatów do wydawania 

norm ogólnych na terenie swej w a ciwo ci (kan. 804 § 1 KPK). 

G ówna i bezpo rednia troska nad dzia alno ci  katechetyczn  Ko-

cio a powierzona zosta a biskupom diecezjalnym. Szczegó owe 

kompetencje biskupów diecezjalnych w tym zakresie okre lone 

zosta y w kan. 805 KPK, który stanowi, i  “w odniesieniu do w a-

snej diecezji ordynariusz miejsca ma prawo mianowania lub za-

twierdzania nauczycieli religii oraz usuwania lub dania usuni cia, 

ilekro  wymaga tego dobro religii lub obyczajów”. W podejmowa-

niu powy szych decyzji biskup diecezjalny jest autonomiczny,  

a Konferencja Episkopatu nie ma w tym zakresie adnych upraw-

nie  nadzorczych czy apelacyjnych. Powy sze przepisy wskazuj  

zatem, i  dokument misji kanoniczne wydaje – w przypadku Ko-

cio a katolickiego – biskup diecezjalny. Przy weryfikacji legalno ci 

tego dokumentu nale y pomocniczo stosowa  przepisy prawa kano-

nicznego. Otó : 

a) poniewa  w adza w Ko ciele katolickim ma charakter terytorial-

ny, misja kanoniczna musi pochodzi  od biskupa diecezjalnego 

w a ciwego miejscowo ze wzgl du na usytuowanie okre lonej 

placówki szkolnej; 

b) nale y pami ta , i  ci biskupi (kap ani), którzy pe ni  w danej 

diecezji funkcje wikariuszy generalnych lub wikariuszy bisku-

pich, wyst puj  w imieniu biskupa diecezjalnego bez dodat-
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kowych upowa nie  (posiadaj  oni w adz  zast pcz , a nie w a-

sn ); 

c) ponadto inni pracownicy kurii biskupich mog  dzia a  z upowa -

nienia biskupa diecezjalnego – wówczas konieczne jest upowa -

nienie wyra ne.

4. Skutki utraty misji kanonicznej 

Dokument misji kanonicznej mo e zosta  wydany na czas okre-

lony b d  nieokre lony. W pierwszym przypadku wygasa on po 

up ywie oznaczonego czasu, w drugim od momentu jego cofni cia. 

Obowi zek legitymowania si  przez katechet  aktualnym skierowa-

niem do nauczania w okre lonej szkole ma charakter permanentny, 

tzn. e winien si  on weryfikowa  podczas ca ego okresu zatrudnie-

nia. Utrata misji kanonicznej, czy to na skutek jej wyga ni cia, czy 

te  cofni cia jej przez biskupa diecezjalnego, powodowa  b dzie 

konieczno  ust pienia katechety z zajmowanego stanowiska. Cof-

ni cie misji kanonicznej nie skutkuje jednak bezpo rednio na wyga-

ni cie stosunku pracy z katechet  – biskup diecezjalny nie wyst -

puje bowiem tutaj w roli pracodawcy, nie jest wi c stron  nawi za-

nego stosunku pracy. Cofni cie (utrata) misji kanonicznej ma bez-

po redni wp yw na utrat  kwalifikacji zawodowych, za  utrata tych 

kwalifikacji stanowi przyczyn  bezpo redni  podj cia przez dyrek-

cj  szko y stosownych dzia a , zmierzaj cych w kierunku wyga-

ni cia stosunku pracy w przewidzianym przez prawo trybie. 

Na szczególn  uwag  zas uguje sytuacja, gdy misja kanoniczna 

zostaje katechecie cofni ta przez biskupa diecezjalnego w trakcie 

roku szkolnego. Najpierw nale y zada  pytanie, czy utrata misji 

kanonicznej w tym trybie mo e nast pi  bez winy katechety?  

W przypadku Ko cio a katolickiego biskupi diecezjalni – tak na 

mocy ogólnej w adzy prawodawczej5 w swoich diecezjach, jak i na 

                                                      
5 Biskupi diecezjalni posiadaj  na terenie swoich diecezji nie tylko w adz  wy-

konawcz , ale tak e ustawodawcz , któr  realizuj  w ró noraki sposób (zatwier-

dzanie uchwa  synodów diecezjalnych, wydawanie dekretów ogólnych itp.). Mog  

oni zatem ustanawia  tak e przepisy prawne odnosz ce si  do nauczania religii. 

Przepisy te nie mog  sta  w sprzeczno ci z ko cielnym prawem powszechnym. 
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podstawie prawa powszechnego - mog  w sposób swobodny mia-

nowa , zwalnia  i przenosi  katechetów. Przede wszystkim za  takie 

kompetencje wynikaj  z kanonów 775 § 1 oraz 805 KPK. Kanon 

705 § 1 KPK daje ogóln  dyspozycj , i  “zadaniem biskupa diece-

zjalnego jest wydawanie norm, odno nie do katechezy”. Natomiast 

kan. 805 stanowi kategorycznie, i  “ordynariusz miejsca ma prawo 

usuwania [katechetów], ilekro  wymaga tego dobro religii lub oby-

czajów”. Z powy szego przepisu wynika zatem, i  dobro religii lub 

dobre obyczaje s  wystarczaj ca racj  powzi cia decyzji o usuni ciu 

katechety, który niekoniecznie musi by  winien zaistnia emu zagro-

eniu. 

Oddzielny problemy stanowi fakt, i  nauczyciel religii nie posia-

da adnych mo liwo ci udowodnienia, i  utrata misji nast pi a  

z przyczyn przez niego niezawinionych. Jedyn  sytuacj , kiedy fakt 

ten mo na uzna  za oczywisty i w pe ni udowodniony jest potwier-

dzenie go przez w a ciw  w adz  ko cieln , która sama to stwierdzi 

w uzasadnieniu swojej decyzji o cofni ciu skierowania do nauczania 

religii. Nawet bowiem kiedy organ w adzy ko cielnej upowa niony 

do cofni cia misji kanonicznej dokona tego z naruszeniem prawa 

wewn trznego danego zwi zku wyznaniowego, to – na forum pa -

stwowym – nie ma adnych skutecznych mechanizmów, które mo-

g yby t  decyzj  uniewa ni . Wynika to z konstytucyjnej zasady 

poszanowania autonomii i niezale no ci pa stwa i ko cio ów oraz 

innych zwi zków wyznaniowych (art. 25 ust. 3 Konstytucji RP).  

W przypadku Ko cio a katolickiego zasada ta ponadto znajduje 

swoje potwierdzenie w art. 1 konkordatu z 28 lipca 1993 roku.  

Z przyczyn podanych powy ej polskie s dy powszechne nie s  

upowa nione do przyj cia skargi na niezgodno  z prawem jakiego-

kolwiek aktu w adzy ko cielnej, wydanego w oparciu o prawo we-

wn trzne tego  zwi zku wyznaniowego. 

4.1. Utrata misji kanonicznej z przyczyn zawinionych przez 

nauczyciela 

W przypadku utraty misji kanonicznej przez nauczyciela religii 

zatrudnionego na podstawie mianowania stosunek pracy wygasa  

z ko cem miesi ca, w którym nast pi o cofni cie misji kanonicznej 

(art. 23 ust. 2 p. 6 Karty Nauczyciela). Szczegó owe zasady w tym 
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wzgl dzie winny by  okre lone w odr bnych przepisach wykonaw-

czych (art. 23 ust. 1 p. 6 Karty Nauczyciela), jednak e przepisy te 

dot d nie zosta y wydane.  

Powy sze normy nie maj  zastosowania do nauczycieli religii za-

trudnionych na podstawie umowy o prac . W takim przypadku za-

stosowanie maj  przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art. 52 § 1 kp 

rozwi zanie stosunku pracy nast pi wówczas ze skutkiem natych-

miastowym z powodu zawinionej utraty uprawnie  do wykonywa-

nia pracy na zajmowanym stanowisku. Dyrektor szko y nie ma 

wówczas obowi zku dokonywania dodatkowych ocen czy te  uza-

sadnie  swojej decyzji, bowiem sam fakt utraty przez nauczyciela 

religii uprawnie  do nauczania religii umo liwia skorzystanie przez 

pracodawc  (dyrektora) z tego trybu rozwi zania umowy o prac . 

 

4.2. Utrata misji kanonicznej z przyczyn niezawinionych 

Przy za o eniu, e fakt utraty misji kanonicznej nast puje bez 

winy nauczyciela6, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym  

i kontraktowym wygasn  w ró nych trybach. Ró nica ta bierze si  

st d, i  wyga ni cie stosunku pracy z nauczycielem kontraktowym 

dokona si  w oparciu o przepisy kodeksu pracy, za  z nauczycielem 

mianowanym na podstawie Karty Nauczyciela, która w stosunku do 

przepisów kodeksu traktowana jest jako lex specialis7. 

 

4.2.1. Nauczyciele kontraktowi 

Utrata kwalifikacji zawodowych bez winy pracownika –  

z punktu widzenia przepisów kodeksu pracy – nie mo e stanowi  

przyczyny rozwi zania stosunku pracy bez wypowiedzenia ze skut-

kiem natychmiastowym. Przede wszystkim za  podstaw  takiej de-

cyzji nie mo e by  np. pogorszenie stanu zdrowia i sytuacje temu 

                                                      
6 Za o enie takie w obecnym stanie prawnym jest czysto teoretyczne, gdy  bi-

skup diecezjalny nie jest zobowi zany do uzasadniania swoich decyzji o cofni ciu 

misji kanonicznej. Ma on jedynie obowi zek powiadomienia o tym fakcie dyrektora 

w a ciwej szko y (§ 5 ust. 2 rozporz dzenia MEN z dn. 14.04.1992 r.). 
7 Wed ug zasady lex specialis derogat legi generali. 
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podobne8. W takiej sytuacji dyrektor szko y móg by ewentualnie 

dokona  rozwi zania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia, jed-

nak e wypowiedzenie takiej umowy nie zawsze b dzie mo liwe. 

Zgodnie z art. 32 § 1 kp wypowiedziana zosta  mo e jedynie umo-

wa zawarta na okres próbny, b d  na czas nie okre lony. Umowa na 

czas okre lony – a takie umowy zawierane s  z nauczycielami kon-

traktowymi – mo e zosta  przez zak ad pracy wypowiedziana tylko 

wówczas, je li strony zastrzeg y sobie tak  mo liwo  w umowie  

o prac . Je eli takiego zastrze enia nie by o – umowa wygasa  

z ko cem okresu, na który zosta a zawarta. 

Przyj cie rozwi zania stosowanego obecnie, w którym bez zna-

czenia jest fakt, czy cofni cie misji kanonicznej nast pi o z winy, 

czy te  bez winy nauczyciela religii i powoduj cego w obu przy-

padkach rozwi zanie stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym 

bez wypowiedzenia jest niedopuszczalne i sprzeczne z postanowie-

niami prawa pracy. Kodeks pracy okre laj c przyczyny uzasadniaj -

ce rozwi zanie umowy o prac  bez wypowiedzenia dokonuje w art. 

52 § 1 wyliczenia taksatywnego i nie wskazuje w ród nich niezawi-

nionej utraty kwalifikacji do wykonywania zawodu. Przyj cie roz-

wi zania przeciwnego stanowi oby naruszenie najbardziej funda-

mentalnej zasady prawa pracy, zwanej zasad  uprzywilejowania 

pracowników9. Stanowisko takie potwierdza ponadto orzecznictwo 

S du Najwy szego. S d Najwy szy w orzeczeniu z dn. 26.10.1984 

r. stwierdzi  bowiem, i  “utrata uprawnie  koniecznych do wyko-

nywania pracy na zajmowanym stanowisku mo e by  podstaw  

rozwi zania umowy o prac  bez wypowiedzenia wówczas, gdy pra-

cownik zostanie pozbawiony tych uprawnie  z w asnej winy, wsku-

tek naruszenia obowi zków pracowniczych, dopuszczenia si  wy-

kroczenia lub przest pstwa”10. 

                                                      
8 Zob. wyrok SN z dn. 26.10.1984 r., PRN 142/84, OSNCP 1985, z. 7, poz. 99. 
9 Zasada ta – najpro ciej rzecz ujmuj c – polega na tym, e postanowienia 

umów o prac  nie mog  by  mniej korzystne dla pracownika ni  przepisy prawa 

pracy. Zob. J. Wratny, Komentarz do dzia u I, w: J. Wratny, D. Kotowska, B. Sku-

limowska, J. Szczot, Nowy kodeks pracy. Tekst jednolity ustawy i przepisy wyko-

nawcze z komentarzem oraz orzecznictwo S du Najwy szego, Warszawa 1999,  

s. 24-25. 
10 Wyrok SN z dn. 26.10.1984 r., I PRN 142/84, OSNCP 1985, z. 7, poz. 99. 
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Uprawnienie nauczyciela religii do rozwi zania stosunku pracy 

w trybie wypowiedzenia - je li utraci  on misj  kanoniczn  w spo-

sób przez siebie niezawiniony - nie oznacza, i  dyrektor szko y ma 

obowi zek dopuszczenia go do pe nienia pracy w okresie wypowie-

dzenia – wr cz przeciwnie. Oznacza to jednak, i  nauczyciel ten ma 

prawo do wynagrodzenia za ten okres, gdy  wyra a gotowo  do 

wiadczenia pracy. 

 

4.2.2. Nauczyciele mianowani 

W sytuacji cofni cia misji kanonicznej przez kompetentn  w a-

dz  ko cieln  nauczycielowi mianowanemu w trakcie roku szkolne-

go, dyrektor szko y dokona zwolnienia pracownika, nie dociekaj c 

nawet przyczyn, jakie mia y wp yw na utrat  kwalifikacji zawodo-

wych zwalnianego pracownika. W przypadku nauczycieli mianowa-

nych niewiele zmieni tutaj fakt, je li nawet dyrektor b dzie w posia-

daniu informacji, i  utrata ta nast pi a bez winy nauczyciela, bo-

wiem art. 23 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela stanowi, i  stosunek 

pracy wygasa z ko cem miesi ca, w którym nast pi o cofni cie 

misji i nie przewiduj c tutaj innych rozwi za . 

Jak wi c wynika z powy szych rozwa a , sytuacja nauczycieli 

kontraktowych i mianowanych w obliczu utraty misji kanonicznej 

jest zró nicowana. Paradoksalnie korzystniejsze dla nauczycieli jest 

uregulowanie kodeksowe. Paradoks ten wyra a si  przede wszyst-

kim w tym, i  kilkakrotne nowelizacje Karty Nauczyciela mia y 

zapewni  m.in. wi ksz  stabilizacj  w zawodzie nauczycielskim. 

Tymczasem okazuje si  – je li mo na to tak okre li  – e w sytuacji 

utraty misji kanonicznej sytuacja nauczyciela kontraktowego jest 

bardziej stabilna w stosunku do nauczyciela mianowanego. Anor-

malno  tej sytuacji bierze si  st d, i  polski ustawodawca nie prze-

widzia  takiej mo liwo ci, i  misja kanoniczna mo e zosta  kate-

checie cofni ta bez jego winy, np. na skutek popadni cia w chorob  

psychiczn . 

 

4.3. Zatrudnienie nowego katechety 

Na miejsce nauczyciela religii, który w trakcie roku szkolnego 

utraci  misj  kanoniczn  i wobec tego ust pi  ze stanowiska, biskup 
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diecezjalny mo e skierowa  do nauczania religii nowego katechet . 

Zgodnie z przepisem zawartym w paragrafie 5 ust. 3 rozporz dzenia 

MEN, w razie skierowania przez dany ko ció  lub zwi zek wyzna-

niowy innej osoby do nauczania religii w ci gu roku szkolnego – 

koszty z tym zwi zane pokrywa ten e zwi zek wyznaniowy. Jed-

nak e nie mo na tego przepisu rozumie  w ten sposób, i  nowo 

zatrudniony nauczyciel wiadczy prac  w szkole, natomiast wyna-

grodzenia za ni  b dzie domaga  si  od swego zwi zku wyznanio-

wego. Podmiotem zatrudniaj cym jest tutaj dyrektor szko y - zatem 

na dyrektorze szko y ci y  b dzie obowi zek wyp aty wynagro-

dzenia. Dyrekcja szko y w drodze porozumienia ustala, w jakiej 

formie dany zwi zek wyznaniowy dokonywa  b dzie stosownych 

wp at na rzecz szko y w zwi zku z zatrudnieniem takiego nauczy-

ciela. W razie gdyby zwi zek wyznaniowy nie wywi zywa  si   

z tego obowi zku, na dyrektorze szko y nadal ci y obowi zek wy-

p aty wynagrodzenia, a nast pnie przys ugiwa  mu b dzie regres na 

drodze cywilnoprawnej, w stosunku do w adz zwi zku wyznanio-

wego za poniesione koszty, zwi zane z zatrudnieniem nowego  

nauczyciela religii. 

4.4. Postulaty de lege ferenda 

Celem korzystniejszego i ja niejszego uregulowania sytuacji na-

uczycieli religii w sytuacji utraty przez nich kwalifikacji zawodo-

wych w wyniku cofni cia misji kanonicznej oraz wyeliminowania 

sprzeczno ci, jakie niew tpliwie istniej  w obecnym stanie praw-

nym, nale a oby przedsi wzi  nast puj ce dzia ania: 

 

1) Do kompetentnych w adz ko cielnych kieruje si  postulat, aby w 

stosownych dokumentach informuj cych dyrekcje szkó  o cof-

ni ciu katechecie misji kanonicznej, okre lali przynajmniej, czy 

utrata ta nast pi a z winy czy te  bez winy nauczyciela religii. 

2) W przepisach o wiatowych (Karcie Nauczyciela oraz rozporz -

dzeniach wykonawczych) winna zosta  uwzgl dniona sytuacja, 

w której do utraty misji kanonicznej dochodzi bez winy nauczy-

ciela religii.  
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3) Nie powinno by  rzecz  oboj tn , co stanie si  z katechet , który 

utraci  misj  kanoniczn  i to bez wzgl du na to, czy sta o si  to 

bez jego winy, czy te  w sposób zawiniony. Przede wszystkim 

mamy tutaj na my li nauczycieli mianowanych. W obecnie obo-

wi zuj cej Karcie Nauczyciela sprawa ta zosta a za atwiona jed-

nym zdaniem: “w razie cofni cia skierowania do nauczania reli-

gii w szkole (...) rozwi zanie stosunku pracy z nauczycielem za-

trudnionym na podstawie mianowania (...) nast puje (...) z ko -

cem tego miesi ca, w którym nast pi o cofni cie skierowania do 

nauczania religii (art. 23 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 6). Nale y za-

uwa y , i  chodzi tutaj nie o nauczyciela pocz tkuj cego, ale  

o nauczyciela z pewnym dorobkiem, a mo e ju  zbli aj cego si  

do wieku emerytalnego. Mo na powiedzie , i  w przepisach Kar-

ty Nauczyciela zadbano jedynie o interes poszczególnych zwi z-

ków wyznaniowych nie troszcz c si  zbytnio o interes (dobro) 

konkretnego cz owieka – nauczyciela religii, który staje w sytu-

acji utraty uprawnie  do wykonywania zawodu, a tak e utraty 

rodków do ycia. Rozwi zanie tego problemu jest rzecz  trudn . 

Przede wszystkim nie mo na i  w kierunku ograniczenia 

uprawnie  w adz poszczególnych zwi zków wyznaniowych. Zo-

sta o zauwa one ju  wcze niej, i  zwi zki wyznaniowe musz  

mie  mo liwo  wp ywu na obsad  stanowiska katechety i mo -

liwo  ta nie mo e zosta  ograniczona, ze wzgl du na specyfik  

pos annictwa katechety. Pewn  prób  rozwi zania tego problemu 

podj to w krajach niemieckich11, gdzie nauczyciele religii maj  

obowi zek posiadania kwalifikacji zawodowych do nauczania 

innego przedmiotu. W takiej sytuacji utrata przez nich misji ka-

nonicznej nie powoduje automatycznie wyga ni cia stosunku 

pracy nawi zanego z konkretn  szko . Oczywi cie nauczyciele 

religii mog  i bez takich przepisów stara  si  o uzyskanie kwali-

fikacji zawodowych do nauczania innego przedmiotu. Chodzi 

jednak o to, aby zosta y im do tego stworzone warunki nie tylko 

prawne, ale tak e ekonomiczne.

                                                      
11 Poszczególne landy niemieckie maj  do  du y zakres suwerenno ci, zawie-

raj  oddzielne konkordaty ze Stolic  Apostolsk , mog  te  w odmienny sposób 

kszta towa  przepisy dotycz ce nauczania religii. 
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Zasady awansu zawodowego nauczycieli religii 
 

 

W reformie systemu polskiej edukacji jednym z najistotniej-

szych, ze spo ecznego i merytorycznego punktu widzenia, obszarów 

zmian sta  si  awans zawodowy i p acowy nauczycieli. Dotychcza-

sowe przepisy o wiatowego prawa pracy, które obowi zywa y do 

5 kwietnia 2000 r. nie stwarza y mo liwo ci rozwoju zawodowego 

nauczycieli, nazwanego aktualnie awansem. Praca naukowa, podno-

szenie kwalifikacji, permanentne dokszta canie i doskonalenie, 

wzbogacanie warsztatu pracy, wp ywa y nieznacznie na podwy sze-

nie wynagrodzenia i ewentualny “awans” na stanowisko kierowni-

cze - dyrektorskie lub podj cie pracy w jednostkach nadzoru peda-

gogicznego. W a ciwie jedyn  korzystn  perspektyw  by o nawi -

zanie stosunku pracy na podstawie mianowania1. Znowelizowana 

Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze do niej wprowadzaj  

przejrzyste zasady awansu zawodowego. 

 

1. cie ki awansu 

 

Nowa Karta Nauczyciela k adzie nacisk, aby realizatorem  

i wspó twórc  zmian w ka dej klasie szkolnej by  dobrze przygoto-

wany i motywowany nauczyciel. W tym celu zaprojektowano nowe 

zasady i procedury dzia ania w tym zakresie, uk adaj ce si  w zwar-

ty system, którego elementami s :  

“intensyfikacja kszta cenia, dokszta cania i doskonalenia nauczy-

cieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego, 

nowe szczeble awansu merytorycznego powi zanego z ocen  

pracy i elementami twórczo ci i innowacyjno ci w pracy, 

nowe funkcje nauczycielskie (tzw. redni szczebel kierowania w 

szkole), 

                                                      
1 P. Ciborski, T. Rutkowski, Nowa Karta Nauczyciela. Stan prawny na dzie   

1 wrze nia 2000 r., Gda sk 2000, s. 96. 
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podstawy prawne stosunku pracy i godne wynagrodzenie na-

uczyciela”2. 

W powy szym systemie wa nym mechanizmem podnoszenia ja-

ko ci pracy nauczycielskiej s  przede wszystkim nowe szczeble 

awansu zawodowego nauczyciela. Karta Nauczyciela wprowadzi a 

czterostopniow  hierarchi : nauczyciel sta ysta, nauczyciel kontrak-

towy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole, w wymiarze przynajmniej 1/2 

etatu i posiadaj cy wymagane kwalifikacje, w dniu 6.04.2000 r., tj. 

w dniu wej cia w ycie Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie 

ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 

uzyskali z mocy prawa odpowiedni stopie  awansu zawodowego.  

Awans na kolejny szczebel oznacza znaczne ró nice w p acy, ale 

uzale niony b dzie z jednej strony od inicjowania w asnego rozwoju 

i doskonalenia swoich zawodowych kompetencji, a z drugiej od 

oceny pracy (Karta okre la te wymagania w art. 9b ust. 1 pkt 1). 

Nadanie nauczycielowi kolejnego stopnia hierarchii zawodowej 

uzale nione jest wi c od nast puj cych warunków: posiadania kwa-

lifikacji, tzn. wy szego wykszta cenia z odpowiednim przygotowa-

niem pedagogicznym lub uko czenie zak adu kszta cenia nauczycie-

li, je eli zatrudniony jest na stanowisku, do którego s  to wystarcza-

j ce kwalifikacje, odbycia sta u, z zastrze eniem art. 9e ust. 1-3, 

zako czonego pozytywn  ocen  dorobku zawodowego, o której 

mowa w art. 9c ust. 6 oraz w przypadku: nauczyciela sta ysty – 

uzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej 

rozmowie, nauczyciela kontraktowego – zdania egzaminu przed 

komisj  egzaminacyjn , nauczyciela mianowanego – uzyskania 

akceptacji komisji kwalifikacyjnej. 

Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadaj cemu co najmniej 20-

letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni 

okres pracy w charakterze nauczyciela dyplomowanego, oraz znacz -

cy i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapitu y ds. Profesorów 

O wiaty mo e by  nadany przez ministra w a ciwego ds. o wiaty  

i wychowania tytu  honorowy profesora o wiaty (art. 9i KN). 

                                                      
2 J. Pielachowski, Organizacja i zarz dzanie o wiat  i szko , Pozna  1999,  

s. 201. 
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Rozpocz cie po raz pierwszy pracy w zawodzie nauczyciela,  

z chwil  nawi zania stosunku pracy w szkole, oznacza uzyskanie 

stopnia nauczyciela sta ysty (art. 9a  ust. 2  KN). Gdy prac  w szko-

le podejmuje nauczyciel akademicki z co najmniej trzyletnim okre-

sem pracy w szkole wy szej lub osoba posiadaj ca tzw. znacz cy 

dorobek zawodowy i pi cioletni sta  pracy, to otrzymuje z dniem 

nawi zania stosunku pracy w szkole stopie  nauczyciela kontrakto-

wego (art. 9a  ust. 3 KN). 

Nauczyciele kontraktowi i nauczyciele mianowani rozpoczynaj  

sta  po z o eniu wniosku skierowanego do dyrektora szko y. Sta  na 

stopie  nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesi cy, w przypadku 

ubiegania si  o awans na stopie  nauczyciela mianowanego i dy-

plomowanego 2 lata i 9 miesi cy (art. 9c ust. 1 KN). 

Wprowadzono przy pieszone cie ki awansu dla nauczycieli 

kontraktowych i mianowanych posiadaj cych co najmniej stopie  

naukowy doktora. W przypadku ubiegania si  przez nauczyciela 

kontraktowego, który uzyska  awans w sposób okre lony w art. 9a 

ust. 3 Karty o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, dyrektor 

szko y mo e skróci  sta  do dziewi ciu miesi cy. Ponadto w okresie 

przej ciowym trwaj cym dwa lata od wej cia w ycie Ustawy z 18 

lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw z przy pieszonej cie ki awansu mog   

skorzysta : 

a) nauczyciele mianowani “posiadaj cy stopnie specjalizacji zawo-

dowej lub kwalifikacje trenerskie, stopie  naukowy doktora lub 

doktora habilitowanego, uko czone studia podyplomowe zgodne 

z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zaj , 

kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów lub 

uznany dorobek zawodowy potwierdzony otrzymaniem nagrody 

ministra, kuratora o wiaty lub równorz dnej albo Medalu Komi-

sji Edukacji Narodowej, mog  z o y  wniosek o podj cie post -

powania kwalifikacyjnego o awans na stopie  nauczyciela dy-

plomowanego po odbyciu sta u trwaj cego: 

1) 9 miesi cy – w przypadku nauczycieli posiadaj cych III sto-

pie  specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje trenerskie klasy mi-

strzowskiej, stopie  doktora lub doktora habilitowanego, uko czone 
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studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem lub rodza-

jem prowadzonych zaj , kwalifikacje do nauczania co najmniej 

dwóch przedmiotów albo uznany dorobek zawodowy, 

2) 1 rok i 9 miesi cy - w przypadku nauczycieli posiadaj cych  

I lub II stopie  specjalizacji zawodowej albo kwalifikacje trenerskie 

klasy II lub I” (art. 7 ust. 2), 

b) nauczyciele kontraktowi zatrudnieni w:  

“1) przedszkolach, szko ach, placówkach oraz innych jednost-

kach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w art. 1, mog  z o y  wniosek o podj cie post powa-

nia egzaminacyjnego na stopie  nauczyciela mianowanego po odby-

ciu sta u trwaj cego co najmniej 9 miesi cy. Okres sta u dla tych 

nauczycieli ustala, z uwzgl dnieniem ich dorobku zawodowego oraz 

oceny pracy, organ prowadz cy szko , na wniosek dyrektora szko y 

(art. 7 ust. 4 pkt 1). 

2) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okr gowych komisjach 

egzaminacyjnych albo specjalistycznej jednostce nadzoru na stano-

wiskach wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych mog  z o y  

wniosek o podj cie post powania egzaminacyjnego po przepraco-

waniu na tych stanowiskach okresu dwóch lat” (art. 7 ust. 4 pkt 2). 

Dla niektórych nauczycieli wprowadzono pewne odst pstwa od 

przyj tych zasad awansu, co jest zwi zane przede wszystkim z zaj-

mowaniem przez nich odpowiednich stanowisk, np.: dyrektora szko-

y czy pracy w zwi zkach zawodowych. 

Okazuje si , e przepisy dotycz ce awansu zawodowego nauczy-

cieli zawieraj  pewne paradoksy i s  nieprecyzyjne. Na przyk ad, 

zwi zkowiec, który od kilku lat nie uczy w szkole, mo e szybciej 

uzyska  stopie  nauczyciela dyplomowanego ni  prowadz cy zaj -

cie dydaktyczne nauczyciel z tytu em doktora lub doktora habilito-

wanego. Zwi zkowiec otrzyma awans bez odbywania jakiegokol-

wiek sta u (wystarczy dwa lata pracy i z o enie odpowiedniej do-

kumentacji), a wymienieni nauczyciele z tytu ami naukowymi mu-

sz  w ci gu dziewi ciomiesi cznego sta u dowie , e rozwijaj  si  

zawodowo. 

Nauczyciel mianowany ubiegaj cy si  o awans na nauczyciela 

dyplomowanego musi odby  sta . I znowu paradoks – wizytator 
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kuratoryjny, który mo e by  ekspertem komisji kwalifikacyjnej 

decyduj cej o awansie, sam musi stara  si  o awans na nauczyciela 

dyplomowanego i równie  jest zobowi zany do odbycia okre lone-

go sta u. Oznacza to, e wizytatorowi przyznano prawo do oceny 

kwalifikuj cej innych na stopie  nauczyciela dyplomowanego,  

ale uznano, e on sam musi przej  t  sam  procedur , czyli odby  

sta  i dowie , e spe nia kryteria awansu na nauczyciela dyplomo-

wanego. 

Pierwsze stwo w awansie na nauczycieli dyplomowanych maj  

te  dyrektorzy szkó , którzy pe nili t  funkcj  co najmniej przez dwa 

lata. Po z o eniu odpowiedniej dokumentacji zostaj  zwolnieni ze 

sta u. W tym przypadku sytuacja wygl da jednak klarowniej, po-

niewa  wi kszo  dyrektorów przesz a pewn  weryfikacj  wygry-

waj c konkursy na swoje stanowiska. 

 

2. Obowi zki nauczyciela ubiegaj cego si  o stopie  awansu 

zawodowego
3
 

Do obowi zków nauczyciela sta ysty ubiegaj cego si  o awans 

na stopie  nauczyciela kontraktowego, które winny by  podejmo-

wane w okresie odbywania sta u z uwzgl dnieniem specyfiki typu  

i rodzaju szko y, w której odbywa sta , nale y: 

poznawanie organizacji zada  i funkcjonowania szko y, w tym: 

sposobu prowadzenia obowi zuj cej w szkole dokumentacji oraz 

przepisów dotycz cych zapewnienia bezpiecznych i higienicz-

nych warunków nauki i pracy, 

uczestniczenie, jako obserwator, w zaj ciach prowadzonych 

przez opiekuna sta u lub innych nauczycieli, w wymiarze co 

najmniej dwóch zaj  w miesi cu, i omówienie z prowadz cym 

obserwowane zaj cia, 

prowadzenie zaj  z uczniami, wychowankami lub s uchaczami, 

w obecno ci opiekuna sta u lub dyrektora szko y, w wymiarze co 

najmniej jednego zaj cia w miesi cu, 

                                                      
3 W oparciu o §§ 3-5 rozporz dzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz.U.00.7.825). 
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uczestniczenie w wewn trzszkolnych formach doskonalenia za-

wodowego nauczycieli. 

Wymagania kwalifikacyjne umo liwiaj ce uzyskanie awansu na 

stopie  nauczyciela kontraktowego obejmuj  w szczególno ci: 

wykazanie umiej tno ci prowadzenia zaj  w sposób zapewnia-

j cy w a ciw  realizacj  podstawowych zada  szko y, w której 

nauczyciel odbywa  sta , 

posiadanie wiedzy z zakresu problemów rodowiska uczniów  

i wychowanków, w stopniu umo liwiaj cym wspó prac  z tym 

rodowiskiem, 

umiej tno  omawiania w asnych lub obserwowanych zaj , 

znajomo  organizacji i zasad funkcjonowania szko y, w której 

nauczyciel odbywa  sta . 

Uwzgl dniaj c specyfik  szko y nauczyciel kontraktowy, ubiega-

j cy si  o awans na stopie  nauczyciela mianowanego w okresie 

odbywania sta u, powinien w szczególno ci: 

uczestniczy  w pracach organów szko y zwi zanych z realizacj  

zada  edukacyjnych, wychowawczych, opieku czych lub innych 

wynikaj cych ze statutu oraz potrzeb szko y, 

samodzielnie lub przez udzia  w ró nych formach doskonalenia 

zawodowego pog bia  swoj  wiedz  i umiej tno ci zawodowe, 

poznawa  przepisy dotycz ce systemu o wiaty, a w przypadku 

nauczycieli, o których mowa w art. l ust. l, pkt 2 i 3 KN - przepi-

sy dotycz ce pomocy spo ecznej lub post powania w sprawach 

nieletnich, w zakresie funkcjonowania szko y. 

Wymagania egzaminacyjne umo liwiaj ce uzyskanie awansu na 

stopie  nauczyciela mianowanego przede wszystkim obejmuj : 

umiej tno  organizacji i doskonalenia w asnego warsztatu pra-

cy, analizowania i dokumentowania w asnych dzia a , a tak e 

oceniania skuteczno ci i dokonywania stosownych korekt w tym 

dzia aniu; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. l 

ust. l, pkt 3 KN, wykazywanie umiej tno ci samodzielnego opra-

cowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadze-
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nia karty pobytu dziecka w szkole oraz aktywnego dzia ania w 

zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, 

umiej tno  uwzgl dniania w swojej pracy problematyki rodo-

wiska lokalnego oraz wspó czesnych problemów spo ecznych  

i cywilizacyjnych, 

uczestnictwo w realizacji zada  ogólnoszkolnych, edukacyjnych, 

wychowawczych i opieku czych lub innych wynikaj cych ze 

statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szko y, 

umiej tno  wykorzystania w swojej pracy technologii kompute-

rowej i informacyjnej, 

wiedz  z wybranych zagadnie  psychologii, pedagogiki i dydak-

tyki oraz ogólnych problemów o wiatowych, pomocy spo ecznej 

lub post powania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki 

zada  realizowanych przez nauczyciela, 

znajomo  przepisów dotycz cych systemu o wiaty, pomocy 

spo ecznej lub post powania w sprawach nieletnich, w zakresie 

funkcjonowania szko y, w której nauczyciel odbywa  sta , oraz 

umiej tno  pos ugiwania si  tymi przepisami. 

Nauczyciel mianowany ubiegaj cy si  o awans na stopie  na-

uczyciela dyplomowanego w okresie odbywania sta u, bior c pod 

uwag  specyfik  typu i rodzaju szko y, w której odbywa sta , powi-

nien w szczególno ci: 

podejmowa  dzia ania maj ce na celu doskonalenie warsztatu  

i metod pracy, 

uczestniczy  w realizacji zada  wykraczaj cych poza wykony-

wane obowi zki s u bowe, 

uczestniczy  w ró nych formach doskonalenia, s u cych w a-

snemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szko y, w 

której nauczyciel jest zatrudniony. 

Wymagania kwalifikacyjne umo liwiaj ce uzyskanie awansu na 

stopie  nauczyciela dyplomowanego obejmuj : 

opracowywanie i wdra anie przedsi wzi  i programów na rzecz 

doskonalenia swojej pracy i podwy szania jako ci pracy szko y, 
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w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiej tno ci stosowania 

technologii komputerowej i informacyjnej, 

umiej tno  dzielenia si  swoj  wiedz  i do wiadczeniem z in-

nymi pracownikami szko y, realizacj  co najmniej czterech z na-

st puj cych zada : 

1. opracowanie i wdro enie programu dotycz cego dzia a  edu-

kacyjnych, wychowawczych, opieku czych lub innych zwi zanych 

odpowiednio z o wiat , pomoc  spo eczn  lub post powaniem w 

sprawach nieletnich, 

2. opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub in-

nych materia ów zwi zanych z wykonywana prac , 

3. prowadzenie otwartych zaj , w szczególno ci dla nauczycieli 

sta ystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie dzia a  

zwi zanych z wewn trzszkolnym doskonaleniem zawodowym, 

4. aktywn  i systematyczn  wspó prac  ze strukturami samorz -

dowymi lub innymi organizacjami dzia aj cymi na rzecz edukacji, 

pomocy spo ecznej lub post powania w sprawach nieletnich, 

5. wykonywanie zada  egzaminatora okr gowej komisji egza-

minacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegaj cych si  o awans zawodowy, rzeczoznawcy do 

spraw programów nauczania, podr czników, rodków dydaktycz-

nych, programów wychowania przedszkolnego, 

6. pe nienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifi-

kacji edukatora lub trenera terapeuty, 

7. uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umo liwia-

j cych poszerzenie zakresu dzia a  edukacyjnych, wychowawczych, 

opieku czych lub innych zwi zanych z zadaniami szko y, 

8. wykonywanie samodzielne lub we wspó pracy z zespo em in-

nych zada  na rzecz edukacji, pomocy spo ecznej, post powania w 

sprawach nieletnich lub uzyskanie znacz cych osi gni  w pracy 

zawodowej. 

 

3. Opiekun sta u i plan rozwoju zawodowego 

Nauczycielowi sta y cie i nauczycielowi kontraktowemu odby-

waj cemu sta  dyrektor przydziela opiekuna sta u spo ród nauczy-

cieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w szkole.  
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W szko ach i przedszkolach niepublicznych obni ono poprzeczk  - 

opiekunem sta ysty mo e by  nauczyciel kontraktowy, a nauczycie-

la kontraktowego nauczyciel na stanowisku kierowniczym. Opiekun 

nie musi uczy  tego samego przedmiotu. Powinien mie  du e do-

wiadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej, bogaty dorobek 

zawodowy i zna  specyfik  pracy w szkole. Opiekun sta u zobo-

wi zany jest udziela  wszelkiej pomocy zwi zanej z konstruowa-

niem i realizowaniem planu rozwoju zawodowego. Ponadto opiekun 

opracowuje projekt oceny dorobku nauczyciela za okres sta u (art. 

9c ust. 4 i 5 KN). 

W trakcie sta u nauczyciel realizuje przygotowany przez siebie, 

skonsultowany z opiekunem i zatwierdzony przez dyrektora szko y 

plan rozwoju zawodowego. Do obowi zków dyrektora szko y nale-

y zapewnienie prawid owego przebiegu sta u. On te  umo liwia 

nauczycielowi odbywaj cemu sta  obserwacj  zaj  dydaktycznych, 

wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, a tak e 

udzia  w formach kszta cenia ustawicznego, je eli wynika to  

z przyj tego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szko y. Dyrektor 

obserwuje i omawia zaj cia i inne zadania realizowane przez na-

uczyciela wynikaj ce z jego planu rozwoju zawodowego (§ 6 rozpo-

rz dzenia o awansie). 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii powinien by  

wszechstronnie przygotowany. Musi uwzgl dnia  formacj  ducho-

w , która zawsze rozwija osobowo  cz owieka, sfer  dydaktyczno-

wychowawcz  i organizacyjn . Plan ten powinien uwzgl dnia : 

specyfik  i potrzeby szko y, a tak e parafii, 

zadania, które nauczyciel ma do zrealizowania zgodnie z rozpo-

rz dzeniem o awansie zawodowym (podkre lamy zadania stoj ce 

przed katechet  i katechez ), 

wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania kolejnego 

stopnia, 

dotychczasow : wiedz , umiej tno ci i do wiadczenie, 

program duszpasterski diecezji. 

Jak wi c wida , nauczyciel planuj cy swój rozwój ma zdoby  

kwalifikacje i kompetencje do lepszego nauczania i wychowywania, 

do owocnego katechizowania. 
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Jak pisa  plan rozwoju zawodowego? Nie ma w tej chwili ad-

nych obowi zuj cych wzorów. Nie ma te  jednego schematu, we-

d ug którego plan rozwoju zawodowego móg by napisa  nauczyciel 

religii, bowiem plan ma odzwierciedla  kreatywno  pisz cego. S  

natomiast pewne propozycje wzorów, z których mo na skorzysta . 

Celem g ównym planu rozwoju katechety powinno by  wzrasta-

nie w s u bie Bogu i cz owiekowi oraz zdobycie stopnia awansu 

zawodowego.  

W konstruowaniu zapisu planu rozwojowego powinna znale  

si  metryczka, np. imi  i nazwisko, nazwa szko y, opiekun sta u  

(u nauczyciela sta ysty i kontraktowego), parafia, diecezja, czas 

trwania sta u, data rozpocz cia sta u, data zako czenia sta u, termin 

zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, termin dokonania oceny 

dorobku zawodowego za okres sta u. 

Sam plan dzia ania mo na pisa  uwzgl dniaj c nast puj ce 

punkty (w przypadku np. nauczyciela mianowanego): 

1) cele operacyjne, np. kszta towanie umiej tno ci organizacji i do-

skonalenia w asnego warsztatu i metod pracy, 

2) zadania i wymagania kwalifikacyjne (zgodne z rozporz dzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), np. 

podejmowanie dzia a  celem doskonalenia warsztatu i metod 

pracy (§ 5 ust. 1 pkt 1), 

3) sfer  rozwoju zawodowego, np. osobist , wychowawcz , dydak-

tyczn , organizacyjn , 

4) formy realizacji, np.  

samokszta cenie: rozczytywanie si  w Biblii, studiowanie do-

kumentów ko cielnych, literatury teologicznej, pedagogicz-

nej, psychologicznej, socjologicznej, wymiana do wiadcze   

i poszukiwanie rozwi za ,  

opracowywanie i wdro enie narz dzi bada  i pomiaru dydak-

tycznego (testy, ankiety, arkusze ewaluacyjne, komputerowe 

bazy danych i inne), 

uzupe nienie i wzbogacenie zestawu pomocy katechetycznych 

(ksi gozbiór, kasety, plansze, mapy, reprodukcje, oprogra-

mowanie, komputerowe programy edukacyjne itp.), 
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opracowywanie programów autorskich i wprowadzanie inno-

wacji, 

korzystanie z form pozalekcyjnych i pozaszkolnych w proce-

sie katechetycznym (katechezy liturgiczne w ko ciele para-

fialnym, katechezy w muzeum, spotkania z ciekawymi lud mi 

itp.) 

uczestniczenie w ró nych formach doskonalenia pozaszkol-

nego (sympozja, warsztaty katechetyczne, kongregacje, kon-

ferencje metodyczne, konsultacje) i wewn trzszkolnego, 

prowadzenie zaj  katechetycznych ró nymi metodami, 

zw aszcza aktywizuj cymi, 

5) przewidywany termin realizacji, np. ca y rok, 

6) sposób dokumentowania, np. za wiadczenie, 

7) uwagi. 

Wa n  rzecz  jest odpowiednie dokumentowanie realizacji planu 

rozwoju zawodowego np. w formie:  

materia ów potwierdzaj cych realizacj  okre lonych zada ,  

wiadectw i za wiadcze , 

zapisów, w specjalnie do tego celu przeznaczonym notatniku na 

temat wykonywanych zada  (analiza w asnych dzia a , ocena ich 

skuteczno ci, korekty, wnioski), 

gromadzonych dokumentów, np. ko cielnych, konspektów kate-

chez, scenariuszy zaj , publikacji, referatów itd.,  

autorefleksji i uwag pisanych na temat przeczytanej literatury, 

uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym czy stosowanych me-

tod pracy, opisu zada  podejmowanych np. w ramach pracy dla 

szko y lub parafii. 

Taka dokumentacja jest nieodzowna, poniewa  nauczyciel ubie-

gaj cy si  o awans jest zobowi zany do sporz dzenia sprawozdania 

z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres sta u. Systema-

tyczny zapis dzia a  w okresie sta u znacznie u atwi mu to zadanie, 

jak równie  pomo e w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji 

do przed o enia komisji kwalifikacyjnej. 
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4. Procedura oceny dorobku zawodowego i dzia ania komisji 
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 

 
Oceny dorobku zawodowego dokonuje dyrektor szko y za okres 

sta u, bior c pod uwag  stopie  realizacji planu rozwojowego na-
uczyciela, projekt oceny przygotowany przez opiekuna sta u i opi-
ni  rady rodziców. Ocena mo e by  pozytywna albo negatywna, 
winna by  sporz dzona na pi mie i zawiera  uzasadnienie oraz po-
uczenie o mo liwo ci wniesienia odwo ania. Od oceny dorobku 
zawodowego nauczyciel ma prawo odwo ywa  si  do organu spra-
wuj cego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzy-
mania. Organ ten musi rozpatrzy  to odwo anie w terminie 21 dni - 
jego decyzja jest ostateczna (art. 9c ust. 6, 8 i 9 KN). W sytuacji 
niedotrzymania terminu rozpatrzenia odwo ania nauczyciel sta ysta 
jest dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej, nauczyciel kontrak-
towy do egzaminu, a nauczyciel mianowany ma prawo ubiega  si   
o akceptacj  komisji kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy ostateczna 
ocena jest negatywna, ponowna ocena mo e by  dokonana po odby-
ciu przez nauczyciela dodatkowego sta u w wymiarze 9 miesi cy na 
wniosek zainteresowanego i za zgod  dyrektora szko y (art. 9d ust. 1 
KN). Nauczyciel sta ysta i kontraktowy wnosz  o rozpocz cie po-
st powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie 14 
dni od otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Na-
uczyciel mianowany ma trzy lata na z o enie wniosku o podj cie 
post powania kwalifikacyjnego od dnia uzyskania pozytywnej oce-
ny. Je li wymienione terminy sk adania wniosków nie zostan  do-
trzymane, nauczyciele ci s  zobowi zani do ponownego odbycia 
sta u w pe nym wymiarze (art. 9d ust. 2 KN). 

Sta  przerywa si  w przypadku absencji nauczyciela w szkole  
z powodu: czasowej niezdolno ci do pracy wskutek choroby, zwol-
nienia z obowi zku wiadczenia pracy oraz urlopu innego ni  urlop 
wypoczynkowy, trwaj cej cznie d u ej ni  3 miesi ce. Po ustaniu 
przyczyny przerwania sta u nauczyciel mo e z o y  wniosek o kon-
tynuowanie sta u. Je li wniosek zostaje z o ony w terminie 6 mie-
si cy od dnia przerwania sta u, wtedy do wymaganego okresu sta u 
zalicza si  okres ju  odbytego sta u. Je eli wniosek zostanie z o o-
ny po up ywie tego czasu, nauczyciel jest zobowi zany do odbycia 
ponownego sta u w pe nym wymiarze. Nauczyciel kontraktowy lub 
mianowany mo e przerwa  sta  na swój wniosek w ka dym czasie, 
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nawet poza wymienionymi przyczynami, ale w przypadku pono-
wnego rozpocz cia odbywa sta  w pe nym wymiarze (art. 9d ust.  
3-5 KN). 

Nauczycielom kontraktowemu i mianowanemu, którzy w okresie 
trwania sta u zmienili miejsce zatrudnienia, zalicza si  okres do-
tychczas odbytego sta u, je eli podj li zatrudnienie w szkole nie 
pó niej ni  3 miesi ce po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za 
odbyty sta  uzyskali ocen  pozytywn . Uwzgl dnia si  j  przy do-
konywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za ca y okres 
sta u (art. 9f ust. 2-3 KN). 

Komisj  kwalifikacyjn  dla nauczycieli staraj cych si  o awans 
na stopie  nauczyciela kontraktowego powo uje dyrektor szko y, 
komisj  egzaminacyjn  dla nauczycieli zdaj cych egzamin na sto-
pie  nauczyciela mianowanego – organ prowadz cy szko , a komi-
sj  kwalifikacyjn  dla nauczycieli ubiegaj cych si  o awans na na-
uczycieli dyplomowanych -organ sprawuj cy nadzór  pedagogiczny 
(art. 9g ust. 1-3)4. 

Post powanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne b dzie prze-
prowadzane w nast puj cych miesi cach: styczniu lub lutym, maju, 
czerwcu i lipcu. 

Dokumentacja za czona do wniosku o podj cie post powania 
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego powinna zawiera : 

dokumenty potwierdzaj ce posiadanie kwalifikacji zawodowych 
lub po wiadczone kopie tych dokumentów, 

za wiadczenie dyrektora szko y o wymiarze zatrudnienia na-
uczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie 
odbywania sta u; w przypadku nauczyciela, który w okresie od-
bywania sta u zmieni  miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela za-
trudnionego w kilku szko ach, w ka dej w wymiarze mniejszym 
ni  po owa obowi zuj cego wymiaru zaj , nale y za czy  za-
wiadczenia ze wszystkich szkó , w których nauczyciel by  za-

trudniony w okresie sta u, o ile nie jest mo liwe – udokumento-
wanie zatrudnienia wiadectwami pracy, 

zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie  
z jego realizacji, 

ocen  dorobku zawodowego za okres sta u, 

                                                      
4 Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela, War-

szawa 2000, s. 12. 
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dokumentacj  potwierdzaj c  spe nienie wymaga  w odniesie-
niu do okre lonego stopnia awansu (§ 7 rozporz dzenia MEN  
o awansie zawadowym).  

Nauczyciele powinni do czy  tak e inn  dokumentacj  wiad-
cz c  o ich osi gni ciach zawodowych. 

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
lub egzaminu nauczyciel zostaje powiadomiony co najmniej 14 dni 
przed dat  posiedzenia komisji przez jej przewodnicz cego (§ 8 ust. 
7 rozp. o awansie). 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciel sta ysta przedsta-
wia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz od-
powiada na pytania cz onków komisji dotycz ce wymaga  okre lo-
nych przy ubieganiu si  o stopie  nauczyciela kontraktowego. 

Podczas egzaminu nauczyciel kontraktowy, ubiegaj cy si  o sto-
pie  awansu zawodowego, dokonuje prezentacji w asnego dorobku 
zawodowego i odpowiada na pytania komisji dotycz ce wymaga  
uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. 

W przypadku nauczyciela mianowanego ubiegaj cego si  o sto-
pie  nauczyciela dyplomowanego komisja kwalifikacyjna bada  
i ocenia przedstawion  przez niego dokumentacj  (§ 9 ust. 1-3 rozp. 
o awansie). 

W przypadku egzaminu na stopie  nauczyciela mianowanego lub 
post powania kwalifikacyjnego na stopie  nauczyciela dyplomowa-
nego wprowadza si  w sk ad komisji ekspertów z listy ekspertów 
prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.  

Wed ug rozporz dzenia5 ekspertem mo e zosta  osoba, która po-
siada co najmniej wykszta cenie wy sze magisterskie; posiada co 
najmniej 7-letni sta  pracy pedagogicznej, psychologicznej, nauko-
wo-dydaktycznej, dydaktycznej; posiada obywatelstwo polskie  
(z tym, e wymóg ten nie dotyczy obywateli pa stw Unii Euro-
pejskiej), ma pe n  zdolno  do czynno ci prawnych i korzysta  
z praw publicznych; nie toczy si  przeciwko niej post powanie kar-
ne lub dyscyplinarne, lub o ubezw asnowolnienie; nie by a karana za 
przest pstwo pope nione umy lnie; oraz spe nia jeden z wymienio-
nych poni ej warunków: jest nauczycielem akademickim zatrudnio-

                                                      
5 Rozporz dzenie MEN z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymaga , jakim po-

winni odpowiada  eksperci wchodz cy w sk ad komisji egzaminacyjnych i kwalifi-

kacyjnych dla nauczycieli ubiegaj cych si  o awans zawodowy, oraz warunków 

wpisywania na list  ekspertów i skre lania z niej (Dz.U.00.70.822). 
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nym w szkole wy szej, kszta c cym nauczycieli, wychowawców  
i innych pracowników pedagogicznych, o których mówi art. l ust. l 
Karty Nauczyciela; jest nauczycielem zatrudnionym w zak adzie 
kszta cenia nauczycieli; jest nauczycielem konsultantem zatrudnio-
nym w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli; jest nauczy-
cielem zatrudnionym na stanowisku wymagaj cym kwalifikacji 
pedagogicznych w jednostkach organizacyjnych: urz dach organów 
administracji rz dowej, kuratoriach o wiaty, specjalistycznej jedno-
stce nadzoru, centralnej lub okr gowych komisjach egzaminacyj-
nych, organach sprawuj cych nadzór pedagogiczny nad zak adami 
poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz o rodkami diagno-
styczno-konsultacyjnymi; jest nauczycielem doradc  metodycznym; 
jest wychowawc , pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w 
systemie placówek poradnictwa rodzinnego i opieku czo-wycho-
wawczego; jest nauczycielem dyplomowanym. 

We wszystkich typach komisji powinien zasiada  ekspert o spe-
cjalno ci zawodowej nauczyciela ubiegaj cego si  o stopie  awansu 
zawodowego. W przypadku katechezy jest nim przedstawiciel tej 
specjalno ci. 

Spraw  niewiadom  i z pewno ci  intryguj c  jest to, w jaki spo-
sób zatrudnia  si  b dzie ekspertów, jaki b dzie tryb ich wy aniania 
i desygnowania do poszczególnych komisji6. 

Rozporz dzenie o awansie nauczycieli podaje tak e wzór za-
wiadcze  o akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzór aktu nadania 

stopnia awansu zawodowego. 
  

5. Awans zawodowy nauczycieli religii 
 
Znowelizowana Karta Nauczyciela i rozporz dzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwa-
nia stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli nie precyzuj  
dodatkowych warunków oraz wymaga , wynikaj cych ze specyfiki 
nauczanego przedmiotu, jakie powinni spe nia  nauczyciele religii. 
Nie sta o si  to te  przedmiotem uzgodnie  pomi dzy MEN a Ko-
misj  Wychowania Episkopatu Polski. Nie ma wi c odr bnych kry-
teriów dotycz cych aktywno ci intelektualnej i pastoralnej kateche-
tów, a tak e zasad oficjalnego potwierdzania ich osi gni  i postaw 

                                                      
6 S. Karpi ski, Nowelizacja Karty Nauczyciela, Katowice 2000, s. 36. 
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oraz kompetencji merytorycznych, metodycznych i pedagogiczno-
formacyjnych. W przypadku katechetów obowi zuj  te same przepi-
sy o wiatowe, które dotycz  nauczycieli innych przedmiotów. 

W obowi zuj cych przepisach prawa o wiatowego brak jest 
równie  wyra nego zapisu dotycz cego sk adu komisji. W gronie 
ekspertów, w przypadku nauczycieli religii ubiegaj cych si   
o awans na wy szy stopie , powinni zasiada  przedstawiciele Ko-
cio a wyznaczeni przez biskupa diecezjalnego, np. wizytatorzy 

b d  inni przedstawiciele nadzoru katechetycznego lub profesoro-
wie seminarium. Wprawdzie Ko ció  posiada decyduj cy wp yw 
przy kierowaniu do pracy katechetycznej poprzez fakt misji kano-
nicznej, niemniej jednak wskazane by oby, aby w komisjach egza-
minacyjnych i kwalifikacyjnych znacz cy g os posiadali jego przed-
stawiciele. Przepis § 10 rozporz dzenia MEN o stopniach awansu 
mówi, e “organ powo uj cy komisj  kwalifikacyjn  lub komisj  
egzaminacyjn  ustalaj c sk ad komisji zapewnia w niej udzia  eks-
pertów, w miar  mo liwo ci o specjalno ci zawodowej odpowia-
daj cej typowi i rodzajowi szko y, w której nauczyciel jest zatrud-
niony oraz specjalno ci zawodowej nauczyciela ubiegaj cego si   
o stopie  awansu zawodowego”. Przepisy wi c stwarzaj  tak  mo -
liwo . Nale y mie  nadziej , e nie zostan  one wykorzystane do 
walki ideologicznej i pozwol  obsadza  w komisjach ludzi kompe-
tentnych.  

Nale y równie  postulowa  uregulowanie prawne dotycz ce 
przydzielania opiekuna sta u nauczycielowi religii. W sytuacji gdy 
jest drugi katecheta i spe nia wymagania, to w a nie on powinien 
by  opiekunem sta u, bowiem takie rozwi zanie podpowiada logika. 

Warto równie  stosowa  si  do zalecenia, aby wsz dzie tam, 
gdzie jest to mo liwe, zachowa  autonomi  wobec szko y i uwzgl -
dni  specyfik  nauczania religii. Obowi zkiem katechety jest wi c 
wprowadza  tre ci katechetyczne na ka dym poziomie i w ka dym 
obszarze ubiegania si  o awans zawodowy. Wa nym postulatem jest 
równie  integralne podej cie do katechezy realizowanej najpierw w 
rodzinie, potem w Ko ciele i w szkole. Nie mo na bowiem w dzi-
siejszych czasach pozwoli  na zatracenie to samo ci katechezy  
i to samo ci katechety. 

 

 



 
 
 

Obowi zuj ce akty prawne dotycz ce  

nauczania religii w szkole
1
 

 

 

Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty  
(fragment) 

 (tekst jednolity: Dz.U.96.67.329 z pó n. zm.) 

 

O wiata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro ca-

ego spo ecze stwa; kieruje si  zasadami zawartymi w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, a tak e wskazaniami zawartymi w Po-

wszechnej Deklaracji Praw Cz owieka, Mi dzynarodowym Pakcie 

Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach 

Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektuj c chrze cija ski  

system warto ci - za podstaw  przyjmuje uniwersalne zasady  

etyki. Kszta cenie i wychowanie s u y rozwijaniu u m odzie y po-

czucia odpowiedzialno ci, mi o ci ojczyzny oraz poszanowania dla  

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu  

si  na warto ci kultur Europy i wiata. Szko a winna zapewni  ka -

demu uczniowi warunki niezb dne do jego rozwoju, przygotowa  

go do wype niania obowi zków rodzinnych i obywatelskich w opar-

ciu o zasady solidarno ci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo ci  

i wolno ci. 

 

Rozdzia  I. Przepisy ogólne 

 

Art. 12. 

1. Uznaj c prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, 

szko y publiczne podstawowe organizuj  nauk  religii na yczenie 

rodziców, szko y publiczne ponadpodstawowe - na yczenie b d  

rodziców, b d  samych uczniów; po osi gni ciu pe noletno ci o po-

bieraniu nauki religii decyduj  uczniowie.  

                                                      
1 Wyboru dokumentów dokona  W. Janiga 
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2. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z w adzami 

Ko cio a Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Ko cio a Pra-

wos awnego oraz innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych 

okre la, w drodze rozporz dzenia, warunki i sposób wykonywania 

przez szko y zada , o których mowa w ust. 1. 

 

 

Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy  

- Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
(fragmenty) 

(Dz.U.00.19.239) 

 

Art. 7. 

Ust. 1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wej cia w ycie ustawy 

na podstawie mianowania, z tym dniem uzyskuj  z mocy prawa 

stopie  nauczyciela mianowanego i staj  si  nauczycielami zatrud-

nionymi na podstawie mianowania w rozumieniu ustawy, o której 

mowa w art. 1, z tym e z nauczycielami zatrudnionymi na podsta-

wie mianowania, którzy nie posiadaj  wymaganych kwalifikacji, 

stosunek pracy wygasa z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile wcze niej 

nauczyciele ci nie uzupe ni  kwalifikacji lub nie zostanie z nimi 

rozwi zany stosunek pracy w odr bnym trybie. 

Ust. 2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, posiadaj cy stop-

nie specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje trenerskie, stopie  

naukowy doktora lub doktora habilitowanego, uko czone studia 

podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem lub rodzajem 

prowadzonych zaj , kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch 

przedmiotów lub uznany dorobek zawodowy potwierdzony otrzy-

maniem nagrody ministra, kuratora o wiaty lub równorz dnej albo 

Medalu Komisji Edukacji Narodowej, mog  z o y  wniosek o pod-

j cie post powania kwalifikacyjnego o awans na stopie  nauczycie-

la dyplomowanego po odbyciu sta u trwaj cego: 

1) 9 miesi cy - w przypadku nauczycieli posiadaj cych III stopie  

specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje trenerskie klasy mi-

strzowskiej, stopie  doktora lub doktora habilitowanego, uko -

czone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem 
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lub rodzajem prowadzonych zaj , kwalifikacje do nauczania co 

najmniej dwóch przedmiotów albo uznany dorobek zawodowy, 

2) 1 rok i 9 miesi cy - w przypadku nauczycieli posiadaj cych I lub 

II stopie  specjalizacji zawodowej albo kwalifikacje trenerskie 

klasy II lub I. 

Ust. 3. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wej cia w ycie ustawy 

na podstawie umowy o prac , którzy posiadaj  wymagane kwalifi-

kacje, z tym dniem uzyskuj  z mocy prawa stopie  nauczyciela kon-

traktowego i staj  si  nauczycielami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o prac  odpowiednio na czas okre lony lub nie okre lony. 

Ust. 4. Nauczyciele, o których mowa w ust. 3, zatrudnieni w: 

1) przedszkolach, szko ach, placówkach oraz innych jednostkach 

organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w art. 1, mog  z o y  wniosek o podj cie post powania 

egzaminacyjnego na stopie  nauczyciela mianowanego po odby-

ciu sta u trwaj cego co najmniej 9 miesi cy. Okres sta u dla tych 

nauczycieli ustala, z uwzgl dnieniem ich dorobku zawodowego 

oraz oceny pracy, organ prowadz cy szko , na wniosek dyrektora 

szko y, 

2) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okr gowych komisjach eg-

zaminacyjnych albo specjalistycznej jednostce nadzoru na sta-

nowiskach wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych mog  

z o y  wniosek o podj cie post powania egzaminacyjnego po 

przepracowaniu na tych stanowiskach okresu dwóch lat. 

Ust. 5. Nauczyciele, o których mowa w ust. 2 i 3, mog  sk ada  

wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, w terminie dwóch lat od dnia 

wej cia w ycie ustawy. 

Ust. 6. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wej cia w ycie ustawy 

na podstawie umowy o prac  w wymiarze co najmniej 1/2 obowi z-

kowego wymiaru zaj , którzy nie posiadaj  wymaganych kwalifi-

kacji, z tym dniem uzyskuj  stopie  nauczyciela sta ysty i staj  si  

nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o prac . Stosun-

ki pracy z tymi nauczycielami wygasaj  z dniem 31 sierpnia 2006 r., 

o ile wcze niej nauczyciele ci nie uzupe ni  kwalifikacji i nie uzy-

skaj  stopnia nauczyciela kontraktowego lub nie zostanie z nimi roz-

wi zany stosunek pracy w odr bnym trybie. 
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Ust 7. Stosunki pracy z nauczycielami zatrudnionymi w dniu 

wej cia w ycie ustawy na podstawie umowy o prac , którzy nie 

posiadaj  wymaganych kwalifikacji i s  zatrudnieni w wymiarze 

ni szym ni  1/2 obowi zkowego wymiaru zaj  wygasaj  z dniem 

31 sierpnia 2000 r., o ile nie zostanie z nimi rozwi zany stosunek 

pracy w odr bnym trybie. Do tego czasu nauczyciele ci dla celów 

p acowych traktowani s  jak nauczyciele sta y ci. 

Ust. 8. Do nauczycieli zatrudnionych w dniu wej cia w ycie 

ustawy na podstawie umowy o prac  lub na podstawie mianowania  

i przebywaj cych na urlopie bezp atnym stosuje si  odpowiednio 

przepisy ust. 1, 3, 6 i 7. 

Ust. 9. Dyrektorzy szkó  oraz organy, o których mowa w art. 9b 

ust. 4 pkt. 2-4 ustawy wymienionej w art. 1, wydadz  nauczycielom 

akty nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w termi-

nie 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy. 

Ust. 10. Do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko-

ach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

wymienionej w art. 1, stosuje si  odpowiednio przepisy ust. 1-6 i 9. 

  

Art. 8. 

W terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. tytu  honorowy profesora 

o wiaty mo e by  nadany w trybie i na zasadach okre lonych w art. 

9i ustawy, o której mowa w art. 1, nauczycielowi, który legitymuje 

si  5-letnim okresem pracy jako nauczyciel dyplomowany. 

 

Art. 9. 

Nauczyciele, którzy w dniu wej cia w ycie ustawy otrzymywali 

dodatki specjalistyczne, zachowuj  prawo do tych dodatków do 

czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysoko-

ci i na zasadach obowi zuj cych w dniu wej cia w ycie ustawy. 

 

Art. 10. 

Ust. 1. Nauczyciele b d cy dyrektorami przedszkoli, szkó , pla-

cówek oraz innych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 

1 ustawy, o której mowa w art. 1, a tak e nauczyciele, o których 

mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, którzy uzy-
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skali w dniu wej cia w ycie ustawy stopie  nauczyciela kontrakto-

wego lub nauczyciela mianowanego, posiadaj cy odpowiednio co 

najmniej dwuletni okres pracy na stanowisku dyrektora lub co naj-

mniej dwuletni okres urlopowania albo zwolnienia z obowi zku 

wiadczenia pracy w zwi zku z pe nieniem funkcji zwi zkowej oraz 

co najmniej dobr  ocen  pracy, mog  z o y  wniosek o podj cie 

odpowiednio post powania egzaminacyjnego na stopie  nauczyciela 

mianowanego lub post powania kwalifikacyjnego na stopie  na-

uczyciela dyplomowanego, z zastrze eniem ust. 2. 

Ust. 2. Warunek posiadania dobrej oceny pracy, o którym mowa 

w ust. 1, nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 

ustawy wymienionej w art. 1. 

Ust. 3. Nauczyciele spe niaj cy wymagania kwalifikacyjne,  

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy wymienionej w art. 1, 

zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wej cia w ycie 

ustawy, uzyskuj  z mocy prawa stopie  nauczyciela mianowanego: 

1) z dniem ponownego zatrudnienia w przedszkolu, szkole, placów-

ce oraz innej jednostce organizacyjnej wymienionej w art. 1 ust. 

1 i w ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, je eli prze-

rwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat, 

2) z dniem wej cia w ycie ustawy, je eli s  zatrudnieni w przed-

szkolu, szkole, placówce oraz innej jednostce organizacyjnej, 

wymienionej w art. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w wymia-

rze co najmniej 1/2 obowi zkowego wymiaru zaj , 

3) z dniem wej cia w ycie ustawy, je eli s  zatrudnieni w Central-

nej Komisji Egzaminacyjnej, okr gowych komisjach egzamina-

cyjnych albo specjalistycznej jednostce nadzoru na stanowiskach 

wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych. 

Ust. 4. Nauczyciele, o których mowa w art. 7 ust. 10, zatrudnieni 

w dniu wej cia w ycie ustawy, posiadaj cy kwalifikacje, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy wymienionej w art. 1, oraz co 

najmniej 5-letni okres pracy pedagogicznej odpowiednio w przed-

szkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której 

mowa w art. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w tym co najmniej  

3-letni nieprzerwany okres pracy w pe nym wymiarze zaj  zgodnie 

z wymaganymi kwalifikacjami w przedszkolu, szkole, placówce 
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wymienionej w art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,  

z tym dniem uzyskuj  z mocy prawa stopie  nauczyciela miano- 

wanego. 

Ust. 5. Ksi a i diakoni zatrudnieni w dniu wej cia w ycie 

ustawy na stanowiskach nauczycieli religii, posiadaj cy wymagane 

kwalifikacje oraz co najmniej 3-letni nieprzerwany okres pracy pe-

dagogicznej w pe nym wymiarze zaj  zgodnie z wymaganymi 

kwalifikacjami odpowiednio w przedszkolu, szkole, z tym dniem 

uzyskuj  z mocy prawa stopie  nauczyciela mianowanego. Do  

3-letniego nieprzerwanego okresu pracy pedagogicznej zalicza si  

okres prowadzenia przez ksi y i diakonów, nieodp atnie, nauki 

religii w szko ach przed dniem 1 wrze nia 1997 r. 

Ust. 6. Nauczycielom, o których mowa w ust. 3-5, akt nadania 

stopnia awansu zawodowego wydaje organ prowadz cy szko ,  

z wy czeniem nauczycieli, o których mowa w ust. 3 pkt 3, którym 

akt nadania wydaje odpowiednio minister w a ciwy do spraw o wia-

ty i wychowania lub minister w a ciwy do spraw kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

 

Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 14 kwietnia 1992 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 

w publicznych przedszkolach i szko ach 
(Dz.U.92.36.155;  zm. Dz.U.93.83.390,  99.67.753) 

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o sys-

temie o wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496,  

z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, 

poz. 759  i Nr 162, poz. 1126) zarz dza si , co nast puje: 

 

§ 1. 

1. W publicznych przedszkolach organizuje si , w ramach planu 

zaj  przedszkolnych, nauk  religii na yczenie rodziców (opie-

kunów prawnych). W publicznych szko ach podstawowych, 

gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwa-



Obowi zuj ce akty prawne dotycz ce nauczania religii w szkole 71

nych dalej "szko ami", organizuje si  w ramach planu zaj  

szkolnych nauk  religii i etyki:  

1) w szko ach podstawowych i gimnazjach - na yczenie rodzi-

ców (opiekunów prawnych), 

2) w szko ach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na 

yczenie b d  rodziców (opiekunów prawnych), b d  samych 

uczniów; po osi gni ciu pe noletno ci o pobieraniu religii  

i etyki decyduj  sami uczniowie, 

2. yczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyra ane w najprostszej 

formie o wiadczenia, które nie musi by  ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, mo e natomiast zosta  zmienione. 

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkol-

nej nauce religii lub etyki nie mo e by  powodem dyskryminacji 

przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

 

§ 2. 

1. Przedszkole i szko a maj  obowi zek zorganizowania lekcji reli-

gii dla grupy nie mniejszej ni  siedmiu uczniów danej klasy lub 

oddzia u (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej 

liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) 

lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny by  organizowa-

ne w grupie mi dzyoddzia owej lub mi dzyklasowej. 

2. Je eli w przedszkolu lub szkole na nauk  religii danego wyznania 

lub wyzna  wspólnie nauczaj cych zg osi si  mniej ni  siedmiu 

uczniów (wychowanków), organ prowadz cy przedszkole lub 

szko , w porozumieniu z w a ciwym ko cio em lub zwi zkiem 

wyznaniowym, organizuje nauk  religii w grupie mi dzyszkolnej 

lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycz-

nym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie ka-

techetycznym nie powinna by  mniejsza ni  trzy. 

3. Je eli w grupie mi dzyszkolnej lub pozaszkolnym (poza-

przedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestnicz  uczniowie 

szkó  (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez ró ne 

organy, organy te ustalaj , w drodze porozumienia, zasady pro-

wadzenia grup lub punktów katechetycznych. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadz cy 

przedszkole lub szko , w ramach posiadanych rodków, mo e - 
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na wniosek ko cio a lub zwi zku wyznaniowego - zorganizowa  

nauczanie religii danego wyznania w sposób odmienny ni  okre-

lony w ust. 1-3. 

5. Dopuszcza si  nieodp atne udost pnianie sal lekcyjnych na cele 

katechetyczne, w terminach wolnych od zaj  szkolnych, ko cio-

om i zwi zkom wyznaniowym równie  nie organizuj cym na-

uczania religii w ramach systemu o wiatowego. 

 

§ 3. 

1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyra aj  takie ycze-

nie (§ 1 ust. 1), szko a organizuje lekcje etyki w oparciu o pro-

gramy dopuszczone do u ytku szkolnego na zasadach okre lo-

nych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie o wiaty. 

2. W zale no ci od liczby zg oszonych uczniów zaj cia mog  by  

organizowane wed ug zasad podanych. 

3. Nie s  obj ci nauk  religii lub etyki uczniowie, którzy wedle 

o wiadczenia rodziców lub ich samych (§ 1 ust. 1) pobieraj  na-

uk  religii poza systemem o wiaty lub wiadomie rezygnuj .  

W miar  potrzeby nale y im zapewni  opiek  lub zaj cia wy-

chowawcze. 

 

§ 4. 

Nauczanie religii odbywa si  na podstawie programów opraco-

wanych i zatwierdzonych przez w a ciwe w adze ko cio ów i innych 

zwi zków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji 

Narodowej do wiadomo ci. Te same zasady stosuje si  wobec pod-

r czników do nauczania religii. 

 

§ 5. 

1. Przedszkole lub szko a zatrudnia nauczyciela religii, katechet  

przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej nauczycielem reli-

gii, wy cznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania 

do danego przedszkola lub szko y, wydanego przez: 

1) w przypadku Ko cio a Katolickiego - w a ciwego biskupa 

diecezjalnego, 
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2) w przypadku pozosta ych ko cio ów oraz innych zwi zków 

wyznaniowych - w a ciwe w adze zwierzchnie tych ko cio-

ów i zwi zków wyznaniowych. 

2. Cofni cie skierowania, o którym mowa w ust. 1, jest równo-

znaczne z utrat  uprawnie  do nauczania religii w danym przed-

szkolu lub szkole. O cofni ciu skierowania w a ciwe w adze ko-

cio ów lub innych zwi zków wyznaniowych powiadamiaj  dy-

rektora przedszkola lub szko y oraz organ prowadz cy. Na okres 

pozosta y do ko ca roku szkolnego ko ció  lub inny zwi zek wy-

znaniowy mo e skierowa  inn  osob  do nauczania religii, z tym 

e równocze nie pokrywa on koszty z tym zwi zane. 

3. Nauczyciel religii prowadz cy zaj cia w grupie mi dzyszkolnej 

lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycz-

nym albo ucz cy na terenie kilku szkó  lub przedszkoli jest za-

trudniany przez dyrektora szko y lub przedszkola wskazanego 

przez organ prowadz cy, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub przez 

organ wskazany w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

4. Nauczycieli religii zatrudnia si  zgodnie z Kart  Nauczyciela. 

 

§ 6. 

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii okre laj  odpowied-

nio Konferencja Episkopatu Polski Ko cio a Katolickiego oraz w a-

ciwe w adze zwierzchnie ko cio ów lub innych zwi zków wyzna-

niowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 

 

§ 7. 

1. Nauczyciel religii wchodzi w sk ad rady pedagogicznej szko y, 

nie przyjmuje jednak obowi zków wychowawcy klasy . 

2. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotka  z rodzi-

cami swoich uczniów równie  poza wyznaczonymi przez szko  

lub przedszkole zebraniami ogólnymi, wcze niej ustalaj c z dy-

rektorem szko y lub przedszkola termin i miejsce planowanego 

spotkania. 

3. Nauczyciel religii mo e prowadzi  na terenie szko y organizacje 

o charakterze spo eczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach 

okre lonych w art. 58 ustawy o systemie o wiaty. Z tytu u pro-
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wadzenia organizacji nie przys uguje mu dodatkowe wynagro-

dzenie. 

4. Nauczyciel religii ma obowi zek wype niania dziennika szkol- 

nego. 

5. Nauczyciel religii ucz cy w grupie mi dzyklasowej (mi dzyod-

dzia owej), mi dzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma 

obowi zek prowadzi  odr bny dziennik zaj , zawieraj cy te 

same zapisy, które zawiera dziennik szkolny. 

 

§ 8. 

1. Nauka religii w przedszkolach i szko ach publicznych wszystkich 

typów odbywa si  w wymiarze dwóch zaj  przedszkolnych 

(w a ciwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin 

lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii mo e by  zmniej-

szony jedynie za zgod  biskupa diecezjalnego Ko cio a Katolic-

kiego albo w adz zwierzchnich pozosta ych ko cio ów i innych 

zwi zków wyznaniowych. 

2. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szko y. 

 

§ 9. 

1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na wiadectwie szkol-

nym bezpo rednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyelimi-

nowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie nale y za-

mieszcza  danych, z których wynika oby, na zaj cia z jakiej reli-

gii (b d  etyki) ucze  ucz szcza . 

2. Ocena z religii (etyki) nie ma wp ywu na promowanie ucznia do 

nast pnej klasy. 

3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana wed ug skali ocen przyj -

tej w danej klasie. 

4. Uczniowie korzystaj cy z nauki religii prowadzonej przez ko cio-

y lub zwi zki wyznaniowe w grupach mi dzyszkolnych i w 

punktach katechetycznych lub ucz szczaj cy na zaj cia z etyki 

organizowane na podobnych zasadach otrzymuj  ocen  z religii 

(etyki) na wiadectwie wydawanym przez szko , do której 

ucz szczaj , na podstawie wiadectwa przekazanego przez kate-

chet  lub nauczyciela etyki. 
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§ 10. 

1. Uczniowie ucz szczaj cy na nauk  religii uzyskuj  trzy kolejne 
dni zwolnienia z zaj  szkolnych w celu odbycia rekolekcji wiel-
kopostnych, je li religia lub wyznanie, do którego nale , nak a-
da na swoich cz onków tego rodzaju obowi zek. Piecz  nad 
uczniami w tym czasie zapewniaj  katecheci. Szczegó owe zasa-
dy dotycz ce organizacji s  przedmiotem odr bnych ustale  
mi dzy organizuj cymi rekolekcje a szko . 

2. O terminie rekolekcji dyrektor szko y powinien by  powiadomio-
ny co najmniej miesi c wcze niej. 

3. Je eli na terenie szko y prowadzona jest nauka religii wi cej ni  
jednego wyznania, ko cio y i zwi zki wyznaniowe powinny d -
y  do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych. 

 
§ 11. 

1. Do wizytowania lekcji religii upowa nieni s  odpowiednio wizy-
tatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Ko cio a Ka-
tolickiego i w a ciwe w adze zwierzchnie pozosta ych ko cio ów 
i innych zwi zków wyznaniowych. Lista tych osób jest prze-
kazana do wiadomo ci organom sprawuj cym nadzór pedago-
giczny. 

2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie 
metodyki nauczania i zgodno ci z programem, prowadz  dyrek-
tor szko y (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogiczne-
go, na zasadach okre lonych odr bnymi przepisami. 

3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikaj ce ze sprawo-
wania nadzoru pedagogicznego mog  by  przekazywane odpo-
wiednio biskupowi diecezjalnemu Ko cio a Katolickiego oraz 
w a ciwym w adzom zwierzchnim pozosta ych ko cio ów i in-
nych zwi zków wyznaniowych. 

 
§ 12. 

 W pomieszczeniach szkolnych mo e by  umieszczony krzy . 
W szkole mo na tak e odmawia  modlitw  przed i po zaj ciach. 
Odmawianie modlitwy w szkole powinno by  wyrazem wspólnego 
d enia uczniów oraz taktu i delikatno ci ze strony nauczycieli 
i wychowawców. 
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§ 13. 

1. Trac  moc: 

1) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 90 r. 

dotycz ca powrotu nauczania religii do szko y w roku szkol-

nym 1990/91. 

2) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 

1990 r. dotycz ca powrotu nauczania religii do szko y w roku 

szkolnym 1990/91, okre laj ca zasady wspó dzia ania z ko-

cio ami i zwi zkami wyznaniowymi za Ko cio em Rzym-

skokatolickim, 

3) decyzja nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 

1991 r., z zastrze eniem ust. 2. 

 

§ 14. 

Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia, z tym e w 

odniesieniu do: 

1) sze cioletnich szkó  podstawowych i gimnazjów - wchodzi w 

ycie z dniem 1 wrze nia 1999 r., 

2) szkó  ponadgimnazjalnych - wchodzi w ycie z dniem 1 wrze-

nia 2002 r. 

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke 

 

 

Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegó owych zasad 

sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk  

wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji  

niezb dnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego,  

a tak e kwalifikacji osób, którym mo na zleca  prowadzenie 

bada  i opracowywanie ekspertyz 
(Dz.U.99.67.759) 

 

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r.  

o systemie o wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 

496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 

117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarz dza si , co nast puje: 
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§ 1. 

1. Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu 

o wiaty, a w szczególno ci jako ciowy rozwój szkó  i placówek 

z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy na-

uczyciela.  

2. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w szczególno ci przez:  

1) mierzenie jako ci pracy szkó  i placówek polegaj ce na zorga-

nizowanym i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stop-

nia spe niania przez szko  lub placówk  wymaga  wynikaj -

cych z jej zada , z uwzgl dnieniem opinii uczniów, rodziców 

i nauczycieli, 

2) wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkó  i placówek w 

spe nianiu przez szko  lub placówk  wymaga  w zakresie 

jako ci pracy szko y lub placówki. 

 

§ 2. 

1. Kurator o wiaty, sprawuj c nadzór pedagogiczny, wykonuje w 

szczególno ci nast puj ce zadania:  

1) opracowuje organizacj  nadzoru pedagogicznego w woje-

wództwie, 

2) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jako ci pracy 

szkó  i placówek, z uwzgl dnieniem zada  w tym zakresie 

wyznaczonych przez ministra w a ciwego do spraw o wiaty  

i wychowania; wyniki przeprowadzonego mierzenia jako ci 

pracy szko y przedstawia si  radzie pedagogicznej szko y lub 

placówki, 

3) sporz dza, nie rzadziej ni  raz na 5 lat, uwzgl dniaj c wyniki 

mierzenia jako ci pracy szko y lub placówki, o którym mowa 

w pkt. 2, raport o jako ci edukacji w szkole lub placówce, 

który przekazuje dyrektorowi szko y lub placówki oraz orga-

nowi prowadz cemu,  

4) nadzoruje opracowywanie przez szko y lub placówki progra-

mów ich rozwoju, w tym programów poprawy efektywno ci, 

o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze nia 

1991 r. o systemie o wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329  

i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 
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943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), 

zwanej dalej “ustaw ”, 

5)  sporz dza, nie rzadziej ni  raz na 5 lat, raport o jako ci edu-

kacji w województwie wraz z wnioskami dotycz cymi two-

rzenia i realizacji polityki o wiatowej w województwie i pa -

stwie, który przekazuje ministrowi w a ciwemu do spraw 

o wiaty i wychowania oraz wojewodzie, 

6)  inspiruje i wspomaga dyrektorów szkó  i placówek w osi ga-

niu wymaganej jako ci pracy szkó  i placówek, 

7) wspomaga rozwój zawodowy pracowników, o których mowa 

w art. 35 ust. 5 ustawy,  

8) wspó pracuje z jednostkami samorz du terytorialnego w za-

kresie kreowania regionalnej i lokalnej polityki o wiatowej, 

zgodnej z polityk  o wiatow  pa stwa, 

9) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych dyrektorów 

szkó  i placówek w celu dokonywania oceny ich pracy, we-

d ug zasad okre lonych w odr bnych przepisach. 

2. Kurator o wiaty w celu zdiagnozowania wybranego problemu w 

skali województwa mo e zwróci  si  do dyrektorów szkó  lub 

placówek o przeprowadzenie mierzenia jako ci pracy szkó  lub 

placówek w okre lonym zakresie.  

3. Kurator o wiaty w wykonywaniu zada  nadzoru pedagogicznego 

wspó pracuje z dyrektorami szkó  i placówek, a tak e w zwi zku 

ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym wspó dzia a z inny-

mi organami sprawuj cymi nadzór pedagogiczny oraz z organa-

mi prowadz cymi szko y lub placówki.  

4. Inne organy sprawuj ce nadzór pedagogiczny wykonuj  odpo-

wiednio zadania okre lone w ust. 1 - 3.  

5. Przepisy ust. 1 - 3 w odniesieniu do szkó  i placówek niepublicz-

nych stosuje si  odpowiednio. 

  

§ 3. 

1. Dyrektor szko y lub placówki, we wspó pracy z innymi nauczy-

cielami zajmuj cymi stanowiska kierownicze w szkole lub pla-

cówce, sprawuj c nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczegól-

no ci nast puj ce zadania:  
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1) opracowuje organizacj  mierzenia jako ci pracy szko y lub 

placówki, w zakresie wymienionym w art. 33 ust. 1 i 2 usta-

wy, z uwzgl dnieniem lokalnych potrzeb, ustalaj c sposób  

jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wy-

ników, 

2) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jako ci pracy 

szko y lub placówki, uwzgl dniaj c zadania, o których mowa 

w § 2 ust. 2, 

3) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spe nianiu przez nich 

wymaga  w zakresie jako ci pracy szko y lub placówki oraz 

w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego, 

4) przekazuje raport o jako ci pracy szko y lub placówki, o któ-

rym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, radzie szko y lub placówki, ra-

dzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorz dowi uczniow-

skiemu, 

5) opracowuje program rozwoju szko y lub placówki, wykorzy-

stuj c wyniki mierzenia jako ci pracy szko y lub placówki, 

6) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania 

oceny ich pracy wed ug zasad okre lonych w odr bnych 

przepisach. 

2. Dyrektor szko y lub placówki w wykonywaniu zada  nadzoru 

pedagogicznego wspó pracuje z organami, o których mowa w 

art. 39 ust. 4 ustawy.  

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si  do szkó  i placówek niepu-

blicznych.  

§ 4. 

Organy sprawuj ce nadzór pedagogiczny i dyrektorzy szkó   

i placówek prowadz  mierzenie jako ci pracy szkó  i placówek w 

szczególno ci przez: 

1) badanie skuteczno ci dzia ania szko y lub placówki, porównu-

j c osi gane efekty z za o onymi celami,  

2) badanie osi gni  edukacyjnych uczniów, 

3) diagnozowanie wybranych obszarów pracy szko y lub pla-

cówki, 

4) zorganizowane i systematyczne obserwowanie osi ganej jako-

ci pracy szko y lub placówki, wed ug ustalonych kryteriów, 



Obowi zuj ce akty prawne dotycz ce nauczania religii w szkole  80

5) hospitacj  polegaj c  w szczególno ci na obserwacji wiedzy, 

umiej tno ci i postaw uczniów. 

 

§ 5. 

1. W kuratoriach o wiaty oraz urz dach innych organów sprawuj -

cych nadzór pedagogiczny i podporz dkowanych im jednostkach 

organizacyjnych ustala si  nast puj cy wykaz stanowisk, których 

zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych: 

1) w ministerstwach: 

a) dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów (równorz d-

nych komórek organizacyjnych) oraz radcy ministrów  

i naczelnicy wydzia ów (równorz dnych komórek organi-

zacyjnych) wykonuj cy statutowe i regulaminowe zadania 

w zakresie nadzoru pedagogicznego, 

b)  wizytatorzy, starsi wizytatorzy i g ówni wizytatorzy, 

2)  w kuratoriach o wiaty: 

a)  kuratorzy oraz wicekuratorzy o wiaty koordynuj cy prac  

komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem 

jest wykonywanie nadzoru pedagogicznego, 

b) kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa pod 

lit. a), 

c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy, 

3) w jednostce organizacyjnej utworzonej przez ministra w a ci-

wego do spraw kultury na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy: 

a) dyrektor jednostki i inni pracownicy zajmuj cy stanowiska 

kierownicze i wykonuj cy statutowe i regulaminowe za-

dania w zakresie nadzoru pedagogicznego, 

b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i g ówni wizytatorzy. 

2. Na stanowiskach wymienionych w ust. 1 mog  by  zatrudnieni:  

1)  nauczyciele posiadaj cy:  

a) dyplom uko czenia studiów magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne, 

b) co najmniej 6-letni sta  pracy pedagogicznej, 

c) uko czone formy doskonalenia w zakresie administracji 

lub zarz dzania albo co najmniej 2-letni sta  pracy na sta-

nowisku kierowniczym w szkole, placówce, zak adzie 
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kszta cenia nauczycieli, placówce doskonalenia nauczycie-

li lub na stanowisku wymagaj cym kwalifikacji pedago-

gicznych w urz dzie organu sprawuj cego nadzór pedago-

giczny, 

d) uko czone formy doskonalenia w zakresie mierzenia jako-

ci pracy szko y,  

2) nauczyciele akademiccy spe niaj cy wymagania wymienione 

w pkt 1 lit. a, c i d oraz posiadaj cy co najmniej 6-letni sta  

pracy w szkole wy szej. 

 

§ 6. 

Kurator o wiaty oraz inne organy sprawuj ce nadzór pedago-

giczny mog  zleca  prowadzenie bada  i opracowywanie ekspertyz, 

o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy, osobom posiadaj cym 

dyplom uko czenia studiów magisterskich i kwalifikacje zgodne  

z zakresem zleconych zada . 

 

§ 7. 

Nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni w dniu wej-

cia w ycie rozporz dzenia na stanowiskach, których zajmowanie 

wymaga kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach o wiaty i w 

urz dach innych organów sprawuj cych nadzór pedagogiczny, po-

siadaj cy kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk na podstawie 

dotychczasowych przepisów, posiadaj  kwalifikacje w rozumieniu 

przepisów niniejszego rozporz dzenia. 

 

§ 8. 

Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia 

og oszenia, z wyj tkiem § 5 ust. 2 pkt 1 lit. c) i d) oraz pkt 2 w za-

kresie wymaga  wymienionych w pkt 1 lit. c) i d), który wchodzi w 

ycie z dniem 1 wrze nia 2003 r. 

 

 

Minister Edukacji Narodowej 

wz. I. Dzierzgowska 
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Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 lipca 2000 r. 

w sprawie wymaga , jakim powinni odpowiada  eksperci  

wchodz cy w sk ad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych 

dla nauczycieli ubiegaj cych si  o awans zawodowy,  

oraz warunków wpisywania na list  ekspertów i skre lania z niej 

 

Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 

106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 

19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarz dza si , co nast puje: 

 

§ 1. 

1. Ekspertem wchodz cym w sk ad komisji egzaminacyjnej lub 

kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegaj cych si  o awans zawo-

dowy, zwanym dalej "ekspertem", mo e by  osoba, która:  

1) posiada co najmniej wykszta cenie wy sze magisterskie, 

2) posiada co najmniej 7-letni sta  pracy pedagogicznej, psycho-

logicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej albo arty-

stycznej, z zastrze eniem ust. 2, 

3) spe nia warunki okre lone w art. 10 ust. 5 pkt. 1 - 4 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej 

"Kart  Nauczyciela", 

4) ponadto spe nia jeden z warunków: 

a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole 

wy szej, kszta c cym nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 

ust. 1 Karty Nauczyciela,  

b) jest nauczycielem zatrudnionym w zak adzie kszta cenia 

nauczycieli, 

c) jest nauczycielem konsultantem zatrudnionym w publicznej 

placówce doskonalenia nauczycieli, 

d) jest nauczycielem zatrudnionym na stanowisku wymagaj -

cym kwalifikacji pedagogicznych w jednostkach organiza-

cyjnych, o których mowa art. 1 ust. 2 pkt. 1 Karty Nauczy-

ciela, 

e) jest nauczycielem doradc  metodycznym, 
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f) jest konsultantem wspó pracuj cym z Centrum Edukacji 
Artystycznej, 

g) jest wychowawc , pedagogiem lub psychologiem zatrud-
nionym w systemie placówek poradnictwa rodzinnego 
i opieku czo-wychowawczego, 

h) jest nauczycielem dyplomowanym. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a) - g), bezpo rednio 
przed z o eniem wniosku o wpis na list  ekspertów powinni po-
siada  co najmniej 2-letni sta  pracy w okresie ostatnich 5 lat w 
jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. 
a) - d), f) i g) lub w charakterze doradcy metodycznego. 

  
§ 2. 

1. Wpis na list  ekspertów, zwan  dalej "list ", zawieraj c  nast -
puj ce dane:  
1) imi  i nazwisko, 
2) adres do korespondencji, 
3) aktualne miejsce pracy, 
4) posiadane kwalifikacje zawodowe i specjalno  - nast puje na 

podstawie wniosku przedstawionego przez zainteresowanego 
nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.  

2. Do wniosku nale y do czy :  
1) kwestionariusz osobowy, 
2) rekomendacj , wydan  przez instytucj  lub stowarzyszenie 

dzia aj ce na rzecz systemu o wiaty i wychowania, nauki 
i szkolnictwa wy szego lub nauczycielski zwi zek zawodo-
wy, zawieraj c  opis dorobku zawodowego nauczyciela lub 
nauczyciela akademickiego,  

3) urz dowo potwierdzone kopie dokumentów o posiadanych 
kwalifikacjach, 

4) urz dowo potwierdzone kopie dokumentów dotycz cych 
przebiegu zatrudnienia w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 
pkt. 2, 

3. Do wniosku nale y do czy  tak e zgod  na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 oraz  
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580) - w przypadku wpisa-
nia na list .  
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4. Wpis na list  osób, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 4 lit. g) na-
st puje po akceptacji ministra w a ciwego do spraw zabezpie-
czenia spo ecznego.  

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, nale y kierowa  do ministra 
w a ciwego do spraw o wiaty i wychowania. 

  
§ 3. 

Minister w a ciwy do spraw o wiaty i wychowania odmawia w 
drodze decyzji administracyjnej wpisania na list  w przypadku nie-
spe nienia wymaga  i warunków okre lonych odpowiednio w § 1 i 2. 

 
§ 4. 

W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 1, oso-
by wpisane na list  zawiadamiaj  o tym ministra w a ciwego do 
spraw o wiaty i wychowania. 

  
§ 5. 

1. Minister w a ciwy do spraw o wiaty i wychowania skre la eks-
perta z listy w drodze decyzji administracyjnej:  
1) na umotywowany wniosek organu powo uj cego komisj  eg-

zaminacyjn  lub kwalifikacyjn  albo organu sprawuj cego 
nadzór pedagogiczny w przypadku: 
a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w 

pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, do 
której ekspert zosta  powo any, 

b) nieprzestrzegania przepisów dotycz cych post powania 
egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego, 

2) w razie nie spe niania warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt 3, 

3) w razie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscy-
plinarnej, 

4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. 
2. Skre lenie eksperta z listy nast puje równie  na jego wniosek.  
 

§ 6. 

Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia 
og oszenia.  

Minister Edukacji Narodowej 
Miros aw Handke 
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Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 3 sierpnia 2000 r. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli 

 

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. 

Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, 

Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarz dza si , co nast puje: 

 

§ 1. 

Rozporz dzenie okre la sposób odbywania sta u, rodzaj do-

kumentacji za czanej do wniosku nauczyciela o post powanie 

kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, zakres wymaga  kwalifika-

cyjnych i egzaminacyjnych dla uzyskania poszczególnych stopni 

awansu zawodowego, z uwzgl dnieniem zró nicowania grup 

nauczycieli, oraz tryb dzia ania komisji kwalifikacyjnych 

i egzaminacyjnych, a tak e wzory za wiadcze  o akceptacji lub 

zdaniu egzaminu oraz wzór aktu nadania stopnia awansu zawo-

dowego. 

§ 2. 

Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o:  

1) Karcie Nauczyciela - rozumie si  przez to ustaw  z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

2) nauczycielu - rozumie si  przez to nauczycieli, wychowaw-

ców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w  

jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 pkt 

1-3 Karty Nauczyciela, 

3) szkole bez bli szego okre lenia - rozumie si  przez to jednost-

ki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 pkt 1-3 Karty 

Nauczyciela, 

4) dyrektorze szko y - rozumie si  przez to osoby kieruj ce jed-

nostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 pkt  

1-3 Karty Nauczyciela. 
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§ 3. 

1. Nauczyciel sta ysta ubiegaj cy si  o awans na stopie  nauczycie-

la kontraktowego w okresie odbywania sta u powinien w szcze-

gólno ci:  

1) poznawa  organizacj , zadania i zasady funkcjonowania szko-

y, w tym:  

a) sposób prowadzenia obowi zuj cej w szkole dokumentacji, 

b) przepisy dotycz ce zapewnienia bezpiecznych i higienicz-

nych warunków nauki i pracy,  

2) uczestniczy  jako obserwator w zaj ciach prowadzonych 

przez opiekuna sta u lub innych nauczycieli, w wymiarze co 

najmniej dwóch zaj  w miesi cu, i omówi  z prowadz cym 

obserwowane zaj cia, 

3) prowadzi  zaj cia z uczniami, wychowankami lub s uchacza-

mi, w obecno ci opiekuna sta u lub dyrektora szko y, w  

wymiarze co najmniej jednego zaj cia w miesi cu, 

4) uczestniczy  w wewn trzszkolnych formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli - z uwzgl dnieniem specyfiki typu  

i rodzaju szko y, w której odbywa sta . 

2. Wymagania kwalifikacyjne umo liwiaj ce uzyskanie awansu na 

stopie  nauczyciela kontraktowego obejmuj  w szczególno ci:  

1) wykazanie umiej tno ci prowadzenia zaj  w sposób zapew-

niaj cy w a ciw  realizacj  podstawowych zada  szko y, w 

której odbywa  sta , 

2) posiadanie wiedzy z zakresu problemów rodowiska uczniów  

i wychowanków, w stopniu umo liwiaj cym wspó prac   

z tym rodowiskiem, 

3) umiej tno  omawiania w asnych lub obserwowanych zaj ,  

4) znajomo  organizacji i zasad funkcjonowania szko y, w któ-

rej nauczyciel odbywa  sta . 

 

§ 4. 

1. Nauczyciel kontraktowy ubiegaj cy si  o awans na stopie  na-

uczyciela mianowanego w okresie odbywania sta u powinien w 

szczególno ci:  
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1)  uczestniczy  w pracach organów szko y zwi zanych z reali-

zacj  zada  edukacyjnych, wychowawczych, opieku czych 

lub innych wynikaj cych ze statutu oraz potrzeb szko y, 

2)  samodzielnie lub przez udzia  w ró nych formach doskonale-

nia zawodowego pog bia  swoj  wiedz  i umiej tno ci za-

wodowe, 

3)  poznawa  przepisy dotycz ce systemu o wiaty, a w przypad-

ku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty 

Nauczyciela - przepisy dotycz ce pomocy spo ecznej lub po-

st powania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowa-

nia szko y - z uwzgl dnieniem specyfiki typu i rodzaju szko-

y, w której odbywa sta . 

2. Wymagania egzaminacyjne umo liwiaj ce uzyskanie awansu na 

stopie  nauczyciela mianowanego obejmuj  w szczególno ci:  

1) umiej tno  organizacji i doskonalenia w asnego warsztatu 

pracy, analizowania i dokumentowania w asnych dzia a ,  

a tak e oceniania skuteczno ci i dokonywania stosownych ko-

rekt w tym dzia aniu; w przypadku nauczycieli, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela, wykazywanie 

umiej tno ci samodzielnego opracowania indywidualnych 

planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka 

w szkole oraz aktywnego dzia ania w zespole do spraw okre-

sowej oceny sytuacji wychowanków, 

2) umiej tno  uwzgl dniania w swojej pracy problematyki ro-

dowiska lokalnego oraz wspó czesnych problemów spo ecz-

nych i cywilizacyjnych,  

3) uczestnictwo w realizacji zada  ogólnoszkolnych, edukacyj-

nych, wychowawczych i opieku czych lub innych wynikaj -

cych ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szko y, 

4) umiej tno  wykorzystywania w swojej pracy technologii 

komputerowej i informacyjnej, 

5) wiedz  z wybranych zagadnie  psychologii, pedagogiki i dy-

daktyki oraz ogólnych problemów o wiatowych, pomocy spo-

ecznej lub post powania w sprawach nieletnich, w zakresie 

specyfiki zada  realizowanych przez nauczyciela, 

6) znajomo  przepisów dotycz cych systemu o wiaty, pomocy 

spo ecznej lub post powania w sprawach nieletnich, w zakre-
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sie funkcjonowania szko y, w której nauczyciel odbywa  sta , 

oraz umiej tno  pos ugiwania si  tymi przepisami. 

 

§ 5. 

1. Nauczyciel mianowany ubiegaj cy si  o awans na stopie  na-

uczyciela dyplomowanego w okresie odbywania sta u powinien 

w szczególno ci:  

1)  podejmowa  dzia ania maj ce na celu doskonalenie warsztatu 

i metod pracy, 

2) uczestniczy  w realizacji zada  wykraczaj cych poza wyko-

nywane obowi zki s u bowe, 

3) uczestniczy  w ró nych formach doskonalenia, s u cych w a-

snemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szko y, w 

której nauczyciel jest zatrudniony - z uwzgl dnieniem specy-

fiki typu i rodzaju szko y, w której odbywa sta . 

2. Wymagania kwalifikacyjne umo liwiaj ce uzyskanie awansu na 

stopie  nauczyciela dyplomowanego obejmuj  w szczególno ci:  

1) opracowywanie i wdra anie przedsi wzi  i programów na 

rzecz doskonalenia swojej pracy i podwy szania jako ci pracy 

szko y, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiej tno ci 

stosowania technologii komputerowej i informacyjnej, 

2) umiej tno  dzielenia si  swoj  wiedz  i do wiadczeniem  

z innymi pracownikami szko y,  

3) realizacj  co najmniej czterech z nast puj cych zada : 

a) opracowanie i wdro enie programu dotycz cego dzia a  

edukacyjnych, wychowawczych, opieku czych lub innych 

zwi zanych odpowiednio z o wiat , pomoc  spo eczn  lub 

post powaniem w sprawach nieletnich, 

b) opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub 

innych materia ów zwi zanych z wykonywan  prac ; w 

przypadku nauczycieli szkó  artystycznych za spe nienie te-

go zadania uznaje si  tak e prowadzenie aktywnej dzia al-

no ci artystycznej, 

c) prowadzenie otwartych zaj , w szczególno ci dla nauczy-

cieli sta ystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmo-

wanie dzia a  zwi zanych z wewn trzszkolnym doskonale-

niem zawodowym, 
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d) aktywna i systematyczna wspó praca ze strukturami samo-

rz dowymi lub innymi organizacjami dzia aj cymi na rzecz 

edukacji, pomocy spo ecznej lub post powania w sprawach 

nieletnich, 

e) wykonywanie zada  egzaminatora okr gowej komisji egza-

minacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzamina-

cyjnej dla nauczycieli ubiegaj cych si  o awans zawodowy, 

rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podr czni-

ków, rodków dydaktycznych, programów wychowania 

przedszkolnego; w przypadku nauczycieli szkó  artystycz-

nych - tak e konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej,  

f) pe nienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifi-

kacji edukatora lub trenera terapeuty, 

g) uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umo li-

wiaj cych poszerzenie zakresu dzia a  edukacyjnych, wy-

chowawczych, opieku czych lub innych zwi zanych z za-

daniami szko y, 

h) wykonywanie samodzielnie lub we wspó pracy z zespo em 

innych zada  na rzecz edukacji, pomocy spo ecznej, post -

powania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znacz cych 

osi gni  w pracy zawodowej. 

 

§ 6. 

1. Dyrektor szko y zapewnia prawid owy przebieg sta u.  

2. Nauczycielowi odbywaj cemu sta  dyrektor szko y zapewnia 

mo liwo  obserwacji zaj  dydaktycznych, wychowawczych 

oraz innych prowadzonych w szkole, a tak e udzia  w formach 

kszta cenia ustawicznego, je eli wynika to z zatwierdzonego pla-

nu rozwoju zawodowego i potrzeb szko y.  

3. Zaj cia i inne zadania realizowane przez nauczyciela zgodnie  

z jego planem rozwoju zawodowego s  obserwowane i oma-

wiane z dyrektorem szko y, z zastrze eniem ust. 4.  

4. W przypadku nauczycieli zajmuj cych si  pomoc  psycholo-

giczno-pedagogiczn  dyrektor szko y zbiera informacje 

o przebiegu i efektach prowadzonych przez nich zaj .  
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§ 7. 

1. Dokumentacja za czona do wniosku o podj cie post powania 

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego powinna, z zastrze eniem 

ust. 2, obejmowa :  

1) dokumenty potwierdzaj ce posiadanie kwalifikacji zawodo-

wych lub po wiadczone kopie tych dokumentów,  

2) za wiadczenie dyrektora szko y o wymiarze zatrudnienia na-

uczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okre-

sie odbywania sta u; w przypadku nauczyciela, który w okre-

sie odbywania sta u zmieni  miejsce zatrudnienia, oraz na-

uczyciela zatrudnionego w kilku szko ach, w ka dej w wy-

miarze mniejszym ni  po owa obowi zuj cego wymiaru 

zaj , cznie w wymiarze co najmniej po owy obowi zuj ce-

go wymiaru zaj , nale y za czy  za wiadczenia ze wszyst-

kich szkó , w których nauczyciel by  zatrudniony w okresie 

sta u, o ile nie jest mo liwe udokumentowanie zatrudnienia 

wiadectwami pracy, 

3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie  

z jego realizacji, 

4) ocen  dorobku zawodowego za okres sta u, 

5) dokumentacj  potwierdzaj c  spe nienie wymaga  okre lo-

nych odpowiednio w § 3-5. 

2. Dokumentacja nauczyciela, który nie ma obowi zku odbywania 

sta u, za czona do wniosku o podj cie post powania kwalifika-

cyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje dokumenty, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, za wiadczenie pracodawcy o spe nieniu 

wymaga  dotycz cych okresów pracy, urlopowania lub zwolnie-

nia z pracy wymaganego do z o enia wniosku, je li okresów tych 

nie mo na udokumentowa  na podstawie wiadectw pracy, a po-

nadto:  

1) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora szko y - sprawozdanie z ostatnich dwóch lat pracy 

obejmuj ce w szczególno ci charakterystyk  i rozwój kiero-

wanej przez niego szko y w tym okresie, z uwzgl dnieniem 

wyników mierzenia jako ci pracy szko y oraz programu roz-

woju szko y, 
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2) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 

Karty Nauczyciela - sprawozdanie z ostatnich dwóch lat pracy 

zawieraj ce informacje o sposobie realizacji zada  zwi za-

nych z zajmowanym stanowiskiem, uwzgl dniaj ce w szcze-

gólno ci problematyk  zwi zan  z wykonywaniem nadzoru 

pedagogicznego, 

3) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 

Karty Nauczyciela - dokumentacj  potwierdzaj c  dorobek 

zawodowy zwi zany z realizowaniem, w okresie ostatnich 

dwóch lat, zada  odpowiednio na rzecz edukacji, pomocy 

spo ecznej lub post powania w sprawach nieletnich. 

3. Do wniosku o podj cie post powania kwalifikacyjnego lub eg-

zaminacyjnego nauczyciele mog  za czy , poza dokumentacj  

wymienion  w ust. 1 i 2, inn  dokumentacj  wiadcz c  o ich 

osi gni ciach zawodowych.  

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 5, mo e by  przed-

stawiona w formie:  

1) materia ów potwierdzaj cych realizacj  zada  okre lonych w 

planie rozwoju zawodowego w zale no ci od obszarów dzia-

alno ci zawodowej, w szczególno ci w postaci pisemnej, gra-

ficznej lub nagra  audio-video; w przypadku nauczycieli 

przedmiotów artystycznych potwierdzenie spe nienia wyma-

ga  mo e polega  tak e na przedstawieniu dokumentacji w 

innej formie, zwi zanej z ich dzia alno ci  artystyczn , 

2) za wiadcze  potwierdzaj cych pe nienie funkcji, prowadzenie 

dzia a  lub wykonywanie zada  zwi zanych ze spe nieniem 

wymaga  na okre lony stopie  awansu zawodowego, 

3) wiadectw i za wiadcze  potwierdzaj cych udzia  w kszta ce-

niu ustawicznym lub po wiadczonych kopii tych dokumen-

tów,  

4) w przypadku nauczyciela mianowanego dodatkowo: 

a) pisemnego sprawozdania nauczyciela z realizacji wybra-

nych zada , o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3; je eli 

sprawozdanie dotyczy realizacji zada  okre lonych w § 5 

ust. 2 pkt 3 lit. a) i b), nale y do czy  odpowiednio pro-

gramy, publikacje, referaty lub inne materia y, a okre lo-

nych w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. f) i g) - opis wykorzystania 
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umiej tno ci nabytych w trakcie pe nienia funkcji lub uzy-

skiwania dodatkowych kwalifikacji dla doskonalenia swo-

jej pracy zawodowej, 

b) opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków rozpozna-

wania i rozwi zywania problemów edukacyjnych, wy-

chowawczych lub innych, z uwzgl dnieniem specyfiki ty-

pu i rodzaju szko y, w której nauczyciel jest zatrudniony, 

c) opisu i analizy uczestnictwa w dzia aniach, o których mo-

wa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2. 

 

§ 8. 

1. Komisja kwalifikacyjna lub komisja egzaminacyjna powo ana do 

przeprowadzenia post powania kwalifikacyjnego lub egzamina-

cyjnego dla nauczycieli ubiegaj cych si  o kolejny stopie  awan-

su zawodowego podejmuje post powanie w kolejno ci wp ywu 

wniosków.  

2. W przypadku z o enia wniosku, wraz z dokumentacj , przez 

nauczyciela ko cz cego sta  w danym roku szkolnym do dnia 30 

czerwca tego roku, post powanie kwalifikacyjne lub egzamina-

cyjne powinno by  podj te oraz zako czone w tym samym roku 

szkolnym, je eli wniosek i dokumentacja spe niaj  wymagania 

formalne.  

3. W przypadku z o enia wniosku, wraz z dokumentacj , przez 

nauczyciela ko cz cego sta  w danym roku szkolnym po dniu 30 

czerwca tego roku, post powanie kwalifikacyjne lub egzamina-

cyjne powinno by  podj te i zako czone nie pó niej ni  w stycz-

niu lub w lutym nast pnego roku kalendarzowego, je eli wniosek 

i dokumentacja spe niaj  wymagania formalne.  

4. W przypadku wniosku nauczyciela, który nie ma obowi zku 

odbywania sta u, ust. 2 i 3 stosuje si  odpowiednio.  

5. Post powanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne rozpoczyna si  

od analizy formalnej dokumentacji, o której mowa w § 7.  

6. Z o ony przez nauczyciela wniosek wraz z dokumentacj  powi-

nien by  zbadany przez komisj  kwalifikacyjn  albo komisj   

egzaminacyjn  w terminie nie d u szym ni  czterna cie dni.  

W przypadku gdy wniosek oraz dokumentacja nie spe niaj  wy-

maga  formalnych, komisja zwraca wniosek i dokumentacj , 
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wskazuj c braki formalne oraz okre laj c termin ich uzupe nie-

nia. Komisja kontynuuje post powanie niezw ocznie po przed-

stawieniu uzupe nionego wniosku i dokumentacji.  

7. Przewodnicz cy komisji kwalifikacyjnej albo komisji egzamina-

cyjnej powiadamia nauczyciela sta yst  lub nauczyciela kontrak-

towego, który z o y  wniosek o podj cie odpowiednio po-

st powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie  

i miejscu przeprowadzania odpowiednio rozmowy kwalifikacyj-

nej lub egzaminu, co najmniej na 14 dni przed dat  posiedzenia 

komisji.  

§ 9. 

1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmow  kwalifikacyjn , 

podczas której nauczyciel sta ysta ubiegaj cy si  o stopie  

awansu zawodowego:  

1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawo-

dowego, 

2) odpowiada na pytania cz onków komisji dotycz ce wymaga  

okre lonych w § 3 ust. 2. 

2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie które-

go nauczyciel kontraktowy ubiegaj cy si  o stopie  awansu za-

wodowego:  

1) dokonuje prezentacji w asnego dorobku zawodowego, 

2) odpowiada na pytania cz onków komisji dotycz ce wymaga  

okre lonych w § 4 ust. 2. 

3. Komisja kwalifikacyjna bada i ocenia dokumentacj  przedsta-

wion  przez nauczyciela mianowanego ubiegaj cego si  o awans 

na stopie  nauczyciela dyplomowanego. 

  

§ 10. 

Organ powo uj cy komisj  kwalifikacyjn  lub komisj  egzami-

nacyjn , ustalaj c sk ad komisji, zapewnia w niej udzia  ekspertów, 

w miar  mo liwo ci o specjalno ci zawodowej odpowiadaj cej ty-

powi i rodzajowi szko y, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz 

specjalno ci zawodowej nauczyciela ubiegaj cego si  o stopie  

awansu zawodowego. 
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§ 11. 

1. Komisje kwalifikacyjne i komisje egzaminacyjne podejmuj  

rozstrzygni cia w obecno ci co najmniej 2/3 sk adu swoich 

cz onków.  

2. Ka dy z cz onków komisji ocenia spe nianie przez nauczyciela 

wymaga  niezb dnych do uzyskania stopnia awansu zawodo-

wego, wed ug punktowej skali od 0 do 20.  

3. Nauczyciel otrzymuje odpowiednio akceptacj  komisji kwalifi-

kacyjnej lub zdaje egzamin przed komisj  egzaminacyjn  w 

przypadku uzyskania co najmniej 2/3 mo liwych do uzyskania 

punktów.  

4. Wzór za wiadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej za-

wiera za cznik nr 1 do rozporz dzenia.  

5. Wzór za wiadczenia o zdaniu egzaminu przed komisj  egzami-

nacyjn  zawiera za cznik nr 2 do rozporz dzenia.  

6. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub na-

uczyciela dyplomowanego zawiera za cznik nr 3 do rozpo-

rz dzenia.  

7. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego zawiera 

za cznik nr 4 do rozporz dzenia.  

8. Wzór aktu nadania z mocy prawa stopnia nauczyciela kontrak-

towego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela zawiera 

za cznik nr 5 do rozporz dzenia.  

9. Wzór aktu nadania z mocy prawa stopnia nauczyciela miano-

wanego na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3-5 ustawy  

z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, 

poz. 239) zawiera za cznik nr 6 do rozporz dzenia.  

10. Wzór aktu nadania z mocy prawa stopnia nauczyciela kontrak-

towego na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 

9, zawiera za cznik nr 7 do rozporz dzenia.  

11. Do aktów nadania stopnia awansu zawodowego, o których 

mowa w ust. 6 - 10, za cza si  uzasadnienie. 
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§ 12. 

1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzami-
nacyjnej sporz dzany jest protokó  zawieraj cy w szczególno ci 
uzyskan  przez nauczyciela punktacj  wraz z jej uzasadnieniem.  

2. Protoko y i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz komisji 
egzaminacyjnej przechowywane s  przez organ powo uj cy ko-
misj . Komisje udost pniaj  protoko y organom nadzoruj cym 
czynno ci podejmowane w post powaniu o nadanie nauczycie-
lom stopnia awansu zawodowego.  

3. Organ, który powo a  komisj  kwalifikacyjn  lub egzaminacyjn , 
,zapewnia jej obs ug  administracyjno-biurow  oraz pokrywa 
wydatki zwi zane z jej dzia alno ci .  

4. W sprawach proceduralnych dotycz cych prac komisji, nieuregu-
lowanych w rozporz dzeniu, decyduje komisja w drodze g oso-
wania zwyk  wi kszo ci  g osów obecnych na posiedzeniu 
cz onków. 

§ 13. 

Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 7 dni od dnia og o-
szenia. 

 
Minister Edukacji Narodowej 

Prof. dr hab. in .   Edmund Wittbrodt 
 
 

POROZUMIENIE 
pomi dzy KONFERENCJ   EPISKOPATU POLSKI 

oraz 
MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 6 wrze nia 2000 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii 

 
Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu mi dzy Stolic  Apostolsk   

i Rzecz pospolit  Polsk  z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 
51, poz. 318) oraz § 6 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organi-
zowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko ach 
(Dz.U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 380 i z 1999 r. Nr 67, 
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poz. 753), w zwi zku z § 10 rozporz dzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 10 pa dziernika 1991 r. w sprawie szczegó owych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre lenia szkó   
i wypadków, w których mo na zatrudni  nauczycieli nie maj cych 
wy szego wykszta cenia (Dz.U. Nr 98, poz. 433, z 1994 r. Nr 5, 
poz. 19 i Nr 109, poz. 521 oraz z 1999 r. Nr 14, poz. 127) Konferen- 
cja Episkopatu Polski i Minister Edukacji Narodowej ustalaj , co na-
st puje: 

 
§ 1. 

Kwalifikacje do nauczania religii w dotychczasowych szko ach 
rednich ogólnokszta c cych i rednich zawodowych oraz w szko-
ach ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz.U. z 1996 r. 
Nr 67, poz. 329 z pó n. zm.) zwanej dalej "ustaw ", z wyj tkiem 
dwuletnich szkó  zawodowych, posiadaj : 

1) Ksi a, którzy uko czyli wy sze diecezjalne lub zakonne se-
minarium duchowne i legitymuj  si  dyplomem lub za wiadczeniem 
uko czenia seminarium, 

2) Osoby wieckie i zakonne, które uko czy y wy sze studia teo-
logiczne i posiadaj  przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne, 

3) Alumni wy szych seminariów duchownych po uko czeniu 
pi tego roku studiów, 

4) Osoby wieckie i zakonne, które uko czy y wy sze studia 
magisterskie bez przygotowania teologicznego, ale przygotowanie 
to uzupe ni y w formie teologiczno-katechetycznych studiów pody-
plomowych lub kolegium teologicznego prowadzonego zgodnie  
z zasadami ustalonymi przez Konferencj  Episkopatu Polski, zwa-
nego dalej "kolegium teologicznym". 
 

§ 2. 

Kwalifikacje do nauczania religii w dotychczasowych szko ach 
zasadniczych oraz w przedszkolach, sze cioletnich szko ach pod-
stawowych, gimnazjach i szko ach zawodowych, o których mowa w 
art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. b) ustawy, posiadaj : 

1) Osoby wymienione w § 1, 

2) Osoby wieckie i zakonne, które posiadaj  dyplom uko czenia 
kolegium teologicznego,  
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3) Alumni wy szych diecezjalnych lub zakonnych seminariów 

duchownych oraz studenci wy szych studiów teologicznych po 

uko czeniu czwartego roku - je li kontynuuj  studia. 

 

§ 3. 

Kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach i szko ach 

specjalnych, posiadaj : 

1) Ksi a, którzy uko czyli wy sze diecezjalne lub zakonne se-

minarium duchowne i zaliczyli w trakcie studiów zaj cia z zakresu 

pedagogiki specjalnej i katechezy specjalnej, 

2) Osoby wieckie i zakonne, które uko czy y wy sze studia teo-

logiczne lub kolegium teologiczne i zaliczy y w trakcie studiów 

zaj cia z zakresu pedagogiki specjalnej i katechezy specjalnej, 

3) Osoby, spe niaj ce wymagania kwalifikacyjne dla danego  

typu szko y okre lone w §1 i 2 niniejszego porozumienia, które po-

nadto uko czy y studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w 

zakresie pedagogiki specjalnej o specjalno ci nadaj cej kwalifikacje 

do pracy w okre lonym typie szko y.  

 

§ 4. 

1. Ilekro  w niniejszym porozumieniu jest mowa o przygotowa-

niu katechetyczno-pedagogicznym - nale y przez to rozumie  naby-

cie wiedzy i umiej tno ci z zakresu pedagogiki, psychologii, kate-

chetyki i dydaktyki, nauczanych w powi zaniu z teologi  w wymia-

rze nie mniejszym ni  270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenio-

nych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym ni  150 

godzin.  

2. O posiadaniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego 

wiadczy dokument uko czenia wy szego seminarium duchownego 

albo dyplom (za wiadczenie) innej szko y wy szej, kolegium teolo-

gicznego albo wiadectwo uko czenia kursu katechetyczno-peda-

gogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne, wy sze 

seminarium duchowne lub inn  szko  wy sz .  

3. Skierowanie nauczyciela religii do danej szko y, wydane 

przez w a ciwego biskupa diecezjalnego za wiadcza o posiadaniu 

kwalifikacji do nauczania religii.  
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§ 5. 

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wej cia w ycie porozu-
mienia, którzy legitymuj  si  wiadectwem dojrza o ci i uko czyli 
instytut wy szej kultury religijnej, studium katechetyczne lub kursy 
katechetyczne, mog  naucza  religii w przedszkolach i szko ach,  
o których mowa w § 2 do dnia 31 sierpnia 2006 r.  

 
§ 6. 

Traci moc porozumienie pomi dzy Konferencj  Episkopatu Pol-
ski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 1993 r. w 
sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli reli-
gii (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 21).  

 
§ 7. 

Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania.  
 

w imieniu 
Konferencji Episkopatu Polski

Minister Edukacji Narodowej 

Kazimierz Nycz Edmund Wittbrodt 

 

 

 

List Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 19 czerwca 2000 r. 

w sprawie zaszeregowania ksi y katechetów
2
 

(DKS – WSW – 1032/138/KF/2000) 

 

Minister Edukacji Narodowej Miros aw Handke skierowa  do 

Przewodnicz cego Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania - 

ksi dza biskupa Kazimierza Nycza list, zawieraj cy informacj  na 

temat zaszeregowania ksi y, którzy ucz  religii w szko ach. Ni ej 

zamieszczony list nawi zuje do ustale , przyj tych na spotkaniu w 

dniu 8 czerwca 2000 r. Zosta  przekazany tak e do wiadomo ci ku-

ratorów o wiaty. 

                                                      
2 Na spotkaniu odpowiedzialnych za katechizacj  w Polsce, w dniach 14 - 16 

wrze nia 2000 r. w Zakopanem, Ks. Bp Kazimierz Nycz poinformowa , e list 
Ministra Miros awa Handkego przybierze form  aktu prawnego. 
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Jego Ekscelencja 

Ksi dz Biskup 

Kazimierz Nycz 

 

 

Ekscelencjo, Drogi Ksi e Biskupie! 

 

W nawi zaniu do podj tych ustale  na spotkaniu 8 czerwca 2000 r. 

uprzejmie informuj , co nast puje: 

“Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego - okre lone w 

za czniku do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 maja 2000 r. w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagro-

dzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysoko ci 

stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn  godzin  przeliczenio-

w , wykazu stanowisk oraz dodatkowych zada  i zaj  uprawniaj -

cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania 

dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci liwych warunków 

pracy stanowi cych podstaw  przyznania dodatku za warunki pracy 

oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia  

i innych okresów uprawniaj cych do dodatku za wys ug  lat (Dz.U. 

Nr 39, poz. 455) - przewidziane dla nauczycieli legitymuj cych si  

tytu em zawodowym magistra przys uguj  równie  ksi om posia-

daj cym dyplom uko czenia wy szego seminarium duchownego 

przed rokiem 1990, nie maj cym w tamtym okresie mo liwo ci 

uzyskania tytu u zawodowego magistra. 

Osoby legitymuj ce si  dyplomem uko czenia kolegium teolo-

gicznego powinny zosta  zaszeregowane na tym samym poziomie, 

co nauczyciele posiadaj cy dyplom uko czenia kolegium nauczy-

cielskiego i nauczycielskiego kolegium j zyków obcych. 

Stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r.  

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239) ksi a i diakoni zatrudnieni w 

dniu wej cia w ycie ustawy na stanowiskach nauczycieli religii, 

posiadaj cy wymagane kwalifikacje oraz co najmniej trzyletni nie-

przerwany okres pracy pedagogicznej w szkole w pe nym wymiarze 
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zaj  zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z dniem wej cia w 

ycie ustawy uzyskali stopie  nauczyciela mianowanego.  

Do trzyletniego nieprzerwanego okresu pracy pedagogicznej w 

pe nym wymiarze zaj , zalicza si  okres prowadzenia przez ksi y 

i diakonów, nieodp atnie, nauki religii w szko ach przed dniem  

1 wrze nia 1997 r., przy czym uwzgl dnia si  okres prowadzenia 

nauki religii zarówno w pe nym wymiarze zaj  w jednej szkole, jak 

i jednocze nie w kilku szko ach, je eli czny wymiar zaj  stanowi  

pe ny wymiar.  

Natomiast, przy zaliczaniu okresu pracy pedagogicznej wyko-

nywanej od dnia 1 wrze nia 1997 r., brak jest podstaw do czenia 

wymiaru zatrudnienia w ró nych szko ach w celu uzyskania pe nego 

wymiaru godzin pracy pedagogicznej. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 3 

rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 

w szko ach publicznych (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.), nauczyciel 

religii ucz cy na terenie kilku szkó  lub przedszkoli zatrudniany by  

przez dyrektora szko y wyznaczonej przez miejscowego kuratora 

o wiaty - w porozumieniu z organem prowadz cym szko , a od 

dnia wej cia w ycie noweli rozporz dzenia z dnia 30 czerwca 

1999 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 753) tj. od dnia 17 sierpnia 1999 r. za-

trudniany jest przez dyrektora szko y lub przedszkola wskazanego 

przez organ prowadz cy”. 
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Status ubezpieczeniowy osób duchownych 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
 

 

Jedn  z konsekwencji reformy systemu ubezpiecze  spo ecz-

nych, której zasadnicze zr by wesz y w ycie w dniu 1 stycznia 

1999 r., jest zmiana statusu ubezpieczeniowego osób duchownych. 

W szczególnej sytuacji prawnej znajduj  si  za  te z nich, które 

oprócz pozostawania w stanie duchownym s  ponadto zatrudnione 

na podstawie stosunku pracy. Zarówno stan duchowny, jak i zatrud-

nienie – je li tytu y te rozpatruje si  oddzielnie – wi  si  z obo-

wi zkiem ubezpieczenia nie tylko na gruncie ubezpiecze  spo ecz-

nych, lecz tak e w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego1. 

Sytuacja, w której jedna osoba spe nia równocze nie warunki do 

obj cia ubezpieczeniami z obu tytu ów, uregulowana jest jednak 

przez odr bne przepisy. Maj  one szerokie zastosowanie w praktyce 

– du a cz  osób duchownych jest przecie  zatrudniona w ramach 

stosunku pracy jako nauczyciele religii. Niektóre z nich, mimo prze-

prowadzonych nowelizacji, wci  jednak budzi   mog  uzasadnione 

w tpliwo ci2. 

Podejmuj c temat zakre lony tytu em opracowania wyja ni  

trzeba najpierw, e w ustawach z zakresu ubezpiecze  spo ecznych 

sformu owanie “osoba duchowna” u ywane jest w jego szerokim 

                                                      
1 Zob. w szczególno ci art. 6 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 13 pa dziernika 

1998 r. o systemie ubezpiecze  spo ecznych (Dz.U.98.137.887 ze zm.) oraz art. 8 
pkt 1 lit. a oraz f ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym (Dz.U.97.28.153 ze zm.). Na temat zasad podlegania ubezpieczeniom 
spo ecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu in genere zob. J. Lewandowska, Nowy 
system ubezpiecze  spo ecznych. Ubezpieczenia dla wszystkich grup zawodowych, 
“Prawo Pracy” 1999, nr 1, s. 9-19; B. Wagner, Podmiotowy zakres ubezpiecze  
emerytalnego i rentowego, “Przegl d Ubezpiecze  Spo ecznych i Gospodarczych” 
1999, nr 3, s. 3-6; D. Bieniasz, A. Sza ek, System ubezpiecze  spo ecznych, ubez-
pieczenie zdrowotne i system emerytalny po reformie, Warszawa 1999; A. P dzier-
ski, Zasady nowego systemu ubezpiecze  spo ecznych, “Przegl d Ubezpiecze  
Spo ecznych i Gospodarczych” 1999, nr 1, s. 3-9. 

2 Opracowanie uwzgl dnia stan prawny na dzie  15 pa dziernika 2000 r. 
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rozumieniu. Jest to konsekwencja przyj cia definicji, która zawarta 

jest w ustawie z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze  

spo ecznych (art. 8 ust. 13). Wed ug niej “za osob  duchown  uwa a 

si  duchownego oraz cz onków zakonów m skich i e skich Ko-

cio a katolickiego, innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych,  

z wyj tkiem alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, po-

stulantów i juniorystów, którzy nie uko czyli 25 roku ycia”. 

Przyst puj c do omówienia przytoczonego przepisu zwróci  

trzeba uwag  na kilka zwi zanych z nim w tpliwo ci. Godny za-

uwa enia jest najpierw fakt, e zdefiniowane przez ustawodawc  

okre lenie “osoba duchowna”, poza art. 8 ust. 13, w ustawie o sys-

temie ubezpiecze  spo ecznych w ogóle nie jest u ywane. Stosowane 

jest natomiast wyra enie “duchowny” (zob. art. 6 ust. 1 pkt 10; art. 9 

ust. 7; art. 13 pkt 10; art. 16 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 10a i 11; art. 18 

ust. 4 pkt 5; art. 36 ust. 2). Brzmienie przytoczonej definicji prowa-

dzi  mo e przy tym do wniosku, e sformu owanie “osoba duchow-

na” jest znaczeniowo szersze od okre lenia “duchowny” (“za osob  

duchown  uwa a si  duchownego oraz cz onków zakonów [...]”). 

Przyjmuj c ten wniosek nale a oby jednak konsekwentnie uzna , e 

cz onkowie zakonów nie podlegaj  ubezpieczeniom, bo obj ci nimi 

zostali duchowni, a nie osoby duchowne (zob. zw aszcza art. 6 ust. 1 

pkt 10). Wniosek taki jest za  w oczywisty sposób niezgodny z in-

tencjami ustawodawcy. Tre  innych przepisów ustawy wiadczy 

bowiem wymownie o tym, e tak e i zakonnicy s  obj ci ubezpie-

czeniami spo ecznymi (zob. np. art. 36 ust. 2). 

Jedynym mo liwym sposobem wyja nienia zasygnalizowanych 

w tpliwo ci jest stwierdzenie, e na gruncie ustawy o systemie 

ubezpiecze  spo ecznych sformu owania “osoba duchowna” i “du-

chowny” posiadaj  dok adnie to samo znaczenie, wbrew brzmieniu 

przepisu art. 8 ust. 13. W nim za  chodzi o tylko o wyra enie my li, 

e za duchownych uwa a si  nie tylko duchownych sensu stricto, 

ale równie  cz onków zakonów, którzy nie posiadaj  wi ce . Po 

przyj ciu tej tezy narzuca si  jednak spostrze enie, i  fomu uj c 

omawian  definicj  pope niono podstawowe b dy logiczne, co nie 

wiadczy najlepiej o staranno ci ustawodawcy3. 

                                                      
3 Szerzej: P. Stanisz, Kto jest osob  duchown ?, “Gazeta Prawna” 1999, nr 1,  

s. 30. 
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Nie podejmuj c w tym miejscu innych w tpliwo ci, które po-

wsta  mog  przy interpretacji definicji “osoby duchownej”, wskaza  

trzeba, e w zakres tego poj cia wchodz  cztery grupy osób. Pierw-

sz  stanowi  duchowni w cis ym tego s owa znaczeniu, czyli osoby 

posiadaj ce wi cenia (biskupi, kap ani i diakoni)4. Nast pnie do 

osób duchownych zaliczeni s  ci, którzy w wy szych seminariach 

duchownych przygotowuj  si  do przyj cia wi ce  (alumni), je li 

uko czyli 25 rok ycia. Kolejn  grup  stanowi  definitywnie inkor-

porowani cz onkowie zakonów5. Duchownymi w wietle omawianej 

definicji s  wreszcie równie  osoby przygotowuj ce si  do defini-

tywnego przyj cia do zakonu, tj. juniory ci, nowicjusze i postulanci, 

z wyj tkiem tych, którzy nie uko czyli 25 roku ycia. U yta przez 

ustawodawc  terminologia zwi zana jest z Ko cio em katolickim, 

odpowiednio nale y j  jednak stosowa  równie  do innych ko cio-

ów i zwi zków wyznaniowych6. 

Omawiaj c status ubezpieczeniowy osób duchownych zatrud-

nionych na podstawie stosunku pracy osobno podj  trzeba kwestie 

zwi zane z ubezpieczeniami spo ecznymi, a osobno te, które doty-

cz  ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z realizowan  koncepcj  

reformy systemu ubezpiecze , zasady podlegania tym ubezpiecze-

niom okre lone s  bowiem w odr bnych aktach prawnych i charak-

teryzuj  si  odmienno ci  przyj tych rozwi za . 

 

                                                      
4 Wy cznie osoby posiadaj ce wi cenia s  uwa ane za “duchownych” na 

gruncie prawa kanonicznego. Zob. T. Bach, Koncepcja prawna ubezpieczenia 

spo ecznego osób duchownych, w: Ko ció  i prawo, t. 12, red. J. Krukowski,  

F. Lempa, F. Mazurek, Lublin 1994, s. 78-79. Godne odnotowania jest jednak, e 

zgodnie z omawian  definicj  nie s  osobami duchownymi diakoni, którzy s  jed-

nocze nie alumnami, a nie uko czyli 25 roku ycia. P. Stanisz, Ubezpieczenia 

spo eczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe, red. 

H. Misztal, Lublin 2000, s. 469. 
5 Okre lenie “zakon” obejmuje zarówno instytuty zakonne, jak i instytuty 

wieckie oraz stowarzyszenia ycia apostolskiego (zob. art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w RP, 

Dz.U.89.29.154 ze zm.). 
6 To ma o precyzyjne sformu owanie, wymuszone wszak e przez prawodawc , 

musi zosta  uznane za wystarczaj ce na gruncie niniejszego opracowania. Dok ad-

ne okre lenie, kogo nale y uzna  za osob  duchown  w ka dym z ko cio ów  

i zwi zkach wyznaniowych, wymaga oby osobnego studium. 
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1. Ubezpieczenia spo eczne 

 

W zakresie ubezpiecze  spo ecznych specyfika sytuacji prawnej 

osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy prze-

jawia si  na dwóch p aszczyznach. Szczególnie wa ne s  normy, 

okre laj ce zasady podlegania ubezpieczeniom. Godne dostrze enia 

jest jednak równie  i to, e podj cie przez osob  duchown  zatrud-

nienia w ramach stosunku pracy poci ga za sob  zmiany w zakresie 

przys uguj cych jej wiadcze . 

 

1.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom 

 

Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze  

spo ecznych zawiera osobn  grup  przepisów, reguluj cych zasady 

podlegania ubezpieczeniom w razie kumulacji tytu ów ubezpiecze-

nia (zob. w szczególno ci art. 9). Niektóre z nich odnosz  si  bezpo-

rednio do duchownych pozostaj cych w stosunku pracy. Istotne w 

tym wzgl dzie regulacje zawiera art. 9 ust. 1-1a omawianego aktu 

prawnego. Przepisy te dotycz  zbiegu tytu ów obowi zkowego 

ubezpieczenia emerytalnego i ubezpiecze  rentowych. Maj  jednak 

swoje konsekwencje równie  na gruncie ubezpiecze  wypadkowego 

i chorobowego7. 

Analizuj c art. 9 ust. 1 pod k tem sytuacji prawnej osób du-

chownych, które oprócz dzia alno ci stricte duszpasterskiej wykonu-

j  prac  na podstawie stosunku pracy, wskaza  trzeba, e – co do 

zasady – podlegaj  one obowi zkowo ubezpieczeniom jedynie  

z racji posiadania statusu pracowniczego. Ponadto, na zasadach 

dobrowolno ci mog  by  obj te ubezpieczeniami równie  z tytu u 

pozostawania w stanie duchownym. Podkre li  jednak trzeba, e 

zgodnie z art. 16 ust. 11 sk adki p acone przez duchownych podle-

                                                      
7 Jedynie osoby podlegaj ce ubezpieczeniu emerytalnemu i ubezpieczeniom 

rentowym – i to w wyra nie wskazanych sytuacjach i na wyra nie okre lonych 

zasadach – podlegaj  tak e ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu (zob. 

art. 11-12 ustawy z 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze  spo ecznych). 

Na temat struktury obecnego systemu ubezpiecze  zob. K. Kolasi ski, Prawo pracy 

i zabezpieczenia spo ecznego, Toru  1999, s. 337-341; W. Muszalski, Prawo  

socjalne, Warszawa 1999, s. 104. 
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gaj cych dobrowolnie ubezpieczeniom spo ecznym finansowane s  

w ca o ci przez ubezpieczonych i nie ma zastosowania ich wspó fi-

nansowanie przez Fundusz Ko cielny8. 

Inne regu y obowi zuj  wówczas, gdy podstawa wymiaru sk a-

dek z tytu u wykonywania przez duchownego pracy w ramach sto-

sunku pracy jest ni sza od obowi zuj cej kwoty najni szego wyna-

grodzenia9. Zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o systemie ubezpiecze  

spo ecznych osoby duchowne znajduj ce si  w takiej sytuacji podle-

gaj  obowi zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tak e 

z tytu u pozostawania w stanie duchownym. Przy obecnym brzmie-

niu art. 16 ust. 10a nieco k opotu sprawia natomiast jednoznaczne 

wskazanie, jaka jest w tej sytuacji podstawa wymiaru sk adki z racji 

pozostawania w stanie duchownym i jak ta sk adka ma by  finanso-

wana. Przepis ten brzmi: “Sk adk  na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9 ust. 1a, finansuje 

Fundusz Ko cielny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w cz ci obliczonej od 

ró nicy podstawy wymiaru sk adek okre lonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 

i podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z tytu u stosunku pracy”. Dla dok adnego okre lenia sytuacji praw-

nej osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 

trzeba go podda  szczegó owej analizie. 

Pierwszym z zagadnie , które nale y podj , jest wysoko  pod-

stawy wymiaru sk adek p aconych ze wzgl du na posiadanie statusu 

osoby duchownej w sytuacji, któr  reguluje art. 9 ust. 1a. Zgodnie  

z rozwi zaniami przyj tymi na gruncie obowi zuj cego systemu 

ubezpiecze  spo ecznych o wysoko ci podstawy wymiaru sk adek 

zawsze decyduje tytu , z jakiego dana osoba podlega ubezpiecze-

niom. W przypadku ubezpieczenia z racji pozostawania w stanie 

duchownym podstaw  wymiaru sk adek stanowi za  kwota najni -

                                                      
8 W przypadku obowi zkowego podlegania ubezpieczeniom spo ecznym z tytu-

u pozostawania w stanie duchownym regu  jest – zgodnie z art. 16 ust. 10 pkt 1 

ustawy o systemie ubezpiecze  spo ecznych – finansowanie sk adek w 80% przez 

Fundusz Ko cielny. Szerzej: J. Krukowski, K. Warcha owski, Polskie prawo wy-

znaniowe, Warszawa 2000, s. 248-249; Stanisz, Ubezpieczenia spo eczne i ubezpie-

czenie zdrowotne..., s. 472-473.  
9 Kwota najni szego wynagrodzenia okre lana jest w drodze rozporz dzenia 

przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 774 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.98.21.94 ze zm.). 
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szego wynagrodzenia, ustalana przez ministra w a ciwego do spraw 

pracy (art. 18 ust. 4 pkt 5). Wydaje si  wi c, e osoba duchowna, 

która ze wzgl du na dyspozycj  art. 9 ust. 1a podlega obowi zkowo 

ubezpieczeniom tak e z tytu u pozostawania w stanie duchownym, 

powinna – wed ug zasad ogólnych – op aca  t  sk adk  od podstawy 

wymiaru równej kwocie najni szego wynagrodzenia. 

Z brzmienia analizowanego art. 16 ust. 10a wynika nast pnie, e 

finansowanie sk adki w 80% przez Fundusz Ko cielny (zgodnie  

z art. 16 ust. 10 pkt 1) dotyczy tylko tej jej cz ci, która jest obliczo-

na od podstawy wymiaru równej ró nicy pomi dzy najni szym wy-

nagrodzeniem, a przychodem ze stosunku pracy. Nie bardzo wia-

domo natomiast, w jaki sposób ma by  finansowana pozosta a cz  

sk adki. Mo na twierdzi , e – poniewa  chodzi o ubezpieczenia 

obowi zkowe – nale y stosowa  art. 16 ust. 10 pkt 1, a wi c i w tym 

przypadku powinna znale  zastosowanie regu a dotycz ca ich 

wspó finansowania przez Fundusz Ko cielny. Po przyj ciu tego 

rozwi zania trudno jednak odpowiedzie  na pytanie, dlaczego usta-

wodawca wyra nie wskaza , e ten sposób finansowania sk adek ma 

by  stosowany w odniesieniu do “cz ci obliczonej od ró nicy wy-

miaru sk adek okre lonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru 

sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytu u stosunku 

pracy”. Wydaje si  bowiem, e takie sformu owanie wskazuje wy-

ra nie, e w odniesieniu do pozosta ej cz ci powinien znale  za-

stosowanie jaki  inny sposób finansowania sk adki. Takim innym 

sposobem mog oby by  jej finansowanie w ca o ci przez osob  du-

chown . Taka z kolei interpretacja pozostawa yby w sprzeczno ci  

z zasad , i  w 100% sk adka jest pokrywana przez osob  duchown  

wówczas, gdy ubezpieczenia maj  charakter dobrowolny (zob. art. 

16 ust. 11). 

Zasygnalizowane w tpliwo ci zosta y dostrze one w praktyce. 

D c do ich wyja nienia zdecydowano przyj , e istot  normy 

wyra onej w art. 16 ust. 10a nie jest okre lenie sposobu finansowa-

nia sk adki na ubezpieczenie z tytu u pozostawania w stanie du-

chownych w sytuacji wskazanej w art. 9 ust. 1a, lecz raczej ograni-

czenie podstawy wymiaru tej sk adki. Sekretarz Stanu w Minister-

stwie Pracy i Polityki Socjalnej w dniu 7 lutego 2000 r. skierowa  w 

tej sprawie pismo do Prezesa Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych. 
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Wskazano w nim, e “nale y przyj , i  podstaw  wymiaru sk adek 

dla duchownych, o których mowa w art. 9 ust. 1a, stanowi ró nica 

pomi dzy kwot  najni szego wynagrodzenia, a kwot  przychodu ze 

stosunku pracy (...)”10. 

Praktyka ta nie znajduje dostatecznych podstaw w obowi zuj -

cych przepisach. Trudno w nich znale  uzasadnienie dla ogranicze-

nia w takiej sytuacji podstawy wymiaru sk adek jedynie do ró nicy 

pomi dzy kwot  najni szego wynagrodzenia, a kwot  przychodu ze 

stosunku pracy. Przeciwko tej praktyce przemawia równie  i to, e 

omawiany przepis nie zosta  umieszczony w art. 18, w którym okre-

lona jest podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia cz onków 

poszczególnych grup spo eczno-zawodowych, ale w art. 16, który 

podejmuje kwestie zwi zane ze sposobem finansowania sk adek. 

Stosowane w praktyce rozwi zanie zgodne jest jednak z innymi 

rozwi zaniami stosowanymi na gruncie ubezpiecze  spo ecznych 

osób duchownych. Nale a oby wi c oczekiwa  rych ej nowelizacji 

ustawy o systemie ubezpiecze  spo ecznych. Wydaje si , e rozwi -

zaniem mog oby by  dodanie osobnego przepisu, który wskazywa -

by, i  podstaw  wymiaru sk adki na ubezpieczenia z tytu u pozo-

stawania w stanie duchownym, w sytuacji okre lonej w art. 9 ust. 

1a, jest ró nica pomi dzy kwot  najni szego wynagrodzenia,  

a kwot  przychodu ze stosunku pracy. W konsekwencji zb dny oka-

za by si  art. 16 ust. 10a, poniewa  wspó finansowanie sk adek 

przez Fundusz Ko cielny w razie obowi zkowego podlegania ubez-

pieczeniom wynika wyra nie z art. 16 ust. 10 pkt 111. 

  

1.2. Zakres przys uguj cych wiadcze  

Podobnie jak ca okszta t statusu ubezpieczeniowego, tak równie  

i zakres przys uguj cych wiadcze  zale ny jest przede wszystkim 

od tytu u, z jakiego dana osoba podlega ubezpieczeniom. W przy-

                                                      
10 Zob. pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Ewy 

Lewickiej do Prezesa Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych Les awa Gajka z dnia  
7 lutego 2000 r., znak: U.520-55/2000. 

11 Przekonanie o potrzebie takiej nowelizacji zdaje si  podziela  tak e Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej wskazuj c, e sugerowane rozwi -
zanie nale y stosowa  “do czasu pe nej regulacji ustawowej tego zagadnienia”, 
tam e.  
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padku duchownych, którzy oprócz dzia alno ci stricte duszpaster-

skiej wykonuj  równie  prac  w ramach stosunku pracy, decyduj ce 

znaczenie ma wi c okoliczno , czy dana osoba – podlegaj c obli-

gatoryjnie ubezpieczeniom ze wzgl du na wykonywanie pracy – jest 

obj ta ubezpieczeniami tak e z racji pozostawania w stanie du-

chownym. W zwi zku z tym szczególn  uwag  nale y zwróci  na te 

wiadczenia, które zwi zane s  wy cznie z ubezpieczeniem z tytu u 

posiadania statusu pracowniczego, b d  te  jedynie z ubezpiecze-

niem ze wzgl du na pozostawanie w stanie duchownym. 

Tego rodzaju sytuacje dostrzec mo na najpierw na gruncie ubez-

pieczenia chorobowego. W przypadku podlegania ubezpieczeniom z 

tytu u pozostawania w stanie duchownym nie jest ono obowi zko-

we. Wi ksza cz  osób duchownych nie decyduje si  na dobrowol-

ne przyst pienie do niego, bo wi e si  to z podniesieniem wysoko-

ci sk adki. W efekcie przewa aj ca liczba osób podlegaj cych 

ubezpieczeniom jedynie z tytu u pozostawania w stanie duchownym 

pozbawiona jest prawa do wiadcze  z tego ubezpieczenia. Od-

miennie jest wówczas, gdy dana osoba obj ta jest ubezpieczeniem 

ze wzgl du na posiadanie statusu pracowniczego. W tym przypadku 

obligatoryjne s  wszystkie rodzaje ubezpiecze , w tym równie  

chorobowe. Osoba, która wykonuje prac  na podstawie stosunku 

pracy, ma wi c prawo do wiadcze  z ubezpieczenia chorobo- 

wego12. 
Katalog wiadcze  z ubezpieczenia chorobowego, zgodnie  

z ustaw  z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieni nych  
z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa13, 
obejmuje zasi ek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne, zasi ek 
wyrównawczy oraz zasi ki zwi zane z macierzy stwem: porodowy, 
macierzy ski i opieku czy14. Najwi ksze znaczenie dla osób du-
chownych ma niew tpliwie pierwsze z nich, tj. zasi ek chorobowy. 
Zasady nabywania prawa do niego ró ni  si  jednak nieco, w zale -
no ci od tego, czy podlega si  ubezpieczeniom jako duchowny, czy 
jako pracownik. W przypadku podlegania ubezpieczeniom z tytu u 

                                                      
12 Zob. E. Wojtaszczyk, wiadczenia pieni ne w razie choroby i macierzy -

stwa od 1 wrze nia 1999 r., “Prawo Pracy” 1999, nr 9, s. 17-28. 
13 Dz.U.99.60. 636 ze zm. 
14 K. Kolasi ski, dz. cyt., s. 352. 
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pozostawania w stanie duchownym i dobrowolnego przyst pienia do 
ubezpieczenia chorobowego prawo do zasi ku chorobowego nabywa 
si  – co do zasady – po up ywie 180 dni nieprzerwanego ubezpie-
czenia15. Inaczej jest wówczas, gdy podlega si  ubezpieczeniom ze 
wzgl du na zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Wymagany w 
tym przypadku ten tzw. okres oczekiwania w sytuacjach typowych 
wynosi jedynie 30 dni (art. 4 ust. 1)16. 

Godne zauwa enia ró nice w zakresie wiadcze  przys uguj -
cych z ubezpieczenia chorobowego w zale no ci od tytu u ubez-
pieczenia istniej  ponadto w odniesieniu do zasi ków: wyrów-
nawczego i opieku czego. Zgodnie z ustaw  z dnia 25 czerwca 1999 
r. o wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie 
choroby i macierzy stwa przys uguj  one wy cznie pracownikom17.  

Na marginesie rozwa a  zauwa y  warto tak e, i  omawiany akt 
prawny przyzna  duchownym prawo do pozosta ych, poza zasi kiem 
opieku czym, wiadcze  zwi zanych z macierzy stwem. Zmiana ta 
nie ma oczywi cie praktycznego znaczenia dla duchownych nale -
cych do Ko cio a katolickiego, posiada jednak swoj  donios o  w 
odniesieniu do duchownych innych wyzna , którzy zwykle nie maj  
obowi zku pozostawania w celibacie18. 

                                                      
15 Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasi ku chorobo-

wego przys uguje jednak wtedy, gdy niezdolno  do pracy spowodowana zosta a 
wypadkiem w drodze do miejsca wykonywania dzia alno ci duszpasterskiej lub w 
drodze powrotnej z tego miejsca. Podobnie rzecz si  ma wówczas, gdy duchowny 
legitymuje si  wcze niejszym – co najmniej 10-letnim – okresem obowi zkowego 
ubezpieczenia chorobowego lub maj c status absolwenta przyst pi  do tego ubez-
pieczenia w ci gu 90 dni od uko czenia studiów wy szych wzgl dnie nauki w 
szkole (art. 4 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach 
pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa). 

16 Sytuacja pracowników w kwestii nabywania prawa do zasi ku chorobowego 
zosta a, podobnie jak poprzednio, ukszta towana najkorzystniej. Natomiast status 
osób duchownych jest w tym zakresie taki sam, jak wszystkich, którzy podlegaj  
dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Na temat zasad nabywania prawa do 
tego wiadczenia szerzej: Z. Salwa, Nowe przepisy o zasi kach chorobowych, “Pra-
ca i Zabezpieczenie Spo eczne” 1999, nr 9, s. 16-19. 

17 Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2000 r. o zmianie ustawy o wiadcze-
niach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa od 
dnia 1 stycznia 2001 zasi ek opieku czy przys ugiwa  ma nie tylko pracownikom, 
ale wszystkim, którzy obowi zkowo podlegaj  ubezpieczeniu chorobowemu 
(Dz.U.00.53.633). 

18 Zob. U. Chmielewska, Macierzy stwo duchownych, “Gazeta Ubezpiecze-

niowa” 1999, nr 34, s. 24. 
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Innego rodzaju ró nic  w zakresie wiadcze , które przys uguj  

ubezpieczonym z tytu u wykonywania pracy b d  z racji pozosta-

wania w stanie duchownym, dostrzec mo na na gruncie ubezpiecze-

nia wypadkowego. Jest ona w du ej mierze konsekwencj  tego, e 

nie uchwalono dot d nowej ustawy, która regulowa aby przedmio-

towy zakres tego ubezpieczenia19. W tych kwestiach do osób du-

chownych stosuje si  wi c nadal odpowiednie przepisy ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu spo ecznym duchownych20. 

Utrzymana zosta a m. in. szczególna definicja wypadku, obowi zu-

j ca w przypadku osób podlegaj cych ubezpieczeniom z tytu u po-

zostawania w stanie duchownym. Zgodnie z omawianymi regula-

cjami “za wypadek (...) uwa a si  nag e zdarzenie wywo ane przy-

czyn  zewn trzn , które nast pi o podczas wykonywania czynno ci 

religijnych lub czynno ci zwi zanych z powierzonymi funkcjami 

duszpasterskimi b d  zakonnymi, jak równie  w drodze do miejsca 

ich pe nienia lub z tego miejsca” (art. 13 ust. 2). 
Dwie z cech, którymi musi si  charakteryzowa  zdarzenie, aby 

mog o by  uznane za wypadek uprawniaj cy do wiadcze  (nag o  
zdarzenia, zewn trzno  przyczyny), s  w tej definicji takie same, 
jak w przypadku ubezpieczenia pracowniczego, jednak trzecia  
z nich zosta a okre lona w sposób odmienny. Na gruncie ubezpie-
czenia z tytu u posiadania statusu osoby duchownej zdarzenie mo e 

                                                      
19 Projekt nowej ustawy ponad rok temu zosta  wniesiony do Sejmu. Omówie-

nie: J. Kroner, wiadczenia - prawo do nich i wysoko , “Rzeczpospolita” 1999, nr 

16, s. 15. 
20 Dz.U.89.29.156 ze zm. Niektóre przepisy tego aktu prawnego zosta y dot d 

zachowane w mocy w a nie z powodu braku nowej ustawy, która dotyczy aby 

wiadcze  z ubezpieczenia wypadkowego. Zgodnie z pierwotn  wersj  ustawy  

z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze  spo ecznych ca a ustawa  

z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu spo ecznym duchownych mia a zosta  uchy-

lona. Odpowiedni przepis pierwszego z wymienionych aktów prawnych  

(art. 122 ust. 1 pkt 6) zosta  jednak zmieniony jeszcze w okresie vacatio legis  

przez ustaw  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych 

(Dz.U.98.162.1118 ze zm. - zob. jej art. 172 pkt 10). Zachowane w mocy przepisy 

ustawy z 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu spo ecznym duchownych w odniesieniu 

do wiadcze  z ubezpieczenia wypadkowego zawieraj  kilka norm modyfikuj cych 

regu y ustalone w obowi zuj cej nadal ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o wiad-

czeniach z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: 

Dz.U.83.30.144 ze zm.). 
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by  uznane za wypadek uprawniaj cy do wiadcze  wówczas, gdy 
jest zwi zane (czasowo lub miejscowo) z wykonywaniem funkcji 
religijnych21. Oznacza to, e nie ka de zdarzenie, które spe nia prze-
s anki okre lone w tej definicji, b dzie mog o by  zakwalifikowane 
jako wypadek przy pracy równie  na gruncie ubezpieczenia pra-
cowniczego. W tym ostatnim przypadku konieczny jest bowiem 
okre lony w przepisach zwi zek z prac  wykonywan  na podstawie 
stosunku pracy22. 

Orzecznictwo s dów powszechnych, podejmuj ce kwestie wy-
padku uprawniaj cego do wiadcze  w rozumieniu ustawy z dnia  
17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu spo ecznym duchownych nie jest 
zbyt bogate. Wskaza  trzeba jednak, e judykatura uzna a m. in., e 
jest wypadkiem uprawniaj cym do wiadcze  na podstawie tego 
aktu prawnego z amanie nogi, jakie nast pi o w czasie spaceru od-
bywanego w przerwie mi dzy naukami, podczas obowi zkowych 
rekolekcji. Stwierdzono bowiem, i  ochrona ubezpieczeniowa obej-
muje “wszelkie czynno ci duchownego zwi zane z udzia em w re-
kolekcjach, z wy czeniem takich tylko dzia a , które koliduj   
z realizacj  funkcji duszpasterskich albo nie maj  z nimi zwi zku”23. 

Opisane zdarzenie zosta o uznane za wypadek uprawniaj cy do 
wiadcze  z ubezpieczenia wypadkowego, którym dana osoba jest 

obj ta ze wzgl du na pozostawanie w stanie duchownym. Powa ne 
w tpliwo ci budzi natomiast mo liwo  zakwalifikowania go jako 
wypadku przy pracy na gruncie ubezpieczenia z tytu u posiadania 
statusu pracowniczego. W tym przypadku nale a oby bowiem wy-
kaza , e zdarzenie zwi zane jest z prac  wykonywan  na podstawie 
stosunku pracy zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy  
z dnia 12 czerwca 1975 r. o wiadczeniach z tytu u wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych. 

Wskazane wy ej regulacje wyczerpuj  katalog przepisów ró ni-
cuj cych zakres przys uguj cych wiadcze  w zale no ci od tego, 
czy dana osoba podlega ubezpieczeniom z tytu u zatrudnienia w 

                                                      
21 Zob. U. Jackowiak, Ubezpieczenie spo eczne duchownych, “Przegl d Ubez-

piecze  Spo ecznych i Gospodarczych” 1998, nr 5, s. 8. 
22 Zob. T. Liszcz, Ubezpieczenie spo eczne i zaopatrzenie spo eczne w Polsce, 

Kraków - Lublin 1997, s. 113-114. 
23 Wyrok S du Apelacyjnego w odzi z dnia 28 grudnia 1992 r., sygn. III AUr 

613/92, “Orzecznictwo S dów Apelacyjnych i S du Najwy szego” 1993, nr 9, poz. 

39 (orzecznictwo z zakresu prawa pracy i ubezpiecze  spo ecznych). 
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ramach stosunku pracy, czy te  z racji posiadania statusu osoby 
duchownej. Tego rodzaju zró nicowania brak w szczególno ci na 
gruncie ubezpieczenia emerytalnego i ubezpiecze  rentowych24.  

W porównaniu ze stanem prawnym sprzed 1 stycznia 1999 r. 
wskaza  trzeba, e zakres wiadcze  przys uguj cych osobom, które 
podlegaj  ubezpieczeniom z tytu u pozostawania w stanie duchow-
nym jest obecnie du o bardziej zbli ony do tego, który ma zasto-
sowanie w odniesieniu do pracowników, co zgodne jest z za o-
eniami realizowanej reformy25. Ró nice w tym zakresie widocz-

niejsze by y na gruncie przepisów obowi zuj cych przed dniem  
1 stycznia 1999 r.26 

 

2. Ubezpieczenie zdrowotne 
 

W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego na szczególn  uwag ,  
z punktu widzenia tematu opracowania, zas uguj  normy odnosz ce 
si  do obowi zku op acania sk adki. Zakres wiadcze  przys uguj -
cych z tego ubezpieczenia jest bowiem taki sam dla cz onków 
wszystkich grup spo eczno-zawodowych, co odpowiada normie 
konstytucyjnej wyra onej w art. 68 ust. 2 obowi zuj cej ustawy 
zasadniczej27. 

                                                      
24 Przedmiotowy zakres tych ubezpiecze  reguluje obecnie cytowana ju  usta-

wa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  
Spo ecznych. O zasadach nabywania prawa do wiadcze  z ubezpieczenia emery-
talnego i ubezpiecze  rentowych i regu , a odnosz cych si  do okre lania ich wyso-
ko ci w nowym systemie. Zob. T. Liszcz, Emerytury i renty z Funduszu Ubezpie-
cze  Spo ecznych, “Przegl d Ubezpiecze  Spo ecznych i Gospodarczych” 1999, nr 
3, s. 7-9; M. Tworkowska, Emerytury i renty z I filara, “Prawo Pracy” 1999, nr 1,  
s. 21-25. 

25 Na temat konieczno ci ujednolicenia statusu ubezpieczeniowego cz onków 
poszczególnych grup spo eczno-zawodowych zob. Wyst pienie Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Ewy Lewickiej podczas pierwszego czyta-
nia rz dowych projektów ustaw o systemie ubezpiecze  spo ecznych i o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych, w: Sprawozdanie Stenogra-
ficzne z 19 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28 i 29 maja 1998 
r., Warszawa 1998, s. 74-75. 

26 O sytuacji prawnej osób duchownych w zakresie ubezpiecze  spo ecznych 
przed 1 stycznia 1999 r. zob. Jackowiak, dz. cyt., s. 6-9; P. Stanisz, Ubezpieczenia 
spo eczne osób duchownych, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red.  
H. Misztal, Lublin-Sandomierz 1999, s. 258-261. 

27 “Obywatelom, niezale nie od ich sytuacji materialnej, w adze publiczne za-

pewniaj  równy dost p do wiadcze  opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków 
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Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu 

zdrowotnym stanowi, i  zarówno posiadanie statusu osoby duchow-

nej, jak i pozostawanie w stosunku pracy, powoduj  powstanie 

obowi zku ubezpieczenia. Z nim za  nierozerwalnie wi e si  obo-

wi zek op acania sk adki. Omawiany akt prawny nie zawiera prze-

pisów, które odnosi yby si  do osób podlegaj cych ubezpieczeniu 

jednocze nie z wi cej ni  jednego tytu u. Okre la za  sytuacj  

prawn  tych, którzy osi gaj  przychody z wi cej ni  jednego ród a. 

Art. 22 omawianej ustawy stanowi, i  ubezpieczony, który uzy-

skuje przychody z dwóch lub wi kszej ilo ci róde , ma obowi zek 

op acania sk adki “od wszystkich tych przychodów, dla których 

podstawa wymiaru sk adki zosta a okre lona w art. 21”. W tym 

ostatnim przepisie ustalona zosta a jednak podstawa wymiaru sk ad-

ki od osób, a nie od przychodów. W wielu przypadkach zasygnali-

zowana rozbie no  nie poci ga za sob  praktycznych trudno ci. 

Istniej cy tytu  ubezpieczenia (np. pozostawanie w stosunku pracy) 

zwykle jest bowiem tak e ród em przychodów. W wietle przed-

stawionych przepisów klarowny jest wi c status osób duchownych, 

które osi gaj  przychody zarówno z dzia alno ci duszpasterskiej,  

jak i ze stosunku pracy. Podlegaj c ubezpieczeniu zdrowotnemu  

z dwóch tytu ów i osi gaj c przychody z dwóch róde  niew tpliwie 

zobowi zane s  do op acania dwóch sk adek na to ubezpieczenie28. 

Obowi zki p atnika sk adki na ubezpieczenie zdrowotne ze wzgl du 

na pozostawanie duchownego w stosunku pracy obci aj  w tej 

sytuacji pracodawc , natomiast ca okszta t obowi zków zwi zanych 

z op aceniem sk adki nale nej ze wzgl du na osi ganie przychodów 

z dzia alno ci duszpasterskiej spoczywa na ubezpieczonym. 

W tpliwo ci budzi natomiast sytuacja osób duchownych, które 

podlegaj  ubezpieczeniu zdrowotnemu z dwóch tytu ów, ale osi ga-

j  przychody tylko z jednego ród a. Klasycznym przyk adem jest 

casus siostry zakonnej, zatrudnionej w szkole jako nauczyciel reli-

gii. Zarówno pozostawanie w stanie duchownym, jak i posiadanie 

statusu pracowniczego, poci ga za sob  powstanie obowi zku ubez-

                                                                                                               
publicznych”. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

Dz.U.97.78.483. 
28 J. Krukowski, K. Warcha owski, dz. cyt., s. 250; P. Stanisz, Ubezpieczenia 

spo eczne i ubezpieczenie zdrowotne ..., s. 473. 
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pieczenia, a z nim wi e si  konieczno  op acania sk adki. Przy tej 

interpretacji powstaje jednak problem – od jakiej podstawy wymiaru 

nale y obliczy  sk adk  na ubezpieczenie z tytu u posiadania statusu 

osoby duchownej i jak ta sk adka ma by  finansowana? Godne 

przypomnienia jest, e w przypadku ubezpieczenia z tego tytu u 

przewidziano dwa ró ne rozwi zania, w zale no ci od tego, czy 

dana osoba posiada czy te  nie posiada statusu podatnika. 

Okre laj c podstaw  wymiaru sk adek w przypadku osób du-

chownych b d cych podatnikami podatku dochodowego od osób 

fizycznych lub zrycza towanego podatku od przychodów osób du-

chownych ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym odsy a 

do przepisów, dotycz cych ubezpiecze  spo ecznych, na gruncie 

których podstawa wymiaru sk adek równa jest kwocie najni szego 

wynagrodzenia (zob. art. 21 ust. 1). Sk adka w tym przypadku w 

ca o ci finansowana jest przez osob  duchown . Inaczej jest jednak, 

gdy osoba duchowna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od 

osób fizycznych ani zrycza towanego podatku od przychodów osób 

duchownych. Zgodnie z art. 21 ust. 3a podstawa wymiaru sk adek 

jest w tej sytuacji równa kwocie odpowiadaj cej wysoko ci zasi ku 

sta ego z pomocy spo ecznej i w ca o ci finansowana jest przez 

Fundusz Ko cielny (zob. art. 25 ust. 3)29. 

Trzymaj c si  podanego wy ej przyk adu zauwa y  trzeba, e 

siostra zakonna pracuj ca w szkole, chocia  nie osi ga przychodów 

z dzia alno ci duszpasterskiej, to jednak jest podatnikiem podatku 

dochodowego od osób fizycznych, ze wzgl du na osi ganie przy-

chodów ze stosunku pracy. aden z maj cych zastosowanie przepi-

sów nie wskazuje przy tym wyra nie, e chodzi o posiadanie statusu 

podatnika tylko ze wzgl du na przychody z dzia alno ci duszpaster-

skiej. Wydaje si  jednak, e nale y za o y  tak  w a nie intencj  

ustawodawcy. Przyj cie przeciwnego stanowiska prowadzi oby 

bowiem do na o enia na siostr  zakonn  pracuj c  w szkole obo-

wi zku op acania z w asnych rodków sk adki na ubezpieczenie  

z tytu u pozostawania w stanie duchownych, mimo e tego ród a 

nie osi ga adnych przychodów. Takie za  rozwi zanie musia oby 

by  uznane za ra co sprzeczne z zasad , zgodnie z któr  samo-

                                                      
29 J. Krukowski, K. Warcha owski, dz. cyt., s. 250. 
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dzielne op acanie sk adki w przypadku osób duchownych zwi zane 

jest z osi ganiem przychodów z dzia alno ci duszpasterskiej. Opo-

wiadaj c si  za obowi zkiem p acenia dwóch sk adek na ubezpie-

czenie zdrowotne tak e w sytuacji, gdy osoba duchowna zatrudnio-

na na podstawie stosunku pracy nie osi ga adnych przychodów  

z dzia alno ci duszpasterskiej, nale y wi c przyj , e sk adka p a-

cona z tytu u pozostawania w stanie duchownym powinna by   

obliczana od podstawy wymiaru równej wysoko ci zasi ku sta ego  

z pomocy spo ecznej i w ca o ci finansowana z Funduszu Ko ciel-

nego. 
Pozostaje jednak w tpliwo , czy takie rozwi zanie nie jest 

sprzeczne z art. 22. Jego brzmienie sugeruje przecie , e zgodnie  
z wol  ustawodawcy wielokrotna sk adka powinna by  p acona 
tylko wówczas, gdy osoba osi ga przychody z wi cej ni  jednego 
ród a. To z kolei zdaje si  prowadzi  do wniosku, e w tej sytuacji, 

pomimo podlegania ubezpieczeniu z dwóch tytu ów, nale a oby 
op aca  tylko jedn  sk adk , mianowicie od ród a, z którego osi ga 
si  przychody. Równie  ta interpretacja nie posiada jednak dosta-
tecznych podstaw w obowi zuj cych przepisach, poniewa  de lege 
lata z obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego nierozerwalnie 
wi e si  op acanie sk adki (zob. art. 8a ust. 1). 

Obecne brzmienie przepisów ustawy o powszechnym ubezpie-
czeniu zdrowotnym nie pozwala niestety na wyprowadzenie wnio-
sków, które nie budzi yby adnych zastrze e . Stan ten domaga si  
wi c interwencji ustawodawcy. W szczególno ci jasnego uregulo-
wania wymaga sytuacja osób duchownych, które nie osi gaj  przy-
chodów z dzia alno ci duszpasterskiej, a równocze nie wykonuj  
prac  na podstawie umowy o prac . Wydaje si , e w a ciwym roz-
wi zaniem by oby klarowne przyj cie regu y, zgodnie z któr  ubez-
pieczony, spe niaj cy warunki do obj cia ubezpieczeniem z kilku 
tytu ów, ma obowi zek op acania sk adek jedynie od tych tytu ów,  
z którymi zwi zane jest osi ganie przychodów. 

 

Uwagi ko cowe 

Przepisy, które okre laj  obecnie status ubezpieczeniowy osób 

duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, wesz y w 

ycie 1 stycznia 1999 r. Niektóre z nich zosta y ju  nawet znoweli-
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zowane30. Obowi zuj cy stan prawny wci  jednak daleki jest od 

nale ytej klarowno ci. Niedostatecznie precyzyjne s  zw aszcza 

przepisy odnosz ce si  do podstawy wymiaru sk adki i sposobu 

finansowania sk adki na ubezpieczenia spo eczne osoby duchownej, 

która – b d c zatrudniona na podstawie stosunku pracy – osi ga  

z tego tytu u przychód ni szy od kwoty najni szego wynagrodzenia. 

Szczególnie niejasne s  ponadto regulacje zawarte w ustawie o po-

wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, odnosz ce si  do op acania 

sk adek przez osoby, które podlegaj  ubezpieczeniu zarówno z tytu-

u pozostawania w stanie duchownym, jak i ze wzgl du na zatrud-

nienie w ramach stosunku pracy, ale przychody osi gaj  tylko z tego 

drugiego ród a. W obecnej sytuacji, gdy brzmienie przepisów po-

zwala na ich ró n  interpretacj , a stosowana praktyka nie znajduje 

niekiedy dostatecznych podstaw normatywnych, konieczno ci  wy-

daje si  wi c kolejna zmiana obowi zuj cych ustaw. 

 

 

                                                      
30 Na mocy ustawy z dnia z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o syste-

mie ubezpiecze  spo ecznych oraz niektórych innych ustaw nadano nowe brzmienie 

art. 9 ust. 1 i art. 16 ust. 11 ustawy o systemie ubezpiecze  spo ecznych oraz dodano 

art. 9 ust. 1a i art. 16 ust. 10a (Dz.U.99.110.1256). 
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Represje w adz komunistycznych wobec lubelskiej 

placówki Zgromadzenia S ug Jezusa 
 

 

 Polityka w adz wobec zakonów zawsze by a konsekwencj  poli-

tyki prowadzonej w stosunku do ca ego Ko cio a. Wprowadzony w 

Polsce po II wojnie wiatowej system komunistyczny, oparty na 

za o eniach ideologii wrogiej Ko cio owi, ukierunkowany zosta  na 

zwalczanie religii i ograniczanie dzia alno ci Ko cio a, w tym tak e 

zakonów. Wszelkimi sposobami starano si  zniszczy  podstawy 

materialne zakonów, aby w ten sposób pozbawi  je mo liwo ci 

dzia ania, os abi  ich wp yw na spo ecze stwo, a w ostateczno ci 

wyeliminowa  je zupe nie z ycia spo ecznego. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie represyjnych 

dzia a  w adz wymierzonych przeciwko Zgromadzeniu Sióstr S ug 

Jezusa, a konkretnie jego placówce prowadzonej w Lublinie. Wielo-

torowo, najpierw poprzez zamkni cie szkó , nast pnie likwidacj  

jad odajni i bursy, dalej post powanie wyw aszczeniowe, a  po zli-

kwidowanie “Stowarzyszenia Opieka nad Dziewcz tami”1, które 

by o oficjaln  form  dzia ania Zgromadzenia, w adze jednoznacznie 

zmierza y do skasowania tej bardzo pr nie dzia aj cej placówki. 

Nie by a to sytuacja jednostkowa, ale element antyzakonnej polityki 

prowadzonej przez w adze. Dzia ania typowe, przemy lane, których 

celem by o zniszczenie ycia zakonnego lub przynajmniej zreduko-

wanie w mo liwie najwi kszym zakresie prowadzonej przez zakony 

dzia alno ci2. 

                                                      
1 Dalej w skrócie SODL. 
2 Takie wiadome posuni cia w adz zmierzaj ce do zniszczenia zgromadze  

zakonnych lub podporz dkowania ich organom pa stwa, dotkn y wszystkie insty-
tuty zakonne w Polsce Ludowej. Wci  brak jest ca o ciowego opracowania tego 
problemu, jego skal  sygnalizuj  jedynie artyku y: J. Kowalik, Polityka w adz PRL 
wobec zakonów, “Chrze cijanin w wiecie” 1994, nr 1, s. 136–157, B. Zubert,  
T. Bach, Ograniczenia w realizacji w asnego charyzmatu przez instytuty zakonne w 
okresie rz dów totalitarnych w Polsce (1945-1989), Roczniki Nauk Prawnych, t. 4, 
Lublin 1994, s. 81-101. Brak szerszego opracowania sk ania do podj cia bada  nad 
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Sprawa lubelskiego domu Zgromadzenia S ug Jezusa jest intere-

suj ca z jeszcze jednego wzgl du. Kilka lat temu wiele kontrowersji 

wzbudzi o orzeczenie Komisji Maj tkowej o przywróceniu ZSJ 

w asno ci nieruchomo ci po o onej przy ul. Chmielnej 1, na której 

obecnie usytuowana jest Klinika Okulistyczna. Wywo a o ono sze-

rok  polemik  w prasie i wiele nieprzychylnych wypowiedzi wyni-

kaj cych zapewne z nieznajomo ci faktów jakie mia y miejsce w 

przesz o ci3. Cho  sprawa nieruchomo ci przy ul. Chmielnej zosta a 

ju  zamkni ta, wydaje si  zasadnym przybli enie szczegó ów ca ej 

sprawy. 

Podstaw  opracowania stanowi  materia y archiwalne, g ównie 

dokumenty pochodz ce z archiwum Zgromadzenia4 oraz z Archi-

wum Sekretariatu Episkopatu Polski5, Archiwum Archidiecezji Lu-

belskiej6 i Archiwum Akt Nowych w Warszawie7. Niestety wiele 

dokumentów dotycz cych sprawy zosta o zniszczonych lub zagi-

n o, z kolei w archiwum Zgromadzenia wielu dokumentów braku-

je, poniewa  nie by y siostrom dor czane. Skorzystano tak e 

z opracowa  historii Zgromadzenia8, jednak te w wi kszo ci nie 

                                                                                                               
tym zagadnieniem. Nale y je rozpocz  od analizowania kwestii szczegó owych, 
takich jak represje w adz wobec poszczególnych zakonów. 

3 O charakterze polemiki wiadcz  ju  tytu y artyku ów prasowych; zob. Bez-
domna okulistyka, “Dziennik” z 7-9 IV 1995 r., s. 3, By  albo nie by  lubelskiej 
okulistyki? Fina  w maju, “Dziennik” z 13 IV 1995 r., s. 3, Jaka przysz o  lubel-
skiej okulistyki? Pa acyk dla zakonnic czy AM, “Dziennik” z 18 V 1995 r., s. 1 i 2, 
sugeruj ce, e siostry daj  usuni cia Kliniki z budynku ZSJ, a przecie  chodzi o 
jedynie o sprawiedliwo . Chc  tylko sprawiedliwo ci, “Gazeta w Lublinie”  
z 8 IV 1995 r., s. 1, Nie chcemy kliniki tylko zado uczynienia, “Kurier Lubelski”  
z 12 IV 1995 r., s. 12. 

4 Archiwum Zgromadzenia S ug Jezusa znajduje si  w Domu Generalnym w 
Warszawie - dalej: ASJ. 

5 Mie ci si  w Warszawie przy skwerze Ks. Kard. Wyszy skiego - dalej: 
ASEP. 

6 Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, ul. Prymasa Wyszy skiego – dalej: 
AAL. 

7 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ul. Hankiewicza - dalej: AAN. 
8 G ównie: A. Jakubczyk, Zgromadzenie S ug Jezusa w spo ecze stwie polskim 

w latach 1884-1939, Lublin 1995, mps, ASJ i BKUL. O ile jednak historia Zgro-
madzenia do roku 1947 (zob. tak e S. Fudali, Zgromadzenie S ug Jezusa w latach 
1939-1947, w: e skie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, red. A. Chru-
szczewski, K. D bowska, J. Koz owski, t. 5, Lublin 1989, s. 229-287) zosta a ju  
ca o ciowo opracowana, nadal brakuje monografii dziejów Zgromadzenia w okre-
sie PRL.  
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obejmuj  okresu powojennego, nadto zupe nie pomijaj  aspekty 

prawne zagadnienia9. 

Dla lepszego na wietlenia sytuacji, w jakiej si  znalaz y Siostry 

S ugi Jezusa pracuj ce w Lublinie, koniecznym jest przybli enie 

dziejów Zgromadzenia do 1945 roku. Szczególnie porównanie pod-

staw prawnych i dzia alno ci Zgromadzenia w okresie mi dzywo-

jennym z represjami w adz komunistycznych w sposób jasny poka-

zuje antyzakonn  i dyskryminacyjn  polityk  w okresie Polski  

Ludowej. 

 

1. Wprowadzenie - dzia alno  Zgromadzenia S ug Jezusa 

w Lublinie przed 1945 rokiem 

 

Zgromadzenie Sióstr S ug Jezusa zosta o za o one w Warszawie 

8 grudnia 1884 roku przez b . O. Honorata Ko mi skiego (1829-

1916)10 i matk  Eleonor  Motylowsk  (1856-1932). Cech  charakte-

rystyczn  Zgromadzenia by o ca kowite ukrycie ycia zakonnego 

wobec ludzi. Ojciec Honorat pragn , by w ten sposób siostry reali-

zowa y idea  ycia ukrytego w. Rodziny z Nazaretu. Zreszt  w 

sytuacji politycznej panuj cej w zaborze rosyjskim po powstaniu 

styczniowym, kiedy to w adze carskie nie zezwala y na tworzenie 

nowych zgromadze , ani na przyjmowanie ch tnych w szeregi ju  

istniej cych zakonów, konspiracja by a jedynym sposobem utrzy-

mania ycia zakonnego. Surowe zakazy jakichkolwiek zebra , 

wprowadzone z obawy przed spiskowaniem, omijane by y w Zgro-

madzeniu S ug Jezusa przez tworzenie prywatnych zak adów u y-

teczno ci publicznej, takich jak magiel czy pracownia krawiecka, w 

                                                      
9 P. Brzozowska, S ugi Jezusa, w: Zakony w. Franciszka w Polsce w latach 

1772-1970, red. J. R. Bar, cz. 1, Warszawa 1978, s. 186-194; P. Brzozowska, 

Zgromadzenie Sióstr S ug Jezusa, w: Kalendarz Rodziny Katolickiej, Warszawa 

1989, s. 57-58; P. Brzozowska, Zgromadzenie S ug Jezusa, “Trze wymi b d cie…” 

1989, nr 2, s. 43-45; A. Jakubczyk, A. Kulka, H. Sula, Zgromadzenie Sióstr S ug 

Jezusa, w: Dziedzictwo B ogos awionego Honorata Ko mi skiego, red. H. I. Szu-

mi , G. Bartoszewski, Warszawa - Sandomierz 1998, s. 295-330. 
10 Zob. J. Duchniewski, R. Prejs, Stan bada  nad yciem i dzie em b . Honorata 

Ko mi skiego, przegl d pi miennictwa opublikowanego po 1968 roku, Pozna  

1992. 
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których atwo by o spotka  si  bez budzenia podejrze  w adz11. Do 

I wojny wi kszo  prac Zgromadzenia skupiona by a na pomocy 

religijnej, moralnej, edukacyjnej i socjalnej s u cym. W tym celu 

organizowano domy opieki, schroniska, kursy i szko y gospodarcze, 

biura po rednictwa pracy oraz przytu ki dla osób starszych 

i bezdomnych. S ugi Jezusa zajmowa y si  tak e dzie mi organizu-

j c dla nich sieroci ce i ochronki - te dzia ania wzmog y si  w cza-

sie i po I wojnie, gdy liczba sierot wzros a12. 

Do Lublina Siostry S ugi Jezusa przyby y w 1889 r. Za o y y 

pracowni  krawieck , jednak donos spowodowa  ujawnienie przed 

zaborc  i rewizj , a w rezultacie likwidacj  pracowni i wydalenie 

prowadz cych j  sióstr poza granice guberni lubelskiej. Pozosta e w 

Lublinie siostry pracowa y m. in. w schronisku dla s u cych po-

wsta ym w 1899 r. i podlegaj cym Lubelskiemu Towarzystwu Do-

broczynno ci, a w 1907 r. kupi y dom przy ul. 3 Maja 14, w którym 

prowadzi y praktyczne zaj cia dla kobiet13. 

Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci usta o prze ladowa-

nie i mo na by o jawnie prowadzi  katolickie zak ady. Siostry chc c 

wykorzysta  nowe mo liwo ci dla pracy apostolskiej a jednocze nie 

pozosta  wierne idei ukrytego ycia zakonnego, za o y y stowarzy-

szenie wieckie pod nazw  “Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz -

tami pod wezwaniem w. Rodziny” z siedzib  w Lublinie, zatwier-

dzone przez Generalnego Gubernatora Wojskowego w dniu 16 

wrze nia 1918 r.14 Postanowieniem Ministerstwa Spraw Wewn trz-

nych z dnia 23 czerwca 1920 r. wci gni te ono zosta o do rejestru 

stowarzysze  i zwi zków pod nr 29715. Analiza unormowa  statu-

towych pozwala zauwa y , e Stowarzyszenie by o apolityczne, 

nastawione na dzia alno  dobroczynno-o wiatow . Terenem jego 

dzia alno ci by o województwo lubelskie. Celem - opieka, wycho-

wanie oraz kszta cenie dzieci i dziewcz t, pomoc bezrobotnym,  

                                                      
11 A. Jakubczyk, Próba rozwi zania problemu s u cych w II po owie XIX wie-

ku w koncepcji zgromadzeniotwórczej H. Ko mi skiego, Lublin 1981, mps, ASJ  
i BKUL, s. 95. Dekret pochwalny Stolicy Apostolskiej ZSJ otrzyma o w 1907 r.,  
a ostateczne zatwierdzenie Zgromadzenia nast pi o w 1924 r. 

12 A. Jakubczyk, A. Kulka, H. Sula, dz. cyt. , s. 301. 
13 Szerzej: A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 588-591. 
14 Tam e, s. 106. 
15 T: SODL. Statut, ASJ. 
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a tak e opieka nad starymi i niedo nymi kobietami (§ 3). Dla re-

alizacji powy szych zada  Stowarzyszenie mog o zak ada  ochron-

ki, zak ady opieku czo-wychowawacze, schroniska dla kobiet nie-

zdolnych do pracy, bursy dla ucz cych si  dziewcz t, prowadzi  

szko y i kursy zawodowe, a celem praktycznego szkolenia dziew-

cz t zak ada  sto ówki, pralnie, pracownie r czne, stanowi ce jed-

nocze nie ród o dochodu i przysparzaj ce Stowarzyszeniu rodków 

materialnych dla realizacji jego celów (§ 4). Z punktu widzenia po-

wojennych losów wa ne by o unormowanie zawarte w § 19 statutu 

mówi ce, e w razie rozwi zania Stowarzyszenia ca y jego maj tek 

przechodzi do dyspozycji biskupa ordynariusza diecezji lubelskiej. 

Wobec w adz pa stwowych Stowarzyszenie by o reprezentowane 

przez Zarz d (przewodnicz ca i cztery cz onkinie) wybierany na 

Walnym Zebraniu na okres 3 lat. By y to najcz ciej osoby pe ni ce 

równocze nie funkcje w Zgromadzeniu. Cele dzia ania Stowarzy-

szenia by y zbie ne z zadaniami Zgromadzenia zawartymi w Kon-

stytucjach, cho  sam statut Stowarzyszenia nie wspomina  o czno-

ci ze Zgromadzeniem S ug Jezusa16. Faktycznie jednak cz onki-

niami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog y by  jedynie cz onkinie 

Zgromadzenia, które tym samym wykonywa y prac  w dwóch ró -

nych instytucjach, wobec w adz ko cielnych jako Siostry S ugi Je-

zusa i wobec w adz pa stwowych jako cz onkinie Stowarzyszenia. 

czy o si  to m.in. z konieczno ci  prowadzenia odr bnej doku-

mentacji17.  

W dniu 27 pa dziernika 1932 roku wydane zosta o rozporz dze-

nie Prezydenta RP - Prawo o stowarzyszeniach18. By o ono wyra nie 

restryktywne, umo liwia o du  ingerencj  organów administracji 

pa stwowej w dzia alno  stowarzysze . Ju  samo utworzenie sto-

                                                      
16 W latach 1917-1919 Siostry S ugi Jezusa zorganizowa y podobne “Stowarzy-

szenia Opieka nad Dziewcz tami” w Krakowie i Warszawie. Ka de z nich mia o 
oddzielnie zatwierdzony statut, który poza okre leniem siedziby i terenu dzia alno-
ci stowarzyszenia nie ró ni  si  od pozosta ych. Fakt istnienia trzech stowarzysze  

o identycznych celach trzeba t umaczy  specyficznymi warunkami politycznymi 
jakie panowa y w ró nych cz ciach porozbiorowej Polski w chwili zak adania tych 
stowarzysze . Zob. A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 107-108. Zreszt  w 1939 r. 
zarz d Zgromadzenia uchwali  fuzj  Stowarzyszenia lubelskiego z warszawskim, 
jednak nie dosz o do niej z powodu wybuchu wojny. Tam e, s. 109. 

17 Tam e, s. 109-111. 
18 Dz.U.32.94. 808, dalej – Prawo o stowarzyszeniach. 



M. Ordon 

 

122

warzyszenia w wietle nowego prawa uzale nione zosta o od swo-

bodnego uznania organu administracji. Zakaz za o enia stowarzy-

szenia móg  nast pi , gdy jego istnienie nie da o si  pogodzi   

z prawem albo mog o spowodowa  zagro enie bezpiecze stwa, 

spokoju lub porz dku publicznego. Natomiast istniej ce stowarzy-

szenie mo na by o zlikwidowa , gdy organ rejestracyjny uzna , e 

nie odpowiada ono “wzgl dom po ytku spo ecznego”. Do ka dej 

sytuacji organ administracji móg  przyk ada  sobie tylko znan  mia-

r  “po ytku spo ecznego”19. W wietle prawa prowadzenie przez 

“Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami” szkó  i zak adów wy-

chowawczych wi za o si  zatem z mo liwo ci  kontroli ze strony 

w adz pa stwowych. Artyku  9 Prawa o stowarzyszeniach ca kowi-

cie wy cza  zakony spod rygorów stawianych przez to prawo 

wszystkim stowarzyszeniom. Ujawnienie si  Zgromadzenia zwal-

nia oby je ze stosowania niekorzystnych przepisów. Rozwa ano 

wi c tak  mo liwo , jednak w dyskusji zwyci y a idea ycia ukry-

tego. Jednocze nie, ze wzgl du na swój niejawny charakter, Zgro-

madzenie wola o unikn  ingerencji w adz w prowadzon  dzia al-

no . Tak  szans  stworzy o rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 

28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach s u cych katolickim celom 

religijnym i wyznaniowym20. Dotyczy o ono stowarzysze  maj -

cych za cel szerzenie zasad katolickich, je eli powsta y za zgod  

biskupa diecezjalnego lub ju  po powstaniu zosta y przez niego 

aprobowane21. Stowarzyszenia te wy czone by y spod wi kszo ci 

przepisów Prawa o stowarzyszeniach22. Musia y wprawdzie dosto-

                                                      
19 Zob. E. Smoktunowicz, Wolno  zrzeszania si  i jej wp yw na obowi zuj ce 

prawo w Polsce, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk odowska, Ius 40 (1993), 
s. 192; J. Szreniawski, Problemy prawne stowarzysze , Annales Universitatis Ma-
riae Curie-Sk odowska, Ius 1993, s. 214. Zob. tak e J. Krukowski, Prawo chrze ci-
jan do stowarzyszania si  i mo liwo ci jego realizacji w prawie kanonicznym  
i polskim, Ko ció  i Prawo, red. J. Krukowski, H. Misztal, t. 9, Lublin 1991, s. 203; 
W. Bar, Wolno  zrzeszania si  osób wierz cych, w: Prawo wyznaniowe, red.  
H. Misztal, Lublin 2000, s. 417-418. 

20 Dz.U.34.9.72. 
21 Zgromadzenie uzyska o aprobat  biskupa lubelskiego dla Stowarzyszenia, 

zob. A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 112. 
22 Nie odnosi  si  do nich m. in. art. 6 pkt a Prawa o stowarzyszeniach zakazu-

j cy tworzenia stowarzysze  przyjmuj cych zasad  bezwzgl dnego pos usze stwa 
cz onków w adzom stowarzyszenia. 
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sowa  si  do zarz dze  pa stwowych dotycz cych dzia alno ci spo-

ecznej, dobroczynnej, o wiatowej, jednak e kontrole tych stowa-

rzysze  katolickich przeprowadzane by y za po rednictwem kurii 

biskupich. 

Tak wi c w okresie mi dzywojennym Zgromadzenie S ug Jezusa 

prowadzi o sw  dzia alno  w Lublinie wyst puj c oficjalnie jako 

“Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami”. W roku szkolnym 

1925/26 zorganizowano Szko  Gospodarczo-Zawodow  im. w. 

Kazimierza o profilu szko y powszechnej, przekwalifikowan  w r. 

szk. 1937/38 na redni  Prywatn  e sk  Szko  Krawiecko-

Bieli niarsk . Ucz szcza o do niej 60-80 dziewcz t. Siostry prowa-

dzi y tak e Roczn  Szko  Przysposobienia w Gospodarstwie Ro-

dzinnym, maj c  na celu g ównie praktyczne przeszkolenie w zaj -

ciach domowych dziewcz t w wieku 13-18 lat. Obok szkó  prowa-

dzony by  internat dla uczennic na ok. 120 miejsc23. Ponadto funk-

cjonowa a sto ówka dla ponad 1500 osób, Dom Dziecka dla 80 

dzieci, opiekowano si  tak e s u cymi prowadz c dla nich m. in. 

biuro po rednictwa pracy24. 

Na potrzeby prowadzonej z wielkim rozmachem dzia alno ci 

siostry zakupi y w 1923 roku du y, dwupi trowy dom przy ul. 

Chmielnej 1, tzw. Pa acyk wraz z parcel  ogrodow 25. Potem obok 

wybudowa y dwupi trowy budynek zwany oficyn , a w 1930 roku 

uzyska y jeszcze od pa  Jab o skich po o ony po s siedzku dom 

przy ul. Dolnej 3 Maja 2. By  to pi trowy budynek zbudowany na 

skarpie. Oficjalnym w a cicielem domów by o “Stowarzyszenie 

Opieka nad Dziewcz tami”. Liczba sióstr w Lublinie wzrasta a wraz 

z rozwojem dzia alno ci z 4 w 1905 roku do ponad 40-tu w domach 

przy ul. Chmielnej i Dolnej 3 Maja. 

W okresie okupacji siostry by y zmuszone opu ci  dom w Lubli-

nie, gdy  Niemcy zaj li Pa acyk na siedzib  gestapo. Po wyzwole-

niu wracaj ce siostry zasta y dom zdewastowany, wymagaj cy wie-

lu nak adów finansowych, aby dostosowa  go powtórnie do pracy 

o wiatowo-wychowawczej. Mimo tego ju  w 1944 r. placówka pod-

                                                      
23 A. Jakubczyk, Zgromadzenie..., s. 592. 
24 S. Fudali, dz. cyt. , s. 278. 
25 Aby uzyska  przynajmniej cz  rodków potrzebnych na zakup Pa acyku, 

siostry zmuszone by y sprzeda  dom przy ul. 3 Maja 14. 
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j a dzia alno , nadal jako w asno  “Stowarzyszenia Opieka nad 

Dziewcz tami”26. Siostry prowadzi y sto ówk  dla ok. 2000 osób, 

Dom Dziecka dla ok. 80 dzieci, szko y zawodowe: gospodarcz  i 

krawieck  oraz burs  dla uczennic27. W latach 1949-50 w adze ko-

munistyczne zamkn y szko y, a w 1953 r. zlikwidowa y burs  

i sto ówk . Nast pnie przyst pi y do stopniowego przejmowania 

ca ej nieruchomo ci Zgromadzenia. 

 

2. Zamkni cie szkó  i bursy 

 

Szybka laicyzacja ca ego systemu edukacji w PRL by a dla 

w adz komunistycznych jednym z najwa niejszych zada . Szko a w 

PRL mia a upowszechnia  wiatopogl d matarialistyczny, przeciw-

stawny religii. Dlatego w krótkim czasie ze szkó  usuni to kateche-

z , z programów nauczania wszelkie tre ci maj ce zwi zek z religi . 

Za wszelk  cen  starano si  ograniczy  wp ywy Ko cio a na m ode 

pokolenie28.  

W domu przy ul. Chmielnej we wrze niu 1944 roku siostry po-

nownie otworzy y Roczn  Szko  Przysposobienia w Gospodarstwie 

Rodzinnym i Prywatne Gimnazjum Krawieckie, a pó niej tak e 

4-letnie Liceum Gastronomiczne. Szko y cieszy y si  du ym uzna-

niem, mia y komplety uczennic, a klasy liczy y nawet do 40 osób.  

Z powodu du ej liczby zg osze  prowadzono podwójne oddzia y, 

a zaj cia odbywa y si  na dwie zmiany. Prawie po owa uczennic 

mieszka a w bursie zorganizowanej przy szkole, a wiele doje d a o 

nawet z tak odleg ych miejscowo ci jak Na czów czy Kra nik29. 

W adzom jednak zacz  przeszkadza  katolicki charakter szkó . 

W styczniu 1949 r. zaproponowa y ich upa stwowienie “celem za-

pewnienia m odzie y bezp atnego nauczania”. Zgromadzenie od-

mówi o stwierdzaj c, e pa stwowe szko y tego typu ju  istniej  

                                                      
26 Po II wojnie wiatowej Stowarzyszenie zosta o ponownie wpisane do rejestru 

stowarzysze  i zwi zków pod nr 39 na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 

31 lipca 1946 r., T: SODL. Statut, ASJ. 
27 S. Fudali, dz. cyt., s. 278. 
28 Zob. J. Swastek, Laicyzacja ycia publicznego jako program o wiaty i kultury 

w PRL, “Chrze cijanin w wiecie” 1994, nr 1, s. 26. 
29 Fudali, dz. cyt. , s. 252-253. 
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i uczennice, które chc , mog  z nich korzysta . Poza tym czesne 

w szko ach prowadzonych przez siostry nie jest wy sze od op at na 

tzw. ko a rodziców, jakie ponosi si  w szko ach pa stwowych. Nad-

to z bezp atnego nauczania korzysta ju  20 uczennic, a wiele innych 

z 50% ulgi. 

Pomimo tych racji w marcu 1949 r. w adze powiadomi y o pla-

nowanym zamkni ciu szkó : krawieckiej i gastronomicznej. Powody 

takich decyzji podano identyczne. Oba pisma wygl da y jak odbite 

przez kalk , tylko z wpisan  inn  nazw  szko y. Podniesiono 

w nich, e “nauczyciele na lekcjach ograniczaj  si  do podawania 

rzeczowych wiadomo ci z poszczególnych przedmiotów, bez 

uwzgl dniania zachodz cych przemian w ustroju Polski Ludowej. 

Brak u uczennic wiadomo ci co do osi gni  Polski Ludowej na 

odcinku politycznym, spo ecznym i gospodarczym”. 

W odwo aniu “Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami” wy-

razi o zdziwienie takimi zarzutami, jako e wi kszo  nauczycieli 

pracowa a jednocze nie w szko ach pa stwowych, pos uguj c si  

tymi samymi metodami i poruszaj c te same tematy. 

Jednak Kuratorium postanowi o zamkn  Prywatne Gimnazjum 

Krawieckie im. w. Kazimierza z dniem 30 czerwca 1949 r., na pod-

stawie art. 4, ust. 1, pkt d ustawy z dn. 11 marca 1932 r. o prywat-

nych szko ach oraz zak adach naukowych i wychowawczych30. Po-

wo any przepis stanowi , e szko a mo e by  zamkni ta, je eli 

sprawuj ca nadzór w adza szkolna stwierdzi, i  “nauczanie lub wy-

chowanie m odzie y odbywa si  w duchu nielojalnym dla pa stwa, 

wzgl dnie szko a nie przeciwdzia a skutecznie szkodliwym pod 

wzgl dem wychowawczym wp ywom na m odzie ”. Uczennice 

Gimnazjum zosta y w czone do szko y pa stwowej, w której bra-

kowa o zg osze . 

W dniach 2-3 marca 1950 r. pracownicy Dyrekcji Okr gowej 

Szkolenia Zawodowego przeprowadzili wizytacj  w drugiej lubel-

skiej szkole, tj. w 4-letnim Prywatnym Liceum Gastronomicznym. 

Komisja stwierdzi a, e nie s  realizowane plany nauczania 

w zakresie wychowania ideologicznego, w salach brak jest portre-

tów Marsza ka Rokossowskiego, a biblioteka marksistowska przy-

                                                      
30 Dz.U.32.33.343. 
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dzielona szkole nie jest wykorzystywana31. Zarzucono tak e Radzie 

Pedagogicznej, e nie wykazuje zainteresowania w kierunku rozwi-

ni cia dzia alno ci ZMP32, nie zwraca uwagi na ugruntowanie jed-

nolitego wiatopogl du marksistowskiego i nie uwzgl dnia w na-

uczaniu znaczenia przemian jakie dokonuj  si  w Polsce zd aj cej 

do socjalizmu. W konsekwencji ograniczono przyj cia do I klasy do 

45 uczennic. Jednak ju  dwadzie cia dni pó niej, 21 czerwca 1950 r. 

DOSZ zmieni a zdanie i zarz dzi a ca kowite wstrzymanie zapisów 

do I klasy33, a dn. 17 sierpnia 1950 r. przys a a decyzj  o zamkni ciu 

z ko cem sierpnia I klasy Prywatnego Liceum Gastronomicznego34. 

Jako podstaw  ponownie przytoczono wspomniany art. 4, ust. 1, 

pkt d ustawy z 11 marca 1932 r., a jako oficjalny powód podano 

“nauczanie i wychowywanie m odzie y w duchu sprzecznym z za-

o eniami Polski Ludowej, w szczególno ci b dne interpretowanie 

przemian zachodz cych w dzisiejszej Polsce”. Uczennicom cofni to 

tak e prawo do zni ek kolejowych.  

Stowarzyszenie odwo a o si  do Centralnego Urz du Szkolenia 

Zawodowego, podnosz c, e zarzuty wysuwane przez DOSZ to 

“zwyk e slogany propagandowe, którymi pos uguj  si  wizytatorzy 

                                                      
31 Sprawozdanie z wizytacji, T: SODL. Prywatne Gimnazjum Gospodarcze. 

Koresp., ASJ, tak e T: Akta ZSJ, AAL. 
32 Du y wp yw na wychowanie w duchu ateistycznym mia y organizacje m o-

dzie owe, a w ród nich powo any w 1948 r. Zwi zek M odzie y Polskiej, który 
mia  kszta towa  i wychowywa  ateistów, przysz ych dzia aczy partyjnych. Epi-
skopat Polski sprzeciwi  si  zak adaniu w szko ach katolickich organizacji marksi-
stowskich i antychrze cija skich, takich jak ZMP, uznaj c, e “by oby to przyk a-
danie r ki do zbrodni jak  jest bolszewizacja m odzie y polskiej. Rozkazów w adzy 
szkolnej zak adania takich organizacji wykonywa  nie wolno […]. Nie nale y 
zamyka  szkó  z powodu presji w adz szkolnych celem wymuszenia za o enia 
wspomnianych organizacji. Represje znosi  trzeba spokojnie i odwa nie […]. 
Wybi a godzina, gdy nasze apostolstwo wychowawcze zaja nie  powinno bohater-
stwem w obronie chrze cija sko ci polskiego dziecka. Gdyby pomimo oporu kie-
rowników […] za o ono w szko ach katolickich wspomniane organizacje […], 
[nale y - przyp. autora] wszystkimi sposobami, a zw aszcza roztropnym oddzia y-
waniem […] stara  si  o to, by m odzie  nie uleg a ich wp ywom”. Poufne wskaza-
nia Episkopatu Polski dla szkó  katolickich w sprawie organizacji m odzie owych  
z dn. 5 XII 1947 r., w: P. Raina, Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w 
wietle dokumentów 1945-1989, t. 1: Lata 1945-1959, Pozna  1995, s. 113-114. 

Zob. tak e J. Swastek, dz. cyt. , s. 26-30. 
33 T: Akta ZSJ, AAL. 
34 T: Akta ZSJ, AAL. 
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z góry uprzedzeni do szko y o charakterze katolickim. Wymownie 

wiadczy o tym ich postawa i sposób wizytowania szko y. Kontrolu-

j cy z zasady ujemnie oceniali wszelkie wyniki czy przedsi wzi cia, 

[…] pos ugiwali si  metodami nie wytrzymuj cymi adnej krytyki; 

stawiali uczennicom najbardziej podst pnie sformu owane pytania, 

[…] chwytali za s ówka, […] kontrolowali osobiste teczki uczennic, 

wywracali po ciel w ó kach i szperali w siennikach”35. Jednak Cen-

tralny Urz d utrzyma  decyzj  DOSZ w mocy. Oznacza o to stop-

niowe wyga ni cie szko y do 30 czerwca 1953 roku36. 

Pomimo likwidacji szkó  bursa dla uczennic w domu przy 

ul. Chmielnej nadal dzia a a. Na pocz tku roku szkolnego 1953/54 

wszystkie miejsca w niej by y zaj te. W pa dzierniku 1953 r. rodzi-

ce uczennic otrzymali nakaz zabrania dziewcz t z bursy pod gro b  

usuni cia ich ze szkó . Tym samym bursa musia a ulec likwidacji. 

Dziewcz ta zosta y cz ciowo przeniesione do internatów pa stwo-

wych37, a cz ciowo rozrzucone po prywatnych stancjach38. 

                                                      
35 Pismo SODL z dn. 28 III 1950 r., T: Akta ZSJ, AAL. 
36 Komisja G ówna Episkopatu Polski w dn. 22 VI 1949 r. skierowa a do rz du 

protest, w którym czytamy m. in.: “Episkopat Polski otrzyma  wielokrotnie od 
Ministra Wolskiego zapewnienia, e szko y katolickie b d  korzysta y z nale nych 
uprawnie  [...]. Wbrew tym zapewnieniom [...] szko om typu licealnego s  odbie-
rane prawa tak, e utrzymywane s  nadal w niepewno ci swego istnienia. Budynki 
szkó  zamykanych, stanowi ce w asno  Ko cio a (zakonów i zgromadze  zakon-
nych) maj  by  zaj te, z pogwa ceniem prawa w asno ci Ko cio a [...]. M odzie  
katolicka jest [...] dotykana niesprawiedliwo ci  cz onków komisji egzaminacyj-
nych i wy miewaniem przez nich wierze  i uczu  religijnych m odzie y”. Za: 
S. Nawrot, Prawna reglamentacja stosunków wyznaniowych. Praktyka polityczna 
pa stwa socjalistycznego wobec Ko cio a katolickiego u progu Polski Ludowej, 
“Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego” 1982, z. 19 (Prace Nauk Poli-
tycznych), s. 63. 

37 Decyzje Wydzia u O wiaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (da-
lej - PWRN) z dni: 20 X, 29 X, 30 X i 10 XII 1953 r., T: SODL. Bursa dla uczennic 
przy ul. Chmielnej, ASJ. 

38 W adze komunistyczne szczególnie obawia y si  wp ywów Ko cio a na wy-

chowanie dzieci i m odzie y. wiadcz  o tym wypowiedzi sekretarzy KW PZPR 

jakie pad y na spotkaniu w Warszawie w dn. 16 VI 1953 r.; “Kler (przewa nie 

zakonny) prowadzi kilkaset […] internatów, burs, obków, […]. Skupiaj  one 

kilkana cie tysi cy m odzie y, która […] jest przysposobiona do odegrania roli 

najbardziej sfanatyzowanego, bojowego aktywu klerykalnego.” W tej sytuacji 

postanowiono: “wytypowa  te spo ród zak adów obejmuj cych m odzie , co do 

których mamy uzasadnione dane, e wychowuj  m odzie  we wrogim, antypa -
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3. Likwidacja sto ówki 

 

Prowadzona w Pa acyku przy ul. Chmielnej sto ówka mia a na 

celu nie tylko uzyskanie rodków finansowych potrzebnych do pro-

wadzenia przez Stowarzyszenie dzia alno ci charytatywnej. Odby-

wa y si  w niej tak e praktyczne zaj cia dla dziewcz t ucz szczaj -

cych do szko y gastronomicznej i gospodarczej. Przede wszystkim 

jednak s u y a ludno ci, zw aszcza tej ubogiej, która mog a w niej 

spo y  smaczny i niedrogi posi ek. 

Po II wojnie wiatowej liczba korzystaj cych z ywienia docho-

dzi a nawet do 2000 osób. Do 1952 r. sto ówka by a zwolniona od 

opodatkowania podatkiem obrotowym. W dniu 9 kwietnia 1952 r. 

Wydzia  Finansowy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej39 wy-

mierzy  stawk  podatku w wysoko ci 1% od obrotu, jak dla sto ów-

ki pracowniczej. Zupe nie niespodziewanie w dniu 8 sierpnia 1953 r. 

stawk  podniesiono do wysoko ci 15%. Co wi cej, podatek wymie-

rzono z dat  wsteczn  od 1 stycznia tego roku i wezwano do bez-

zw ocznego uiszczenia ca ej sumy, gro c przymusow  egzekucj . 

Dodatkowo zablokowano konto w banku PKO40. Wysoko  na o o-

nego w ten sposób podatku za 7 miesi cy wynosi a ok. 165 tys. z . 

Po przeprowadzonej 8 wrze nia 1953 r. kontroli ksi g handlowych 

w adze zaj y maj tek sto ówki. Dnia 22 wrze nia opiecz towa y 

magazyn razem ze wszystkimi znajduj cymi si  tam produktami, 

opiecz towano nawet sól i cukier. 

Wydzia  Handlu PWRN w Lublinie zdecydowa  o zamkni ciu 

sto ówki z dniem 30 wrze nia 1953 r.41, co postawi o siostry 

                                                                                                               
stwowym duchu i przedstawi  do 1 VIII br. wnioski co do ich upa stwowienia lub 

powo ania zarz dów komisarycznych. Nie nale y traktowa  tego jako akcj  maso-

w , lecz uzale ni  ka de tego rodzaju posuni cie od ca okszta tu stosunków  

z biskupem, w którego diecezji jest zak ad”, za: A. Kocha ski, PZPR wobec religii 

i Ko cio a w 1953 r., “Wi ” 1992, nr 10, s. 98-111.  
39 Dalej - PMRN 
40 By a to cz sta praktyka w adz komunistycznych. Zamykanie kont PKO za 

rzekome zaleg o ci podatkowe parali owa o dzia alno  instytucji ko cielnej lub 

zakonnej i by o równoznaczne z jej zamkni ciem. Por. J. Kowalik, dz. cyt., s. 149. 
41 Powodem zamkni cia by  “brak warunków ustalonych w § 2 zarz dzenia Mini-

stra Handlu Wewn trznego z dn. 25 VII 1951 r.” Powo ane zarz dzenie MHW 

w sprawie ustalenia norm orientacyjnych minimum wyposa enia technicznego sto ó-

wek pracowniczych prowadzonych przez spó dzielnie spo ywców i oddzia y zaopa-
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w bardzo trudnej sytuacji, bowiem zosta y ju  zrobione zapasy  

zimowe na kredyt, który mia  by  sp acony z dochodów uzyskanych 

z dzia alno ci sto ówki. W dniu 8 pa dziernika 1953 r. w adze po-

nadto zaj y meble, naczynia kuchenne i nakrycia sto owe, a nawet 

bielizn  sto ówkow 42. Mimo wielu odwo a , Zgromadzenie by o 

obci ane podatkiem obrotowym do 1955 roku, chocia  sto ówka 

ju  w tym czasie nie dzia a a. W ten sposób w adze zlikwidowa y 

dzia aj c  blisko 50 lat jad odajni , w której wielu najubo szych 

ywi o si  nieodp atnie. 

 

4. Wyw aszczenie nieruchomo ci przy ul. Chmielnej 

 

adnie po o ona posesja przy zbiegu ulic Chmielnej i Dolnej 

3 Maja o powierzchni ponad 17 700 m² z trzema budynkami miesz-

kalnymi (Pa acykiem, oficyn  i domem na skarpie), zabudowaniami 

gospodarczymi i du ym ogrodem owocowo-warzywnym sta a si  

terenem bezprawnych dzia a  w adz. 
W dniu 2 pa dziernika 1953 r. Prezydium Miejskiej Rady Naro-

dowej w Lublinie, na podstawie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. 
o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu43 nakaza o sio-
strom natychmiast opu ci  Pa acyk44. Lokale w nim przydzielono 
Wydzia owi Zdrowia PWRN “na cele rozbudowy szpitalnictwa”. 
Decyzj  motywowano “konieczno ci  rozszerzenia us ug w zakresie 
zdrowotnym na terenie miasta Lublina”. Uznano przy tym, e po-
mieszczenia znajduj ce si  w dwóch pozosta ych budynkach, tj. w 
oficynie i domu na skarpie, o cznej powierzchni 575 m2 (w Pa a-
cyku by o 21 pomieszcze  o cznej powierzchni 760 m2) s  wystar-
czaj ce dla potrzeb Stowarzyszenia i nie przydzielono lokalu za-

                                                                                                               
trzenia robotniczego (MP.51. A-71. 924) w § 2 okre la o normy minimalnego wypo-

sa enia technicznego w sprz t zmechanizowany, T: Zarz d ZSJ a UdSW, ASJ. 
42 Wcze niej tak e na poczet zaleg o ci podatkowych zaj to inwentarz ywy, tj. 

3 krowy, 2 konie, kilkadziesi t wi  i wóz. 
43 Tekst jedn.: Dz.U.50 .36.343.  
44 Decyzja PMRN z dn. 2 X 1953 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 

Podstaw  by y art. art. 16, 22 ust. 1 i 27 ust. 1 dekretu o publicznej gospodarce 
lokalami. Stwierdza y one, e osoby mog  by  usuni te z lokalu tylko w przypadku, 
je eli lokal ten jest niezb dnie potrzebny w adzy, urz dowi lub instytucji pa stwo-
wej oraz, e decyzje o przydziale budynków i lokali nale  do kompetencji w adzy 
kwaterunkowej, któr  jest PMRN. 
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st pczego wbrew przepisom dekretu o publicznej gospodarce loka-
lami45. “Ze wzgl du na wyj tkowo wa ny interes” decyzji nadano 
klauzul  natychmiastowej wykonalno ci i w konsekwencji ju  
14 listopada 1953 r. Wydzia  Kwaterunkowy zarz dzi  opuszczenie 
domu pod sankcj  przymusowej eksmisji. Od 1 stycznia 1954 r. 
dom zaj  Pa stwowy Szpital Kliniczny nr 1 i umie ci  w nim Kli-
nik  Okulistyczn . 

Jeszcze w grudniu 1953 r. siostry zosta y zmuszone do zawarcia 

z PSK 1 umowy najmu na okres 3 lat46. Przedmiotem nacisku ze 

strony w adz by a - omówiona ju  wy ej - sprawa zaleg o ci z tytu u 

podatku obrotowego od obrotu uzyskiwanego z prowadzenia sto-

ówki. Podatek wymierzony zosta  z dat  wsteczn  od pocz tku 

1953 r. i to nawet za miesi ce, kiedy sto ówka ju  nie dzia a a. Na-

le no  uros a do kwoty 165 tys. z  i w adze zagrozi y przej ciem 

Pa acyku na Skarb Pa stwa z tytu u zaleg o ci podatkowych. Obie-

ca y umorzenie ca ej sumy w przypadku podpisania umowy najmu. 

Gwarancj  tak  z o y  sam dyrektor Urz du do Spraw Wyzna  - 

Antoni Bida47 w obecno ci przedstawiciela Sekretariatu Episkopatu 

ks. B. D browskiego i naczelnika Wydzia u ds. Wyzna  PWRN. Na 

spotkaniu w Urz dzie dyrektor A. Bida t umaczy , e PSK 1 otrzy-

ma  specjalne urz dzenia i subwencje, które musi zagospodarowa  

jeszcze w 1953 r., gdy  inaczej te nowoczesne urz dzenia Lublin 

straci. Jest zmuszony wi c tymczasowo umie ci  gdzie  Klinik  

Okulistyczn . W ci gu trzech, najwy ej czterech lat wybudowany 

zostanie nowoczesny szpital i nieruchomo  przy ul. Chmielnej 

zostanie zwrócona Zgromadzeniu, bo jak sam dyrektor naocznie 

stwierdzi , “posesja do rozbudowy na miar  potrzeb Lublina si  nie 

nadaje”. Po uzgodnieniu warunków oddania lokali w najem, przed-

stawicielki Zgromadzenia za da y spisania protoko u uzgodnie , na 

                                                      
45 Art. 16, ust. 2 stwierdza , e “usuni cie z lokalu mo e nast pi  po uprzednim 

dostarczeniu innego lokalu zast pczego w obr bie tej samej miejscowo ci, odpo-
wiadaj cego normom zaludnienia b d  powierzchni i nadaj cego si  do zaj cia ze 
wzgl du na stan techniczny”. Art. 16, ust. 3 stwierdza  ponadto, e osoby usuni te  
z lokalu maj  prawo do otrzymania zwrotu rzeczywistych kosztów przeprowadzki, 
ponosi je instytucja, na której korzy  dokonano usuni cia z lokalu. 

46 Umowa najmu z dn. 11 XII 1953 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, 
T: Akta ZSJ, AAL, T: Nabywanie i utrata w asno ci w centralnej i wschodniej 
Polsce. Zakony e skie 1952-68, sygn. 600011/II, ASEP. 

47 Antoni Bida by  dyrektorem UdSW w latach 1950-54. 
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co dyrektor UdSW wy mia  je i powiedzia , e przecie  reprezentuje 

rz d i sk ada to o wiadczenie w obecno ci urz dowych wiadków, 

a to jest wystarczaj c  gwarancj . Siostry podpisa y wi c umow  

przekonane, e wszystkie zobowi zania w adz wyra one na pi mie 

jak i z o one ustnie, b d  na pewno dotrzymane48. 

Sta o si  inaczej. Po przej ciu domu szpital zacz , wbrew umo-

wie, dokonywa  kapitalnych przeróbek, niszczy  zamontowane 

urz dzenia, rozbiera  i wywozi  piece, a w 1955 roku wyst pi   

z wnioskiem o wszcz cie post powania wyw aszczeniowego49. Za-

wiadomiony o tym fakcie UdSW stwierdzi , e nie widzi podstaw do 

interwencji50. Tymczasem 22 listopada 1955 r. PWRN wyda o orze-

czenie o wyw aszczeniu51 na podstawie dekretu z dn. 26 kwiet-

nia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomo ci niezb d-

nych dla realizacji narodowych planów gospodarczych52. Wyw asz-

czenie obj o 4 400 m2 i pozbawi o Zgromadzenie Pa acyku, ponad-

to budynków gospodarczych oraz wietnie utrzymanego ogrodu. 

By a to najwarto ciowsza cz  posesji, gdy  prawie ca  pozosta  

cz  gruntu stanowi a skarpa i nasyp. 

Trzeba w tym miejscu zauwa y , e z punktu widzenia interesów 

szpitala nie zachodzi a potrzeba wyw aszczania nieruchomo ci. 

W ramach umowy najmu szpital móg  swobodnie realizowa  swoje 

                                                      
48 Zob. odwo anie Zgromadzenia z dn. 26 IX 1955 r. do M. Zygmanowskiego, 

T: Zarz d ZSJ a UdSW, ASJ. Marian Zygmanowski by  dyrektorem UdSW 
w latach 1955-1956. 

49 Dn. 20 IX 1955 r. PWRN w Lublinie zawiadomi o o wszcz ciu post powa-
nia, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, sygn. 600011/II, ASEP. 

50 Pismo UdSW z dn. 27 X 1955 r., T: Zarz d ZSJ a UdSW, ASJ, sygn. 
600011/II, ASEP. 

51 T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, sygn. 600011/II, ASEP. 
52 Tekst jedn.: Dz.U.52.4.31. Podstaw  orzeczenia stanowi y art. 1, 10 i 12 de-

kretu stwierdzaj ce, e prawo do przejmowania, nabywania i przekazywania nieru-
chomo ci niezb dnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych s u y 
wykonawcom planów, za  do orzekania o wyw aszczeniu i odszkodowaniu za 
wyw aszczenie kompetentne jest PWRN. Za wyw aszczon  w 1955 r. nierucho-
mo  o powierzchni 4 400 m2 przyznano Zgromadzeniu odszkodowanie w kwocie 
192 tys. z . By a to suma miesznie ma a za grunty, dwupi trowy dom, budynki 
gospodarcze, ogrodzenie, drzewka owocowe, krzewy ozdobne i kwiaty. Odszko-
dowania tego, w prote cie wobec doznanej krzywdy, Zgromadzenie nie podj o. 
I tak nie otrzyma oby pewnie ani z otówki, gdy  PMRN zawiadomi o 
w dn. 21 XII 1957 r. Bank Inwestycyjny, e przejmuje odszkodowanie za wyw asz-
czenie na pokrycie zaleg o ci podatkowych, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 
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zadania. Nadto nieruchomo  znajdowa a si  w u ytkowaniu szpita-

la, a dekret mówi  o prawie do wyw aszczania w sytuacji, gdy insty-

tucja pa stwowa b d ca wykonawc  narodowych planów gospodar-

czych, nie mo e potrzebnego obiektu uzyska  w inny sposób 

(art. 4). 

Poza tym szpital nie dotrzyma  umowy wyst puj c z wnioskiem 

o wszcz cie post powania wyw aszczeniowego w czasie jej trwania. 

W adze szpitala uzna y, e nie obowi zuje ich zasada “pacta sunt 

servanda”. Zapewne nie bez znaczenia by  dla nich fakt, e poprzez 

wyw aszczenie uwolni y si  od niewygodnego obowi zku uiszcza-

nia umownego czynszu, bo ju  od 1 stycznia 1956 r. szpital zaprze-

sta  p acenia go, cho  w wietle przepisów art. art. 270 i 271 kodek-

su zobowi za 53 decyzja wyw aszczeniowa nie powodowa a wyga-

ni cia zawartej poprzednio przez strony umowy. 

W trakcie rozprawy wyw aszczeniowej przedstawiciel PSK 1 

ujawni  fakt zainwestowania przez szpital w zajmowany Pa acyk 

kwoty 4 mln z . Te nak ady adaptacyjne poczynione zosta y bez 

zgody Zgromadzenia, a tym samym narusza y § 7 umowy najmu. 

Poza tym ekonomicznie by y nierentowne, ze wzgl du na czasowe 

przecie  u ytkowanie budynku. Chyba e poczynione zosta y w z ej 

wierze, dla stworzenia sobie argumentu do planowanego wyst pie-

nia z wnioskiem o wyw aszczenie. wiadczy  to mo e, e w adze 

wbrew umowie nie zamierza y zwróci  budynku po up ywie jej 

terminu. Warto zauwa y  te , e za kwot  4 mln z  w adze mog y 

wybudowa  nowy budynek, tym bardziej, e nie by o adnych wi-

doków na rozbudow  szpitala w obr bie nieruchomo ci Zgromadze-

nia. Z powy szej analizy nasuwa si  wniosek, e w adzom bardziej 

zale a o na likwidacji placówki zakonnej, ni  na realizacji “narodo-

wych planów gospodarczych”. 

Za niewa no ci  post powania wyw aszczeniowego przemawia  

jeszcze jeden fakt, a mianowicie b dy w samej decyzji o wyw asz-

czeniu wydanej dnia 22 listopada 1955 r. Ca a bowiem posesja 

Zgromadzenia przy zbiegu ulic Chmielnej i Dolnej 3 Maja zapisana 

by a w trzech ró nych ksi gach wieczystych. Orzeczenie nie okre-

la o ci le granic wyw aszczanego gruntu. Stwierdza o po prostu 

                                                      
53 Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku – kodeks 

zobowi za  (Dz.U.33.82.598). 
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wyw aszczenie na rzecz PSK 1 nieruchomo ci o powierzchni 

4 400 m2 zapisanej w ksi dze wieczystej nr 1347 po o onej 

w Lublinie przy ul. Chmielnej. Nic nie wspomina o o wyw a-

szczeniu budynku, który mia by znajdowa  si  w obr bie owych 

4 400 m2. Co wi cej, faktycznie ksi ga wieczysta o nr 1347 obej-

mowa a dzia k  o powierzchni nieca ych 2 700 m2 i nie znajdowa  

si  na niej aden budynek. Pomimo, e ten fakt przytacza o Zgro-

madzenie w swoich odwo aniach do Komisji Wyw aszczeniowej 

przy PWRN54, do Pa stwowej Komisji Planowania Gospodarcze-

go55 oraz do Ministerstwa Spraw Wewn trznych56, w adze nie zmie-

ni y decyzji. Co wi cej, na podstawie b dnego orzeczenia S d Po-

wiatowy postanowieniem z dn. 15 stycznia 1958 r. zadecydowa  

o wpisaniu w ksi dze wieczystej prawa w asno ci na rzecz PSK 157. 

Jako dowód w sprawie s d dopu ci  “dokument” stwierdzaj cy, e 

decyzja wyw aszczeniowa obj a tak e budynek Kliniki Okulistycz-

nej. “Dokumentem” tym by  odr czny szkic wykonany przez przed-

stawicieli szpitala. S d nawet nie zasi gn  opinii bieg ego58. 

Dopiero w dniu 7 maja 1960 r. Urz d Spraw Wewn trznych 

PWRN na wniosek PSK 1 wyda  decyzj  “o sprostowaniu oczywi-

stej omy ki w orzeczeniu o wyw aszczeniu nieruchomo ci z dn.  

22 listopada 1955 r.” “Omy ka” mia a polega  na b dnym wskaza-

niu numerów ksi g wieczystych i po jej “sprostowaniu” okaza o si , 

e wyw aszczona powierzchnia 4 400 m2 pochodzi z nieruchomo ci 

obj tej ksi gami wieczystymi: KW nr 1347 - 2390 m2, KW Lu-

blin 11 - 1768 m2 i KW nr 1350 - 242 m2. Jak atwo obliczy  “po-

prawiona” decyzja obejmowa a ju  4 414 m2. By o to faktycznie 

nowe wyw aszczenie. Na skarg  Zgromadzenia w tej sprawie Komi-

sja Odwo awcza ds. Wyw aszczenia przy MSW stwierdzi a, e 

w tym przypadku zasz o “widoczne, niezamierzone opuszczenie 

                                                      
54 Sygn. 600011/II, ASEP. 
55 T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 
56 Pismo z dn. 10 V 1956 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. Tak e Ku-

ria Biskupia w Lublinie w dn. 26 IX 1956 r. wystosowa a w tej sprawie pismo do 
Rady Pa stwa, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 

57 Zob. za alenie do S du Wojewódzkiego w Lublinie z dn. 4 II 1958 r., 
T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 

58 Wniesione w tej sprawie za alenie S d Wojewódzki oddali . Zob. pismo  
z dn. 15 XI 1958 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 



M. Ordon 

 

134

kilku wyrazów, czyli b d pisarski w rozumieniu art. 81 rozporz -

dzenia o post powaniu administracyjnym”59. 

 

5. Próby nielegalnego zaj cia budynku 

W sierpniu 1957 roku, a wiec ju  po wydaniu decyzji o wy-
w aszczeniu, administracja Pa stwowego Szpitala Klinicznego nr 1 
próbowa a na w asn  r k , przy u yciu si y i przez zastraszenie za-
j  oficyn , która z racji po o enia w pobli u budynku szpitala (Pa-
acyku) stanowi a dobre miejsce na ulokowanie magazynów.  

W tym celu w dniu 19 sierpnia 1957 r. o godz. 1540, czyli po go-
dzinach urz dowania, bez jakiegokolwiek wcze niejszego zawiada-
miania czy dor czania pisma, na teren posesji przybyli nieznajomi 
m czy ni. Wymachuj c jakim  wistkiem papieru, którego nie 
pozwolili przeczyta  i odmawiaj c wylegitymowania si  stwierdzili, 
e zajmuj  pomieszczenia oficyny na sk ad dla szpitala. Nast pnie 

wrzucili do pomieszcze  oficyny przywiezione ze sob  beczki, 
skrzynki, pude ka i puszki po marmoladzie. Gdy siostry wezwa y 
milicj , nieznajomi szybko opu cili teren. Nast pnego dnia w po u-
dnie zjawili si  ponownie, tym razem w towarzystwie funkcjonariu-
sza MO i z pismem o zaj ciu pomieszcze  oficyny, chocia  ta nie 
by a obj ta orzeczeniem o wyw aszczeniu60. Kiedy siostry zaalar-
mowa y Kuri  Biskupi  w Lublinie, Wydzia  Spraw Zakonnych 
przy Episkopacie Polski oraz wys a y depesz  do premiera J. Cy-
rankiewicza, powiadamiaj c w niej o bezprawnych poczynaniach 
miejscowych w adz, grupa zosta a odwo ana61.  

Siostry z o y y doniesienie w Prokuraturze Wojewódzkiej o bez-
prawnym usi owaniu zaj cia si  pomieszcze  Zgromadzenia62. 

                                                      
59 Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 III 1928 r. o post po-

waniu administracyjnym (Dz.U.28.36.341). 
60 Pismo tre ci: “PMRN w Lublinie do dyrekcji PSK 1 – zgodnie z wydanym 

przez PMRN orzeczeniem o wyw aszczeniu z dn. 22 XI 1955 r. oraz postanowie-
niem Odwo awczej Komisji Wyw aszczeniowej z dn. 30 IV 1956 r., PMRN wyra a 
zgod  na zaj cie budynków gospodarczych po o onych w Lublinie przy ul. 
Chmielnej 1 i obj tych wyw aszczeniem […].” - zosta o okazane siostrom dopiero 
na ich danie, sygn. 600011/II, ASEP. 

61 Opis zaj , jakie mia y miejsce na terenie posesji ZSJ przy ul. Chmielnej 
w dniach 19 i 20 VIII 1957 r., T: Akta ZSJ, AAL, sygn. 600011/II, ASEP. 

62 Pismo z dn. 20 VIII 1957 r. Podobne doniesienie do Prokuratury z o y a Ku-
ria Biskupia w Lublinie, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, sygn. 600011/II, 
ASEP. 
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W odpowiedzi zosta y wezwane do Prokuratury, gdzie us ysza y, e 
nie b dzie wszcz te adne dochodzenie, a oficyn  to powinny opu-
ci  dobrowolnie, bo i tak zostanie zaj ta na rzecz szpitala63. Osta-

tecznie oficyna pozosta a w u ytkowaniu Zgromadzenia. 

 
6. Likwidacja “Stowarzyszenia Opieka nad Dziewcz tami” 

W realizacj  komunistycznej polityki ograniczania wp ywów 
Ko cio a na ycie spo eczne wprz gni te zosta o tak e Prawo  
o stowarzyszeniach. Kolejne nowelizacje rozporz dzenia z 27 pa -
dziernika 1932 roku pog bia y jego restrykcyjny charakter. Dnia  
2 pa dziernika 1947 r. uchylono przedwojenne rozporz dzenie RM 
o stowarzyszeniach s u cych katolickim celom religijnym i wyzna-
niowym64. Kolejne zmiany zosta y dokonane na mocy dekretu z dnia 
5 sierpnia 1949 roku65. Przepisy Prawa o stowarzyszeniach zosta y 
rozci gni te na wszystkie zrzeszenia katolickie i inne zrzeszenia 
wyznaniowe maj ce na celu wykonywanie kultu religijnego, a nawet 
na zakony i zrzeszenia, do których przynale no  wynika a z profe-
sji rad ewangelicznych. Wed ug rozporz dzenia Ministra Admini-
stracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r.66 mia y one obowi zek 
dokonania rejestracji w tym e Ministerstwie w ci gu 90 dni, sk ada-
j c wymagane wnioski, kwestionariusze oraz w asne statuty lub 
konstytucje67. Kwestionariuszem takim zosta y obj te dok adne 
informacje co do imiennego sk adu personalnego zarz du, liczby 
cz onków, prowadzonej dzia alno ci oraz posiadanego maj tku. 
Dokonanie rejestracji by o warunkiem prowadzenia dalszej dzia al-
no ci. Stowarzyszenia i zakony, które nie dope ni yby tych formal-
no ci, mia y utraci  wszelkie podstawy prawne swego istnienia,  
a ich maj tki i zak ady mia y zosta  przej te przez pa stwo68. 

                                                      
63 Zapiski z rozmowy w Prokuraturze odbytej w dn. 16 XI 1957 r., T: Akta ZSJ, 

AAL. 
64 Rozporz dzenie RM uchylaj ce rozporz dzenie z dn. 28 I 1934 r. (Dz.U. 

47.65.395). Odt d do tego typu stowarzysze  mia y odnosi  si  przepisy Prawa  
o stowarzyszeniach z 1932 roku. 

65 Dz.U.49.45.335. 
66 Dz. U.49.45.358. 
67 Zob. J. Krukowski, dz. cyt., s. 203-205; W. Bar, dz. cyt., s. 418-419. 
68 “Prawo o stowarzyszeniach nie nadaje si  do regulowania ycia wewn trzne-

go i dzia alno ci bractw religijnych [...] czy tym bardziej zakonów [...]” – protesto-
wa  Episkopat Polski w li cie do Rz du RP z dn. 21 IX 1949 r. przytaczaj c szereg 
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Skutkiem zastosowania si  do wymienionych przepisów by o 
poddanie zakonów nadzorowi organów pa stwowych69, z drugiej 
jednak strony niedope nienie formalnej rejestracji pozbawi oby za-
kony podstaw prawnych dalszej dzia alno ci. W tej tak trudnej sytu-
acji Rada G ówna Episkopatu Polski powstrzyma a si  od nakazania 
zgromadzeniom zakonnym, by podda y si  rejestracji, uznaj c, e 
by oby to sprzeczne z prawem kanonicznym i zasadami Ko cio a. 
Postanowi a ograniczy  si  do stanowiska wy cznie doradczego, 
raczej w duchu dostosowania si  do przepisów prawnych70. 

Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. szczególnie uderza  w bezha-

bitowe Zgromadzenie S ug Jezusa. Siostry, znane dotychczas jako 

cz onkinie Stowarzyszenia zmuszone zosta y do ujawnienia swego 

powo ania zakonnego. Zgromadzenie zdecydowa o si  jednak pod-

porz dkowa  prawu i dnia 28 pa dziernika 1949 r. wys a o do Mini-

sterstwa wymagane dokumenty. By y to 4 egzemplarze konstytucji, 

spis cz onki  zarz du, wykaz instytucji i zak adów prowadzonych 

przez S ugi Jezusa oraz wykaz domów i nieruchomo ci b d cych 

w ich posiadaniu71. Jednocze nie zaznaczono, e ze wzgl du na 

                                                                                                               
argumentów natury prawnej; tekst listu w: P. Raina, Ko ció ..., t. 1, s. 181-184. 
Brak zgodno ci pomi dzy Prawem o stowarzyszeniach a specyficzn  natur  zako-
nów potwierdza fakt, e zakony “podlegaj c Prawu o stowarzyszeniach stawa y si  
równocze nie organizacjami zakazanymi przez to prawo, z uwagi na zawarty w nim 
zakaz tworzenia stowarzysze  przyjmuj cych zasad  bezwzgl dnego pos usze -
stwa cz onków w adzom stowarzyszenia, w zwi zku z tym wy czono zakony  
i kongregacje spod powy szego zakazu”. W. Dawidowicz, Polskie prawo admini-
stracyjne, Warszawa 1978, s. 169 – (zob. art. 1 dekretu z dn. 5 VIII 1949 r. zmie-
niaj cy art. 6 Prawa o stowarzyszeniach. Por. przypis nr 22). 

69 Do 1950 r. nadzór sprawowa o Ministerstwo Administracji Publicznej, a na-
st pnie Urz d do Spraw Wyzna  powo any ustaw  z dn. 19 IV 1950 r. (Dz.U. 
50.14.156). Szerzej na temat pa stwowej administracji wyznaniowej w PRL zob.: 
H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. 1, Lublin 1996, s. 202-204; H. Misztal, 
Historia relacji pa stwa do ko cio ów i innych wyzna  w Polsce, w: Prawo wyzna-
niowe..., s. 150-152; A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powo-
jennej Polsce, Ko ció  i Prawo, t. 13, red. J. Krukowski, F. Lempa, F. J. Mazurek, 
Lublin 1998, s. 27-39; P. Raina, Kardyna  Wyszy ski, t. 6: Or dzie biskupów  
a reakcja w adz, Warszawa 1995, s. 14. 

70 A. Micewski, Kardyna  Wyszy ski. Prymas i M  Stanu, Pary  1982, s. 67. 
Inni autorzy twierdz , e Rada G ówna Episkopatu Polski poleci a zakonom podda-
nie si  obowi zkowi rejestracji. Zob. J. Krukowski, dz. cyt., s. 205; W. Bar, dz. 
cyt., s. 419. 

71 W podaniu o uregulowanie swojego bytu prawnego ZSJ wykaza o, e liczy 
244 cz onkinie i jest w posiadaniu 16 domów, T: Urz d do Spraw Wyzna , sy-
gn. 134/58, AAN.  
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uwarunkowania historyczne dotychczas Zgromadzenie by o zareje-

strowane i dzia a o jako trzy odr bne “Stowarzyszenia Opieka nad 

Dziewcz tami”. Oznacza to, e siostry Zgromadzenia s  równocze-

nie cz onkiniami Stowarzysze  oraz e maj tek tych Stowarzysze  

stanowi w asno  Zgromadzenia72. Za czono przy tym za wiadcze-

nia w a ciwych kurii biskupich73. Zgromadzenie nigdy nie otrzyma-

o potwierdzenia rejestracji74. 

Wszystkie trzy “Stowarzyszenia Opieka nad Dziewcz tami” zo-

sta y zlikwidowane przez w adze komunistyczne, cho  wobec ka -

dego z nich w adze zastosowa y inn  podstaw  prawn .  

“Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami p.w. w. Rodziny”  

z siedzib  w Lublinie w adze planowa y zlikwidowa  ju  w pocz t-

kach 1954 r. wiadczy o tym poufna korespondencja pomi dzy 

Referatem ds. wyzna  przy PWRN a Urz dem do Spraw Wyzna 75. 

W tym roku jeszcze nie zapad y konkretne decyzje, natomiast w 

                                                      
72 Podobn  form  dzia alno ci jako stowarzyszenia wieckie przyjmowa y tak e 

inne zgromadzenia bezhabitowe. Po wej ciu w ycie dekretu z dn. 5 VIII 1949 r. 

oprócz ZSJ jeszcze 13 innych zgromadze  bezhabitowych za o onych przez b .  

H. Ko mi skiego z o y o podania o uregulowanie swojego bytu prawnego.  

T: Urz d do Spraw Wyzna , sygnatury 134/64, 134/197, 134/208, 134/210, 

134/292, 134/305, 134/327, 134/362, 134/382, 134/400, 134/410, 135/1, 135/2, 

135/37, AAN. 
73 Brzmia y one podobnie: “Kuria za wiadcza, e “Stowarzyszenie Opieka nad 

Dziewcz tami” jest zgromadzeniem zakonnym S ugi Jezusa. Wszelki maj tek 

b d cy w asno ci  Stowarzyszenia, stanowi w asno  Zgromadzenia i jest maj t-

kiem ko cielnym”, T: Urz d do Spraw Wyzna , sygn. 134/58, AAN.  
74 “Up yn o ju  12 lat i W adza Pa stwowa nie wyda a adnemu zakonowi 

[…] aktu rejestracyjnego, a to dlatego, e ustawodawcy nie chodzi o o rejestracj  

w trybie Prawa o stowarzyszeniach, ale o zwyk e notyfikowanie W adzy Pa stwo-

wej swego istnienia przez […] zakony i kongregacje duchowne.” - pisa  Sekretarz 

Episkopatu bp Z. Choroma ski w li cie do dyrektora UdSW T. abi skiego w 

dniu 22 II 1962 r., za: P. Raina, Ko ció ..., t. 2: Lata 1960-1974, Pozna  1995, 

s. 184-185. (Tadeusz abi ski by  dyrektorem UdSW w latach 1961-65.) W Ar-

chiwum Akt Nowych, gdzie znajduj  si  akta by ego Urz du do Spraw Wyzna  nie 

odnaleziono adnego spisu, który mo na by oby uzna  za rejestr zgromadze  za-

konnych. Potwierdza to zarzut stawiany przez bpa Z. Choroma skiego, e takiego 

rejestru w adze nigdy nie sporz dzi y, bo nie chodzi o im o rejestracj , ale o zapo-

znanie si  z liczb , stanem posiadania i prowadzon  przez zakony dzia alno ci . 
75 PWRN w Lublinie zapytuje UdSW o opini  w sprawie wydania zarz dze   

likwiduj cych lubelskie stowarzyszenia ko cielne, a w ród nich “Stowarzyszenie 

Opieka nad Dziewcz tami”. T: Urz d do Spraw Wyzna , sygn. 20/13, AAN. 
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1959 r. podj to ju  zdecydowane kroki w sprawie likwidacji Stowa-

rzyszenia. 

Pismem z dnia 7 maja 1959 r. Urz d Spraw Wewn trznych 

PWRN zawiadomi , e na podstawie art. art. 16 i 26 Prawa 

o stowarzyszeniach76 postanowi  wykre li  “Stowarzyszenie Opieka 

nad Dziewcz tami p.w. w. Rodziny” z rejestru stowarzysze   

i zwi zków. W uzasadnieniu stwierdzi , e Stowarzyszenie zmieni o 

swój charakter i faktycznie przesta o istnie  jako stowarzyszenie 

rejestrowane, gdy  przyj o form  dzia ania jako zgromadze- 

nie zakonne, a to podlega rejestracji w Urz dzie do Spraw Wyz- 

na , “wobec powy szego wpis w rejestrze jest pozbawiony pod-

staw prawnych, a dzia alno  stowarzyszenia sta a si  bezprzedmio-

towa”77.  

Uzasadnienie tej tre ci by oby mo e zrozumia e przed dniem  

5 sierpnia 1949 r., kiedy to zakony nie by y obj te przepisami Prawa 

o stowarzyszeniach. Wówczas to przekszta cenie zarejestrowanego 

stowarzyszenia w zgromadzenie zakonne musia oby spowodowa  

wykre lenie stowarzyszenia z rejestru. Jednak po wej ciu w ycie 

wspomnianego dekretu zakony zosta y postawione na tej samej 

p aszczy nie co stowarzyszenia i nie by o podstaw do usuni cia 

SODL z rejestru z powodu ujawnienia jego zakonnego charakteru. 

Co najwy ej mo na by o traktowa  podanie o uregulowanie bytu 

prawnego jako wniosek o przekszta cenie Stowarzyszenia w Zgro-

madzenie S ugi Jezusa i rozpatrywa  go w trybie art. 28 Prawa  

o stowarzyszeniach. Je eli w adzom potrzebny by  odr bny wniosek 

o przekszta cenie, to powinny by y pouczy  siostry o konieczno ci 

                                                      
76 Art. 16: “Je eli dzia alno  stowarzyszenia wykracza przeciwko obowi zuj -

cemu prawu, ustalonym dla stowarzyszenia zakresowi i sposobom dzia ania, je eli 
stowarzyszenie w ogóle nie odpowiada warunkom swego prawnego istnienia albo 
te  zagra a bezpiecze stwu, spokojowi lub porz dkowi publicznemu – w adza [...] 
mo e nale ycie umotywowan  decyzj  b d  udzieli  mu upomnienia, b d  za da  
usuni cia dostrze onych uchybie  [...] wyznaczaj c w tym celu odpowiedni termin, 
b d  wprost zawiesi  dzia alno  a nast pnie rozwi za  stowarzyszenie […].” 

Art. 26: “Je eli: 1) liczba cz onków stowarzyszenia spadnie poni ej 10, […], 
albo te  4) znajd  inne okoliczno ci wiadcz ce, e stowarzyszenie faktycznie 
istnie  przesta o, lub, e istnienie jego sta o si  bezprzedmiotowe, - w adza […] 
zadecyduje likwidacj  stowarzyszenia.” 

77 Pismo PWRN USW do SODL z dn. 7 V 1959 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. 
urz d., ASJ, sygn. 600011/II, ASEP. 
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wystosowania takiego pisma78. Powy sze wywody potwierdzaj  

tylko wcze niej wysuni t  tez , e Prawo o stowarzyszeniach zupe -

nie nie nadawa o si  do uregulowania sytuacji prawnej zgromadze  

zakonnych. 

Departament Spo eczno-Administracyjny Ministerstwa Spraw 

Wewn trznych nie uwzgl dni  odwo ania SODL i decyzj  o wykre-

leniu z rejestru ostatecznie zatwierdzi 79. Konsekwencj  tego by o 

stwierdzenie w dniu 9 kwietnia 1962 r.80 likwidacji maj tku “by ego 

stowarzyszenia” na podstawie art. 27 i 37 Prawa o stowarzysze-

niach81. Najpierw decyzj  z dnia 5 listopada 1962 r. na w asno  

Skarbu Pa stwa przesz a nieruchomo  przy ul. Chmielnej wraz  

z Pa acykiem (w u ytkowanie PSK 1), a nast pnie decyzj  USW 

PWRN z dn. 9 kwietnia 1968 r.82 przekazano na SP nieruchomo ci 

zapisane w KW Lublin 11 i KW nr 1350. W u ytkowaniu Zgroma-

dzenia pozostawiono oficyn  i dom na skarpie przy ul. Dolnej  

                                                      
78 Za opini  prawn  adwokata przy Sekretariacie Prymasa Polski - Henryka 

Jesse, T: SODW. Zarz d a instyt. warszawskie. Koresp. urz d., ASJ. 
79 Pismo z dn. 30 VI 1960 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. 
80 Decyzja PWRN USW, T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ, sygn. 

600011/II, ASEP. 
81 Art. 27: “Maj tek stowarzyszenia rozwi zanego przez w adz , wzgl dnie ta-

kiego, co do którego w adza zadecydowa a likwidacj  na podst. art. 26, b dzie 

u yty na cel, który okre li w adza rejestracyjna.” Art. 37 dawa  Walnemu Zgroma-

dzeniu mo liwo  podj cia uchwa y okre laj cej przeznaczenie maj tku stowarzy-

szenia, jednak e taka uchwa a podlega a zatwierdzeniu przez w adz  rejestracyjn , 

a w razie jej nie zatwierdzenia mia  odpowiednio zastosowanie art. 27. Takie 

brzmienie art. 27 i 37 ustalone dekretem z dn. 21 IX 1950 r. o zmianie Prawa o 

stowarzyszeniach (Dz.U.50.44.401) dawa o w adzom zupe n  swobod  dyspono-

wania maj tkiem rozwi zywanych stowarzysze . 
82 W ASJ znajduje si  jedynie odpis tej decyzji sporz dzony dopiero w latach 

80-tych, gdy siostry zacz y si  ubiega  o zwrot nieruchomo ci. Samej decyzji 

nigdy nie dor czono Zgromadzeniu, a mimo to stwierdzono jej uprawomocnienie 

si  z dat  12 I 1969 r. Niedor czenie decyzji pozbawi o Zgromadzenie mo liwo ci 

wniesienia odwo ania. Tym samym w adze z ama y podstawow  zasad  prawa 

“nihil de me sine me”. “[...] Zasada zapewnienia udzia u zainteresowanych 

w post powaniu administracyjnym oznacza, e decyzja administracyjna dotycz ca 

okre lonej jednostki nie powinna by  wydana bez dopuszczenia jej do udzia u 

w post powaniu wyja niaj cym i bez dopuszczenia uczestników post powania do 

zg oszenia przeciw projektom i zamierzeniom organu administracyjnego swego 

odmiennego pogl du [...].” E. Iserzon, J. Staro ciak, W. Dawidowicz, Podstawowe 

zagadnienia post powania administracyjnego, Warszawa 1955, s. 84. 
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3 Maja z przylegaj cym ogródkiem, za które to siostry by y zmu-

szone p aci  czynsz83.  

Zgromadzenie odwo ywa o si  podnosz c, e przejmowany jest 

na rzecz Skarbu Pa stwa maj tek legalnie istniej cego Zgromadze-

nia S ug Jezusa84. W adze jednak zignorowa y wpisy w ksi gach 

wieczystych, potwierdzaj ce prawo w asno ci Zgromadzenia85, nie 

uwzgl dni y tak e § 19 statutu SODL nakazuj cego w razie rozwi -

zania Stowarzyszenia przekazanie jego maj tku do dyspozycji Kurii 

Metropolitalnej w Lublinie. 

Podobnie jak “Stowarzyszenie Opieka nad Dziewcz tami” Pre-

zydia Wojewódzkich Rad Narodowych na polecenie UdSW zlikwi-

dowa y wszystkie stowarzyszenia pod których szyldem dzia a y 

bezhabitowe zgromadzenia zakonne. W latach 50-tych i 60-tych 

przeprowadzi y szereg post powa  likwidacyjnych zako czonych 

prawomocnymi decyzjami administracyjnymi o przej ciu na rzecz 

Skarbu Pa stwa maj tku po “nieistniej cych stowarzyszeniach  

ko cielnych”. Konfiskata maj tków po czona by a jednocze nie  

z niszczeniem dzie  prowadzonych przez zgromadzenia, zamyka-

niem szkó , internatów i burs, zak adów wychowawczych i chary-

tatywnych86. Represyjne dzia ania w adz PRL szczególnie dotkn y 

                                                      
83 W ramach likwidacji maj tku SODL przej to tak e inne domy Zgromadze-

nia; w Kie czewicach (szerzej na temat placówki zob. F. Rymarz, Zak ad wycho-

wawczy i opieku czy w Kie czewicach, Lublin 2000) i w Lublinie przy Al. Rac a-

wickich, mimo e od 1949 r. oficjalnym w a cicielem tego ostatniego by o Zgro-

madzenie, a nie SODL. Zob. za wiadczenie wydane przez Wydzia  Ksi g Publicz-

nych S du Powiatowego w Lublinie z dn. 18 IV 1959 r., T: Akta ZSJ, AAL. 
84 Pismo do MSW z dn. 21 IV 1962 r., sygn. 600011/II, ASEP, pismo do MSW 

z dn. 23 X 1962 r., T: Zarz d ZSJ a Urz dy Centralne. Ministerstwa, ASJ, T: Akta 
ZSJ, AAL. 

85 Za wiadczenia S du Powiatowego Wydzia  Ksi g Wieczystych, z dn. 
26 XI 1955 r. i z dn. 29 V 1956 r., T: SODL. Zarz d. Koresp. urz d., ASJ. Przejmu-
j c maj tek SODL w adze dzia a y w z ej wierze, gdy  by y wiadome, e maj  do 
czynienia z maj tkiem ZSJ. UdSW nakaza  jednak aby maj tku Stowarzyszenia nie 
uznawa  za maj tek zakonny. Zob. korespondencj  pomi dzy UdSW a MSW  
z 1959 r., T: Urz d do Spraw Wyzna , sygn. 52/3, AAN.  

86 Przeciwko likwidowaniu przez Urz dy Spraw Wewn trznych PWRN bezha-
bitowych zgromadze  zakonnych jako stowarzysze  rzekomo wieckich, wielo-
krotnie protestowa  Sekretarz Episkopatu Polski bp Z. Choroma ski w swoich 
listach do w adz. Zob.: list z dn. 14 IV 1959 r., w: Raina, Ko ció , dz. cyt., t. 2, 
s. 92-94, list z dn. 3 VIII 1961 r., w: Raina, Ko ció ..., t. 2, s. 128-129, list z dn. 
27 IX 1961 r., w: Raina, Ko ció ..., t. 2, s. 146-147, list z dn. 22 III 1962 r., w: 
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zgromadzenia bezhabitowe, gdy  te ze wzgl du na swój ukryty cha-

rakter budzi y nienawi  u komunistów87.  

W dniu 15 listopada 1982 r. Urz d Wojewódzki w Lublinie 

uchyli  decyzj  z dn. 9 kwietnia 1968 r. o przekazaniu maj tku Sto-

warzyszenia na rzecz Skarbu Pa stwa i cz  nieruchomo ci obj tej 

t  decyzj  (tj. 4 930 m2 wraz z oficyn  i domem na skarpie) zwróci  

Zgromadzeniu. Pozosta a cz  nadal stanowi a w asno  pa stwa  

i pozostawa a w u ytkowaniu szpitala. Po prze omie roku 1989  

i wej ciu w ycie ustawowej regulacji stosunku pa stwa do Ko cio a 

katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej88 zaistnia a mo liwo  

odzyskania przez Zgromadzenie zabranego bezprawnie przez w a-

dze komunistyczne maj tku89. Siostry skierowa y odpowiedni wnio-

sek do Komisji Maj tkowej i ta orzek a o przywróceniu ZSJ w asno-

ci pozosta ej cz ci posesji90. W dniu 9 wrze nia 1997 r. zosta a 

zawarta ugoda przed Zespo em Orzekaj cym Komisji Maj tkowej 

pomi dzy Zgromadzeniem a Akademi  Medyczn , na podstawie 

art. 61, ust. 1, pkt 3 i 6 oraz art. 63 ustawy z 17 maja 1989 roku. 

Zgromadzenie nieodp atnie u yczy o Pa acyk AM do 2002 r.,  

(w tym budynku mie ci si  II Klinika Okulistyki). Grunt pod no-

wym budynkiem Kliniki Okulistycznej (w latach 70-tych na przej -

tej od Zgromadzenia nieruchomo ci wzniesiono budynek I Kliniki 

                                                                                                               
Raina, Ko ció ..., t. 2, s. 184-185, list z dn. 29 IV 1964 r., w: Raina, Ko ció ..., t. 2, 
s. 273-281. 

87 W partii komunistycznej panowa a histeria antyko cielna i przybieraj cy nie-
kiedy groteskowe wr cz formy strach przed klerem i jego wp ywami. Na odbytej 
w dn. 7 II 1958 r. naradzie sekretarzy Komitetów Wojewódzkich ds. propagandy, 
Jan Szydlak z Katowic (pó niejszy sekretarz KC i cz onek Biura Politycznego, 
bliski wspó pracownik Gierka): “...wskaza  na wzmo on  w ostatnim okresie dzia-
alno  kleru. […] Rozwija si  zakonspirowana dzia alno  sióstr “skrytek”, które 

po przej ciu przeszkolenia przez jezuitów kierowane s  do pracy w charakterze 
sekretarek przewodnicz cych rad narodowych, zwi zków zawodowych, itp. […]”, 
za: A. Dudek, T. Marsza kowski, Walka z Ko cio em 1958-1966, “Wi ” 1991, 
nr 4, s. 117. 

88 Ustawa z dn. 17 V 1989 r. o stosunku pa stwa do Ko cio a katolickiego w 
RP (Dz.U.89.29.154 z pó n. zm.). 

89 Szerzej: P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia ko cielnych osób prawnych w wietle 
ustawy o stosunku pa stwa do Ko cio a katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
“Prawo kanoniczne” 1995, z. 1-2, s. 103-137. 

90 Art. 61, ust. 1, pkt 6 ustawy z dn. 17 V 1989 r. mówi o mo liwo ci przywró-
cenia w asno ci, je li odszkodowanie za wyw aszczon  nieruchomo  nie zosta o 
wyp acone, lub nie zosta o podj te. Por. przypis nr 52. 
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Okulistycznej) pozosta  w asno ci  Akademii Medycznej, siostry 

otrzyma y za niego finansow  rekompensat 91. 

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e okres rz dów komunistycz-

nych w Polsce okaza  si  dla sióstr S ug Jezusa pracuj cych w Lu-

blinie równie bolesny jak do wiadczenia wojen i okupacji. W adze 

drastycznie ograniczy y dzia alno  Zgromadzenia, tym samym 

pozbawiaj c siostry mo liwo ci oddawania si  pracy zgodnej z ich 

powo aniem. Odebra y znaczn  cz  maj tku pozbawiaj c przez to 

rodków potrzebnych do egzystencji. Stosowa y wobec sióstr prze-

ró ne represje i metody politycznego nacisku. Czyni y to niejedno-

krotnie wiadomie i cynicznie ami c prawo. Cz sto decyzje admi-

nistracyjne by y urz dnicz  samowol , a stosowane metody - jaw-

nym pogwa ceniem istniej cego porz dku prawnego.  

Historia pokaza a, e pomimo tych wieloletnich, usilnych stara  

nie uda o si  w adzom komunistycznym zlikwidowa  ycia zakon-

nego, ani te  podporz dkowa  go partii. 

                                                      
91 Informacje na ten temat ukaza y si  w prasie codziennej: Okulistyka zostaje 

na starym miejscu, “Dziennik” z 19 V 1995 r., s. 2, Siostry zrzek y si  pa acu. 

Okulistyka zostaje przy Chmielnej, “Kurier Lubelski” z 19 V 1995 r., s. 16, Finan-

sowe zado uczynienie, “Dziennik Wschodni” z 12 XII 1997 r., s. 6. 
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Ulgi mieszkaniowe w podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
 

 

1. Uwagi ogólne 

 

Dokonuj ce si  ju  od blisko dziesi ciu lat zmiany w polskim 

systemie podatkowym zapocz tkowane zosta y wprowadzeniem 

nowych zasad opodatkowania dochodów ludno ci. Uwzgl dnia- 

j c szeroko prezentowane postulaty doktryny1, wprowadzono od  

1 stycznia 1992 r. podatek dochodowy od osób fizycznych2. Doko-

nanie tego typu reformy by o konieczne nie tylko z powodu wyma-

ga  stawianych Polsce przez ró norodne organizacje i stowarzysze-

nia zachodnioeuropejskie, ale przede wszystkim dlatego, e nale a o 

uporz dkowa  panuj cy w tym okresie chaos3. Przed wprowadze-

niem powszechnego podatku obowi zywa o bowiem a  pi  podat-

ków zwi zanych z uzyskiwaniem przez osoby fizyczne dochodu4. 

Porz dkuj c i ujednolicaj c regu y opodatkowania dochodu osób 

fizycznych podkre lono równie  fiskaln  – w a ciw  dla gospodarki 

rynkowej – rol  nowego podatku. Jednocze nie z uwagi na dokonu-

j ce si  przeobra enia spo eczno-gospodarcze nie mo na by o wy-

kluczy  jego stymulacyjnej funkcji. St d te  w konstrukcji tej dani-

ny publicznej pojawi y si  np. ulgi o charakterze mieszkaniowym, 

                                                      
1 Zob. W. czkowski, Opodatkowanie ludno ci, “Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny i Socjologiczny 1984, z. 2, s. 54; A. Komar, Problematyka opodatkowania 
ludno ci, “Finanse” 1981, nr 10-11, s. 10-11; I. Bolkowiak, Problemy opodatkowa-
nia gospodarki nie uspo ecznionej i ludno ci, “Finanse” 1981, nr 12, s. 50-54. 

2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jedn.: Dz.U.00.14.176, zm. Dz.U.00.22.270), cytowana dalej jako ustawa. 

3 W trakcie debaty sejmowej dotycz cej projektu ustawy podkre lano, e ujed-
nolicenie i uproszczenie zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych nale y 
do grupy najwa niejszych zalet tego podatku. Por. wyst pienie D. Demaniuk,  
S. Bieli skiego, sprawozdanie stenograficzne z 42 posiedzenia Sejmu Rzeczpospo-
litej w dniach 25 i 26 pa dziernika 1990 r., s. 208-230. 

4 W grupie tej znajdowa y si : podatek od wynagrodze , podatek od p ac, poda-
tek dochodowy, podatek wyrównawczy i podatek rodzinny. 



P. Smole  144

które mia y przyczyni  si  do poprawy katastrofalnej sytuacji w 

zakresie budownictwa mieszkaniowego. Z up ywem czasu zacz y 

si  jednak pojawia  opinie kwestionuj ce skuteczno  takich roz-

wi za  , a równocze nie coraz cz ciej dyskutowano o mo liwo ci 

wykorzystania prawnopodatkowych regulacji – w tym tak e ulg 

mieszkaniowych – dla celów polityki prorodzinnej. 

Nie ulega w tpliwo ci, e mieszkanie nale y do tego typu dóbr, 

które w hierarchii potrzeb spo ecznych zajmuje bardzo wysokie 

miejsce. W naszych warunkach dla wielu osób uzyskanie w asnego 

mieszkania albo jest wr cz niemo liwe, albo bardzo utrudnione.  

W tym drugim przypadku z kolei najcz ciej wi e si  to z licznymi 

wyrzeczeniami znacznie obni aj cymi poziom ycia ca ej rodziny 

podatnika. Maj c zatem na uwadze zg aszane postulaty w zakresie 

prowadzenia prorodzinnej polityki pa stwa wypada przyjrze  si  

obowi zuj cym ulgom mieszkaniowym z punktu widzenia rodziny. 

Pojawiaj  si  bowiem niezwykle aktualne pytania, czy preferencje te 

uwzgl dniaj  sytuacj  rodzinn  podatnika, przez co “nabieraj ” 

prorodzinnego charakteru, czy te  od sytuacji tej abstrahuj . Nale y 

równie  zastanowi  si , czy rozwi zania prawnopodatkowe stano-

wi  mog  skuteczny i w a ciwy instrument ochrony rodziny.  

 

 2. Ulgi budowlano - mieszkaniowe  

Na pocz tku obowi zywania ustawy ulgi budowlano – mieszka-
niowe odliczane by y od podstawy opodatkowania. Pocz wszy od 
1997 roku przyj to nowelizacj , zgodnie z któr  ulgi te pomniejsza-
j  kwot  podatku. W ród podatkowych preferencji zwi zanych  
z ró norodnymi celami mieszkaniowymi mo na – w pewnym 
uproszczeniu – wyró ni  trzy zasadnicze grupy5. 

W  p i e r w s z e j  g r u p i e  znajduj  si  wydatki na zakup 
gruntu lub odp atne nabycie prawa wieczystego u ytkowania gruntu 
pod budow  budynku mieszkalnego6. Warunkiem skorzystania z tej 

                                                      
5 Por. J. Kulicki, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Warszawa 1998,  

s. 386. 
6 Art. 27a pkt 1 lit. a) ustawy. Art. 27a zosta  dodany ustaw  z dnia 21 listopada 

1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
96.137.638), cytowan  dalej jako ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. 
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ulgi jest przeznaczenie zakupionego gruntu pod budow  budynku 
mieszkalnego7. Chodzi wi c tutaj o grunt, na którym budynek ma 
by  wzniesiony, a nie o grunt na którym budynek ju  zosta  wybu-
dowany8. Je li natomiast podatnik naby  grunt wraz z budynkiem, to 
b dzie móg  skorzysta  z ulgi jedynie wtedy, gdy budynek ten 
przewidziany jest do rozbiórki9. Nale y jednak zgodzi  si  ze sta-
nowiskiem, e gruntem pod budow  jest równie  grunt zakupiony 
wraz z rozpocz t  budow , któr  podatnik b dzie kontynuowa 10. 
Trudno natomiast zaliczy  do tej kategorii dzia ki rekreacyjne11.  

Odliczenie mo e by  dokonane tylko raz w okresie obowi zywa-
nia ustawy. Ustawa nie wskazuje natomiast okresu, w jakim dzia ka 
powinna by  zabudowana. Stwarza to dla podatników dogodne  
warunki do zaci gni cia swoistego “kredytu podatkowego” od fi-
skusa12, np. poprzez wstrzymanie budowy do czasu pe nej realizacji 
ulgi, a nast pnie wykorzystanie uzyskanych rodków dla celów bu-
dowlanych. Dzia ka mo e równie  pe ni  rol  zabezpieczenia po-
yczki lub kredytu bankowego. 

Dogodnym elementem omawianej ulgi jest jej zakres przedmio-
towy. Dotyczy bowiem ona nie tylko wydatków na zakup gruntów 
w sensie cis ym (kwoty, jak  podatnik ui ci  na rzecz zbywcy grun-

                                                      
7 Ulga nie odnosi si  do dzia ki, która jedynie powi ksza obszar zabudowanej 

dzia ki ju  posiadanej przez podatnika – wyrok NSA z dnia 11 lutego 1997 r., sygn. 
akt III S.A. 1248/95, opublikowany w: J. Kulicki, dz. cyt., s. 527. 

8 Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn. akt III S.A. 974/94, ONSA 
1996, nr 2, poz. 85. Zob. równie  A. ukaszewicz, Koszty uzyskania przychodów. 
Zasady stosowania odlicze , Warszawa 1998, s. 79; J. Gach, A. Gomu owicz,  
J. Ma ecki, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 1998,  
s. 405. 

9 Wyrok NSA z dnia 17 sierpnia 1996 r., sygn. akt S.A. 500/95, opubl. w: Va-
demecum podatnika nr 94, Orzecznictwo s dów w sprawie podatku dochodowego 
od osób fizycznych, Warszawa 1997, s. 145.  

10 Por. W. Nykiel, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komen-
tarz, Warszawa 1998, 89. 

11 Por. T. Zajm, dz. cyt., s. 89; M. Staniszewski, Podatek dochodowy od osób 
fizycznych. Komentarz do ustawy, Warszawa 1998, s. 269. W pi miennictwie mo -
na natomiast spotka  si  ze s usznym, jak si  wydaje pogl dem, e od podatku 
mo e by  odliczany wydatek na zakup gruntu rolnego o ile w planach przestrzen-
nego zagospodarowania grunt ten jest przeznaczony pod budownictwo mieszka-
niowe. Zob. I. O óg, Jak oblicza  ulgi i korzysta  z limitów, “Przegl d Podatkowy” 
1997, nr 5, s. 7. 

12 Por. K. Michalczyk, Optymalizacja opodatkowania, Warszawa 1998, s. 59. 
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tu), ale tak e wszelkich innych wydatków zwi zanych z nabyciem 
gruntu lub ustanowieniem prawa wieczystego u ytkowania, np. 
op aty notarialnej, op aty skarbowej, prowizji po rednika13.  

Ulga na zakup gruntu lub odp atne nabycie prawa u ytkowania 

gruntu pod budow  przys uguje niestety cznie obojgu ma on-

kom. Bez znaczenia jest tutaj zniesienie wspólno ci maj tkowej. 

Ma onkowie dokonuj  odliczenia od cznej kwoty podatku, gdy 

rozliczaj  si  wspólnie, albo ka dy od swojego podatku w propor-

cjach przez nich wskazanych – gdy rozliczaj  si  odr bnie14. Je eli 

wydatek zosta  poniesiony przed zawarciem zwi zku ma e skiego i 

limit ulgi zosta  wówczas wyczerpany, ma onkowie nie mog  ju  

skorzysta  z tej preferencji. Je li natomiast limit nie zosta  w pe ni 

spo ytkowany, to kwot  odliczenia zmniejsza si  o wydatki ponie-

sione przed zawarciem ma e stwa15. 

W razie nabycia gruntu (prawa wieczystego u ytkowania) w cza-

sie trwania zwi zku ma e skiego, a nast pnie jego ustania (np. w 

skutek rozwodu, uniewa nienia ma e stwa), by y ma onek naby-

waj c na swoje imi  kolejny grunt, mo e uwzgl dni  ten wydatek w 

rozliczeniu z fiskusem, jednak przys uguj c  kwot  odliczenia musi 

zmniejszy  o kwot  ulgi zastosowan  w trakcie trwania ma e stwa. 

Warto  zmniejszenia zale y od sposobu skorzystania z ulgi pod-

czas trwania zwi zku ma e skiego. Gdy ma onkowie sk adali 

odr bne zeznanie podatkowe, kwot  ulgi pomniejsza si  o warto  

odliczenia dokonanego przez ka dego z nich. Z kolei je eli ma on-

kowie rozliczali si  cznie, to przys uguj cy im limit ulgi zmniejsza 

si  o 50% odliczenia z okresu pozostawania w zwi zku ma e -

skim16. 

Przyj te dla ma onków regu y stosowania ulgi prowadz  do 

dyskryminacji rodziny. S  one bowiem du o korzystniejsze dla osób 

samotnych ni  dla ma onków. Ustawa wyra nie faworyzuje tzw. 

wolne zwi zki. Konkubenci mog  przecie  zastosowa  dwa limity 

                                                      
13 Zob. wyrok NSA z dnia 7 maja 1997, sygn. akt SA/Sz 1638/96, opubl. w:  

J. Kulicki, dz. cyt., 523; M. Staniszewski, dz. cyt., s. 269. 
14 Wydatki mog  odliczy  równie  od podatku jednego z ma onków (art. 27a 

ust. 8 pkt 1 ustawy). Ma to jednak sens jedynie wtedy, gdy jedno z ma onków 
uiszcza bardzo wysoki podatek. 

15 Art. 27a ust. 8 pkt 2 ustawy. 
16 Art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy. 
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ulgi, podczas gdy ma onkom przyznano tylko jeden. Sytuacj  po-

garsza fakt, e zasada taka dotyczy wszystkich ulg zwi zanych  

z celami mieszkaniowymi17. 

D o  d r u g i e j  g r u p y  zaliczy  mo na wydatki zwi zane  

z budow  lub zakupem mieszka  lub budynków mieszkalnych, czyli 

tych inwestycji, które maj  na celu tworzenie nowej substan- 

cji mieszkaniowej. Przywilej ten potocznie okre lany jest mianem 

du ej ulgi mieszkaniowej i swym przedmiotowym zakresem obej-

muje18:  

budow  budynku mieszkalnego, 

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która 

wybudowa a ten budynek w ramach prowadzonej dzia alno ci 

gospodarczej, 

wk ad budowlany lub mieszkaniowy do spó dzielni mieszkanio-

wej, 

 nadbudow  lub rozbudow  budynku na cele mieszkalne, 

przebudow  strychu, suszarni albo przystosowanie innego po-

mieszczenia na cele mieszkalne oraz wyko czenie lokalu miesz-

kalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, 

systematyczne gromadzenie oszcz dno ci w kasie mieszka- 

niowej. 

 

Logiczn  konsekwencj  stosowania ulgi na zakup gruntu jest 

przyznanie ulgi na budow  budynku mieszkalnego. Obie ulgi mog  

stanowi  wydatn  pomoc dla rodzin pragn cych wybudowa  w asny 

dom. Wydatkami podlegaj cymi odliczeniu od podatku s  jedynie te 

nak ady, które bezpo rednio dotycz  wznoszenia budynku. Ulga nie 

obejmuje zatem budowy obiektów towarzysz cych budynkowi 

mieszkalnemu, np. ogrodzenia posesji19, dojazdów, doj 20, gara y21, 

basenów, terenów zielonych czy budynków gospodarczych22. 

                                                      
17 Art. 27a ust. 8 ustawy. 
18 Art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f i g ustawy. 
19 Wyrok NSA z 16 czerwca 1994 r., sygn. akt. S.A./P 243/94, opubl. w:  

J. Serwecki, P. Kryczko, A. Nita, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Warsza-
wa 1998, s. 339; Vademecum podatnika nr 94..., s. 163-164. 
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Niekorzystnym dla rodziny elementem ulgi jest wy czenie z jej 
zakresu warto ci pracy poszczególnych cz onków rodziny. Do wy-
datków odliczanych przez podatnika nie zalicza si  bowiem warto-
ci pracy w asnej podatnika oraz jego ma onka i niepe noletnich 

dzieci23. Ulga dotyczy jedynie us ug odp atnych, udokumentowa-
nych faktur  .  

Naturalnym uzupe nieniem ulgi na budow  budynku mieszkal-
nego jest ulga na zakup nowo wybudowanego budynku lub lokalu 
mieszkalnego. Nie neguj c du ej wagi tej preferencji dla rodziny, 
nale y podkre li , i  w konstrukcji tej zawarto istotne ograniczenie. 
Ulga nie obejmuje bowiem wydatków na wykup mieszkania s u -
bowego, komunalnego oraz zakupu u ywanego mieszkania lub bu-
dynku mieszkalnego na wolnym rynku24. 

Du o lepiej dla podatników i ich rodzin przedstawia si  nato-
miast sytuacja w zakresie ulgi dotycz cej wniesienia wk adu budow-
lanego lub mieszkaniowego do spó dzielni mieszkaniowej. Od 1997 
roku25 z odliczenia mog  równie  skorzysta  ci podatnicy, którzy 
ponie li wydatki zwi zane z przekszta ceniem spó dzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu na spó dzielcze w asno ciowe prawo do 
lokalu. W takim przypadku podatek pomniejsza si  o nadwy k  
ponad kwot  wk adu mieszkaniowego zaliczonego przez spó dziel-
ni  na wk ad budowlany. 

                                                                                                               
20 Wyrok NSA z 10 lutego 1995 r., sygn. akt SA/ d opubl. w: Vademecum po-

datnika nr 94..., s. 153; J. Gach, A. Gomu owicz, J. Ma ecki, dz. cyt., s. 406;  
W. Nykiel, dz. cyt., s. 201. 

21 Wyrok NSA z 2 lutego 1995 r., sygn. akt. SA/Kr 1994/94, opubl. w: Vade-
mecum podatnika nr 94..., s. 154. 

22 Por. J. Gach, A. Gomu owicz, J. Ma ecki, dz. cyt., s. 406; T. Zajm, dz. cyt.,  
s. 95. 

23 Por. T. Zajm, dz. cyt., s. 95; J. Gach, A. Gomu owicz, J. Ma ecki, dz. cyt.,  
s. 406. 

24 Por. wyrok NSA z dnia 22 pa dziernika 1992 r., sygn. akt III S.A. 1669/92, 
opubl. w: Vademecum podatnika nr 94..., s. 172; Wyrok NSA z dnia 15 wrze nia 
1994 r., sygn akt SA/Po 1070/94, opubl. w: Vademecum podatnika nr 94..., s. 159-
160; Wyrok NSA z dnia 28 wrze nia 1994 r., sygn. akt III S.A. 226/94, opubl.  
w: Vademecum podatnika nr 94..., s. 158-159; Wyrok NSA z dnia 23 listopada 
1994 r., sygn. akt SA/Kr 1170/94, opubl. w: Vademecum podatnika nr 94..., s. 156. 
Zob. równie  T. Zajm, dz. cyt., s. 92; J. Gach, A. Gomu owicz, J. Ma ecki, dz. cyt., 
s. 407. 

25 Art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy w brzmieniu nadanym ustaw  z dnia 21  
listopada 1996 r.  
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Z powy sz  ulg  ci le zwi zana jest ulga, daj ca mo liwo  

pomniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki poniesione przez 

podatnika na sp at  zad u enia z tytu u zaci gni tych przez spó -

dzielnie mieszkaniowe (do dnia 31 maja 1992 r.) kredytów na bu-

downictwo mieszkaniowe26. Rodziny posiadaj ce mieszkania o sta-

tusie lokatorskim obci one sp at  zad u enia spó dzielni mog  wi c 

najpierw wykorzysta  ulg  zwi zan  ze sp at  zad u enia, a nast p-

nie przekszta ci  lokatorskie prawo na spó dzielcze w asno ciowe 

prawo do lokalu.  

Szczególne znaczenie dla podatników ma ulga dotycz ca nadbu-

dowy i rozbudowy budynku oraz przebudowy strychu, suszarni lub 

innych pomieszcze . Preferencja ta, uwzgl dniaj c tak naturalne 

zjawisko jak rozwój rodziny, sprzyja tym rodzinom, których nie sta  

na wybudowanie lub nabycie nowego, wi kszego domu. Istotne jest 

przy tym, e odliczenie przys uguje zarówno wtedy, gdy rozbudo-

wywany, nadbudowywany czy przebudowywany jest budynek 

mieszkalny jak i niemieszkalny. Regulacja taka wydatnie zwi ksza 

zakres stosowania ulgi.  

Omawiana ulga obejmuje równie  wydatki poniesione na wy-

ko czenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku. 

Przywilej ten zosta  jednak nieco ograniczony. Nie mo na bowiem 

pomniejszy  podatku o nak ady poczynione po dniu zasiedlenia 

lokalu27. Stawia to w niekorzystnej sytuacji te rodziny, które z braku 

funduszy albo ze wzgl du na konieczno  szybkiego przeprowadze-

nia si  do nowego lokalu nie wykona y wszystkich prac wyko cze-

niowych. 

Stosunkowo nowym przywilejem jest ulga zwi zana z systema-

tycznym gromadzeniem oszcz dno ci na rachunku oszcz dno ciowo 

– kredytowym w banku prowadz cym kas  mieszkaniow 28. Prze-

                                                      
26 Art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 
27 Natomiast ponoszone po dacie przydzia u mieszkania wydatki na adaptacj  

uprawniaj  do ulgi podatkowej – zob. wyrok NSA z dnia 12 stycznia 1993 r., sygn. 
akt SA/Po 2134/92, opubl. w: A. Wiciak, E. Madej, Orzecznictwo podatkowe, 
Bielsko-Bia a 1998, s. 104; J. Serwacki, P. Kryczko, A. Nita, dz. cyt., s. 343; Wy-
rok NSA z dnia 3 kwietnia 1996 r., sygn. A. Akt SA/Wr 1955/95, opubl. w: Vade-
mecum podatnika nr 94..., s. 150. 

28 Ulga ta obowi zuje od dnia 1 stycznia 1996 r. i zosta a wprowadzona w ycie 

ustaw  z dnia 26 pa dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownic-
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s ank  do zastosowania odliczenia jest gromadzenie oszcz dno ci 

wy cznie w jednym banku na jednym rachunku. Systematycznym 

oszcz dzaniem jest gromadzenie rodków w kasie mieszkaniowej 

przez okres nie krótszy ni  trzy lata29. Niedope nienie warunków 

oszcz dzania powoduje utrat  prawa do ulgi. Bank pobiera wówczas 

zaliczk  na podatek dochodowy, a podatnik dolicza w zeznaniu 

rocznym odliczone wcze niej kwoty. Wycofanie oszcz dno ci po 

okresie okre lonym w umowie nie powoduje utraty prawa do po-

mniejszenia podatku jedynie wtedy, gdy wycofane oszcz dno ci 

podatnik przeka e na cele mieszkaniowe. 

Prorodzinnym elementem ulgi jest regu a, w my l której przenie-

sienie prawa do rachunku oszcz dno ciowo – kredytowego w kasie 

mieszkaniowej na rzecz dziecka (w asnego lub przysposobionego) 

nie powoduje konieczno ci zwrotu dokonanych ju  odlicze 30. 

Ulga ta mo e stanowi  wydatn  pomoc dla rodzin chc cych  

naby  w asne mieszkanie lub dom. Zaznaczy  jednak nale y, e  

o oszcz dzaniu w takim systemie mog  w zasadzie my le  jedynie 

te rodziny, których cz onkowie osi gaj  wysokie dochody. Osób  

o niskich dochodach nie b dzie sta  na oszcz dzanie w kasie miesz-

kaniowej. Klientami powstaj cych kas mieszkaniowych mog  by  

wi c osoby dobrze zarabiaj ce, które chc  w perspektywie kilku lat 

zapewni  mieszkanie sobie lub swojemu dziecku. W ich przypadku 

pomimo niskiego oprocentowania kwot gromadzonych na rachunku, 

kasa mieszkaniowa mo e spe ni  pok adane oczekiwania. Dodatko-

w  atrakcj  dla tych osób jest mo liwo  uzyskania niskooprocen-

towanego kredytu. 

S ab  stron  oszcz dzania w kasie mieszkaniowej mo e okaza  

si  panuj ca inflacja. Je eli b dzie ona szybko mala a, kasy miesz-

kaniowe stan  si  bardzo atrakcyjn  form  gromadzenia pieni dzy 

na osi gni cie w asnego lokum. W przeciwnym razie zaoszcz dzone 

                                                                                                               
twa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.95.133.654; zm. 

Dz.U.96.106.496, 97.80507, 97.1032.651, 97.115.741, 97.140.939, 97.141.943), 

cytowana dalej jako ustawa z dnia 26 pa dziernika 1995 r. 
29 Por. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. oraz pismo Ministra Fi-

nansów z dnia 16 grudnia 1996 r. nr PO 2/10 – 8010-01774/96, opubl. w: J. Ser-

wacki, P. Kryczko, A. Nita, dz. cyt., s. 334-337. 
30 Art. 27a ust. 13 pkt 5 ustawy. 
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na rachunku pieni dze strac  swoj  warto , zanim podatnik uzyska 

z banku kredyt na realizacj  celów mieszkaniowych31. 

Do  t r z e c i e j  g r u p y  zaliczy  mo na wydatki maj ce na ce-

lu utrzymanie dotychczasowej substancji mieszkaniowej32, czyli te 

które zwi zane s  z remontem i modernizacj  mieszkania33. Doko-

nywane z tego tytu u odliczenia s  potocznie okre lane mianem 

ma ej ulgi mieszkaniowej. 

Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest posiadanie przez 

podatnika tytu u prawnego do remontowanego lub modernizowane-

go mieszkania. Ustawa nie definiuje, co nale y rozumie  pod poj -

ciem tytu u prawnego, ale najcz ciej jest to prawo w asno ci, przy-

dzia  mieszkania, umowa najmu34. Zasadniczo wi c nie mo na odli-

czy  wydatków poniesionych na remont mieszkania, w którym 

mieszka podatnik je eli jego w a cicielem jest kto  inny z jego ro-

dziny (poza ma onkiem), np. dzieci, rodzice, dziadkowie. W takiej 

sytuacji urz dy skarbowe z regu y odmawiaj  prawa do ulgi, gdy  

osoby takie nie maj  aktu w asno ci, ani nie s  te  g ównymi lokato-

rami. Nie oznacza to jednak, e podatnicy ci w ogóle nie mog  sko-

rzysta  z tego odliczenia. Tytu em prawnym mo e by  bowiem 

umowa nieodp atnego u yczenia danej cz ci mieszkania lub do-

mu35. Umowa taka nie wymaga uiszczenia op aty skarbowej ani 

rejestracji w urz dzie skarbowym. Nie jest równie  – co najwa niej-

sze – adn  form  oszustwa podatkowego. Stwierdza przecie  fak-

tyczny stan – bardzo cz sto wyst puj cy w polskich warunkach – 

zamieszkiwania dzieci z rodzicami na podstawie nieodp atnego u y-

czenia im cz ci powierzchni mieszkalnej zajmowanej przez rodzi-

ców. 

Zawarcie umowy nieodp atnego u yczenia stwarza dwojakiego 

rodzaju korzy ci. Po pierwsze umo liwia odliczenie w przypadku, 

                                                      
31 Por. T. Zajm., dz. cyt., s. 105. 
32 Art. 27a ust. 1 lit. g ustawy 
33 Wykaz robót zaliczanych do remontów i modernizacji budynku mieszkalne-

go oraz lokalu mieszkalnego zawiera rozporz dzenie Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie okre lenia rodzaju 
wydatków na remont i modernizacj  budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalne-
go, o które zmniejsza si  podatek dochodowy (Dz.U.96.156.788). 

34 Por. T. Zajm, dz. cyt., s. 64. 
35 Por. K. Michalczyk, dz. cyt., s. 64. 
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gdy rodzice nie uzyskuj  adnych dochodów (np. rolnicy). Wów-

czas osi gaj ce dochody dzieci ponosz  wydatki i one te  mog   

o nie pomniejszy  podatek. Po drugie, pozwala na zwi kszenie odli-

cze  w sytuacji, gdy koszt remontu jest znacznie wy szy – co w 

du ych mieszkaniach lub domach jest w a ciwie regu  – ni  okre-

lony w ustawie limit.  
Ulga na remont i modernizacj  mieszkania odgrywa istotn  rol  

dla rodzin chc cych poprawi  swoje warunki mieszkaniowe. Nale y 
jednak podkre li , e wprowadzone od pocz tku 1997 roku36 nowe 
zasady jej stosowania – podobnie jak i w przypadku pozosta ych ulg 
mieszkaniowych – w du ym stopniu ograniczy y jej znaczenie. 
Przyj ta nowelizacja pogorszy a sytuacj  zw aszcza tych rodzin, 
których cz onkowie p ac  podatek wed ug wy szych stawek podat-
kowych. Obecnie bowiem bez wzgl du na wysoko  uzyskanego 
dochodu mo na odliczy  jedynie 19% poniesionych wydatków. 

Przedstawione powy ej preferencje mieszkaniowe charakteryzu-
j  si  tym, e obok szczegó owych unormowa  dotycz cych po-
szczególnych odlicze  obj te s  dodatkowo pewnymi wspólnymi 
regu ami, decyduj cymi o prawie do ich zastosowania. Cech  tak  
odznacza si  zasada, e omawiane ulgi s  zwi zane tylko z lokalami 
mieszkalnymi37. W ich ramach nie mo na zatem uwzgl dni  nak a-
dów poczynionych na inwestycje w lokale u ytkowe. Ponadto odli-
czeniu podlega finansowanie wy cznie tych wymienionych w 
ustawie celów, które dotycz  budynków mieszkalnych po o onych 
w kraju38. Przeznaczone na to rodki nie mog  przy tym zosta  zali-
czone do kosztów uzyskania przychodów, ani nie mog  by  zwró-
cone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie39. 

Niezale nie od tego w odniesieniu do wszystkich ulg mieszka-
niowych wyra nie zaznacza si , i  chodzi o wydatki na w asne po-
trzeby mieszkaniowe podatnika40. Z przywileju tego nie mog  wi c 

                                                      
36 Art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 
37 Art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy. Zob. równie  wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 

1996 r., sygn. akt III S.A. 646 i 647/95, opubl. w: Vademecum podatnika nr 94...,  
s. 145. 

38 Art. 27 ust 7 pkt 1 ustawy. 
39 Art. 27 ust. 7 pkt ustawy. 
40 Wyrok NSA z dnia 10 lutego 1995 r., sygn. akt III S.A. 1243/94, opubl. w:  

J. Serwacki, P. Kryczko, A. Nita, dz. cyt., s. 339; Vademecum podatnika nr 94...,  
s. 154. 
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skorzysta  rodzice wydatkuj cy swoje pieni dze np. na budow  
domu przeznaczonego dla ich dziecka, które b dzie w a cicielem 
tego domu41.  

Wspóln  cech  ulg mieszkaniowych równie  jest to, e odlicze-
niu podlegaj  wydatki bez wzgl du na ród o ich finansowania42. 
Uwzgl dnia si  je wi c zarówno wtedy, gdy pochodz  ze rodków 
w asnych, jak i po yczek, kredytów czy darowizn. Ma to bardzo 
istotne znaczenie dla rodzin, gdy  znaczna ich cz  nigdy nie mo-
g aby skorzysta  z du ej ulgi mieszkaniowej, gdyby nie zaci gn a 
kredytu czy po yczki. Realizacja zagwarantowanych w ustawie 
odpisów umo liwia z kolei sp at  powy szych zobowi za . Za o e-
nie takie jest wi c ewidentnie korzystne dla rodziny.  

Z drugiej jednak strony trudno w tym miejscu nie dostrzec pew-
nych ekonomicznych ogranicze  w dost pie do wspomnianej ulgi. 
Wybudowanie czy zakup w asnego mieszkania (domu) przekracza 
finansowe mo liwo ci wielu polskich rodzin. Taka sama prawid o-
wo  wyst puje w przypadku aktualnie oferowanych kredytów ban-
kowych. S  one nie tylko bardzo kosztowne, ale i z regu y mo liwe 
do uzyskania jedynie dla tych podatników, którzy s  w stanie wyka-
za  si  wysok  p ynno ci  finansow . St d te  nale a oby powa nie 
zastanowi  si  nad mo liwo ci  zast pienia tej preferencji innymi 
instrumentami, umo liwiaj cymi rodzinie atwiejsze nabycie w a-
snego lokum. Wydaje si , e rozwi zaniem, które warto rozwa y , 
jest uruchomienie w miejsce ulg tanich i atwo dost pnych kredy-
tów mieszkaniowych dla tych rodzin, które nie posiadaj  jeszcze 
w asnego mieszkania43. P yn ce z tego korzy ci by yby wielokrotne. 
Po pierwsze, z propozycji takiej móg by skorzysta  szerszy kr g 
rodzin i to tych, które naprawd  tej pomocy potrzebuj , a nie takich, 
które podnosz  jedynie swój standard ycia. Po drugie, pojawi by 
si  do  skuteczny jak si  wydaje instrument stymuluj cy budow-
nictwo mieszkaniowe w Polsce. Po trzecie, ustawa sta aby si  bar-
dziej przejrzysta, co znacznie obni a koszty i usprawnia pobór po-
datku. 

                                                      
41 Wyrok NSA z dnia 3 wrze nia 1993 r., sygn. akt SA/Wr 600/93, opubl. w:  

J. Serwacki, P. Kryczko, A. Nita, dz. cyt., s. 339 
42 Wyrok NSA z dnia 29 lipca1993r., sygn. akt III SA 1719/93, opubl. w:  

A. Wiciak, E.Madej, dz. cyt., s. 116-118. 
43 Z przeprowadzonych bada  wynika, e a  96% respondentów oczekuje  

takiego rozwi zania – zob. B. K os, J. Szyma czak, Polityka rodzinna: wybrane 
zagadnienia, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu, Informacja nr 584, stycze  1998, s. 8. 
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Analizuj c konstrukcje ulg mieszkaniowych trudno nie zauwa-

y , i  w zakresie ustawowych limitów przywilejów rodzina zosta a 

potraktowana wyj tkowo niekorzystnie. Zasad  jest, e okre lone 

kwoty ulg przys uguj  ka demu z podatników z osobna. Inaczej jest 

jednak w przypadku, gdy podatnik pozostaje w zwi zku ma e -

skim. Zgodnie bowiem z ustaw  ma onkowie maj  prawo do odli-

czenia w wysoko ci odpowiadaj cej tylko  j e d n e j  u l d z e 44.  

Nie jest istotne przy tym, czy rozliczaj  si  wspólnie, czy oddziel-

nie. Bez znaczenia pozostaje równie  forma ustroju maj tkowego 

ma onków, stan separacji oraz ród o finansowania (z maj tku 

wspólnego, odr bnego) budowy lub kupna mieszkania. 

Je eli ma onkowie korzystaj  z formu y wspólnego opodatko-

wania, to o poniesione koszty pomniejszaj  swój czny podatek. 

Je li rozliczaj  si  odr bnie, to wydatki te podlegaj  odliczeniu w 

proporcji ustalonej przez nich samych. Mo liwe jest tak e uwzgl d-

nienie ulgi w ca o ci podatku którego  z ma onków. Nie wolno im 

natomiast przekroczy  jednego limitu odlicze . 

Rozwi zanie takie jest przyk adem swoistej  d y s k r y m i n a- 

c j i   r o d z i n y,  zw aszcza w stosunku do osób pozostaj cych w 

faktycznym po yciu. Konkubenci bowiem buduj c dom na zasadzie 

wspó w asno ci, mog  skorzysta  z dwóch limitów ulgi. Ustawa 

odmawia natomiast tego prawa ma onkom, którzy wspólnym wy-

si kiem ca ej rodziny wznosz  swój dom. 

Wobec takiego unormowania zagadnienia, najkorzystniejsza dla 

ma onków by aby realizacja inwestycji budowlanej na bazie 

wspó w asno ci jeszcze przed zawarciem zwi zku ma e skiego45. 

Wówczas maj  oni pe ne prawo do dwóch limitów ulgi. 

Sposobem na zwi kszenie efektywno ci du ej ulgi jest równie  

budowa domu przez ma onków wspólnie (na zasadzie wspó w a-

sno ci) ze swoimi dzie mi46. 

Znacz cym mankamentem du ej ulgi mieszkaniowej jest to, e 

nie mo na odliczy  wydatków poniesionych na nabycie u ywanego 

ju  mieszkania czy domu. Jest to dotkliwe tym bardziej, e wobec 

trwaj cego ci gle kryzysu budownictwa mieszkaniowego i wyso-

                                                      
44 Art. 27a ust. 8 ustawy. 
45 Por. K. Michalczyk, dz. cyt., s. 62.  
46 Tam e, s. 62; T. Zajm, dz. cyt., s. 89. 
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kich cen nowo wybudowanych mieszka  cz ciej dochodzi do 

transakcji na wtórnym rynku. St d te , je eli ulga ta mia aby mie  

rzeczywi cie prorodzinny charakter, winna dotyczy  pierwszego 

zakupu ka dego rodzaju mieszkania (domu) bez wzgl du na to, czy 

jest ono nowe, czy u ywane. 

 

3. Ulga na budownictwo wielorodzinne 

Ulga zwi zana  z  b u d o w n i c t w e m  w i e l o r o d z i n- 

n y m  istnieje od pocz tku funkcjonowania ustawy. Do ko ca 1996 

roku obowi zywa a ona w niezmienionej formule. Od 1997 roku 

wprowadzono pewne ograniczenia, które znacznie zaostrzy y zasady 

korzystania z tej preferencji47. 

W aktualnym stanie prawnym ulga ta polega na pomniejszeniu 

podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na nast puj ce cele: 

a) budow  w asnego lub stanowi cego wspó w asno  budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego48, z przeznaczeniem znajduj cych 

si  w nim – co najmniej pi ciu - lokali na wynajem, 

b) zakup dzia ki pod budow  tego budynku. 

Odliczenie od dochodu poniesionych wydatków mieszkaniowych 

jest mo liwe jedynie wtedy, gdy odnosz  si  one do budynków po-

o onych na terenie Polski. Aby skorzysta  z tej ulgi wyasygnowane 

rodki finansowe nie mog  zosta  zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów. Podatnik nie mo e równie  uzyska  zwrotu zainwe-

stowanych funduszy w jakikolwiek inny sposób. Nale y pami ta  

tak e o tym, i  prawo do zastosowania omawianej preferencji przy-

s uguje wy cznie wówczas, gdy znajduj ce si  w wybudowanym 

budynku wielorodzinnym lokale nie zostan  wynaj te osobom, które 

z w a cicielem lub wspó w a cicielem budynku cz  bliskie wi zy 

                                                      
47 Art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy w brzmieniu nadanym ustaw  z dnia 21 listopada 

1996 r. 
48 Ustawa nie definiuje poj cia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, co w 

praktyce nasuwa o pewne w tpliwo ci – por. pismo Ministra Finansów z dnia  
27 sierpnia 1996r. nr PO 2/10 – 5722 - 01146/96, opubl. w: D. Piecuch, Interpreta-
cje i wyja nienia Ministerstwa Finansów, Bielsko-Bia a 1998, s. 222; Pismo z dnia 
24 pa dziernika 1996r. nr PO 2/10 – 5731 – 01203/96, opubl. w: J. Serwacki,  
P. Kryczko, A. Nita, dz. cyt., s. 247-248. 
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rodzinne. Stopie  tego pokrewie stwa wyznacza zakres pierwszej 

grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn. Chodzi tutaj  

o ma onka, wst pnych, zst pnych, zi cia, synowe, rodze stwo, 

pasierba, ojczyma, macoch  i te ciów49. 

Zgodnie z ustaw  podatnik korzystaj cy z prezentowanej ulgi 

jest zobowi zany przez 10 lat - licz c od ko ca roku kalendarzowe-

go, w którym otrzyma  decyzje o pozwoleniu na u ytkowanie bu-

dynku lub lokalu - przestrzega  warunków jej stosowania. Przez 

wskazany okres nie mo e on zatem: 

zby  budynku, lokalu ani udzia u we wspó w asno ci , 

wynaj  budynku lub lokalu cz onkom najbli szej rodziny 

(mieszcz cym si  w ramach I grupy podatkowej w podatku od 

spadków i darowizn), 

dokona  zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszka-

niowego na u ytkowy lub przeznaczy  go na w asne potrzeby. 

Je eli podatnik nie zastosuje si  do powy szych warunków, to 

obejm  go swoiste sankcje. B dzie bowiem zobligowany do wyka-

zania w zeznaniu rocznym i doliczenia do dochodu uprzednio odli-

czonych kwot ulgi. Dodane do dochodu kwoty zwi ksza si  o 10% 

za ka dy rok kalendarzowy brakuj cy do up ywu ustawowego  

okresu 10 lat.  

Przywilej ten, podobnie jak i wcze niej omawiane ulgi mieszka-

niowe, nie jest skierowany do rodziny. Ma on by  bod cem stymu-

luj cym rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce 50. Z uwagi 

jednak na konstrukcj  i sposób stosowania mo e po rednio jej 

sprzyja . 

Wynikaj ce z tego rozwi zania korzy ci mog  przybra  dwoja-

kiego rodzaju posta . Dla podatników posiadaj cych wi ksze zaso-

by pieni ne stwarza ono dogodne warunki do ich zainwestowania. 

Umo liwia bowiem nie tylko wydatne zmniejszenie ci aru podat-

kowego51 – praktyka potwierdza du  efektywno  tej ulgi – ale 

                                                      
49 Art. 14 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i da-

rowizn (Dz.U.97.16.89; zm. Dz.U.97.137.929, 97.139.932). 
50 Por. M. Staniszewski, dz. cyt., s. 229. 
51 W 1999 roku mo na by o odliczy  od dochodu 133.000 z  na ka de mieszka-

nie przeznaczone na wynajem. 
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równie  osi ganie przychodu z tytu u czynszu na wynajmowane 

lokale. Wa ne jest przy tym, e nie ma przeszkód, aby inwestycja ta 

przybra a form  rodzinnego przedsi wzi cia. Ustawa zezwala prze-

cie  na budow  zarówno w asnego budynku jak i stanowi cego 

wspó w asno 52. 

Realizacja powy szej inwestycji sprzyja z kolei wielu rodzinom, 

które nie posiadaj  jeszcze samodzielnego mieszkania. Wobec ci -

gle trwaj cego, chronicznego ju  wr cz braku dostatecznej ilo ci 

mieszka , oferta taka ma du  szans  na zetkni cie si  z szerokim 

zainteresowaniem. Oczywi cie zasadniczym warunkiem powodze-

nia tej operacji b dzie odpowiednio ustalony poziom czynszu. 

Z punktu widzenia rodziny atrakcyjno  tej ulgi jest nieco 

zmniejszona poprzez pozbawienie prawa do jej zastosowania podat-

ników, którzy wynajmuj  wybudowane lokale osobom nale cym 

do najbli szego kr gu rodzinnego. Jej znaczenie os abia równie  – 

identyczne jak w ulgach mieszkaniowych – ograniczenie limitu 

odlicze . W przypadku ma e stw dotyczy on bowiem wydatków 

poniesionych cznie przez oboje ma onków53. 

 

4. Uwagi ko cowe 

Nabycie i utrzymanie w asnego mieszkania (domu) jest dla ro-

dziny problemem o priorytetowym znaczeniu. Obowi zuj ce obec-

nie ulgi mieszkaniowe, zapewniaj c zmniejszenie ci aru podatko-

wego, stanowi  niejednokrotnie wydatne wsparcie w osi gni ciu 

tego celu. Z tego punktu widzenia mo na uzna  je za rozwi zanie 

sprzyjaj ce rodzinie. Z drugiej jednak strony analiza ich konstrukcji 

wyra nie wskazuje, i  g ównym ich zadaniem jest nie tyle wspiera-

nie rodziny, co pobudzanie koniunktury w sferze budowlanych  

inwestycji mieszkaniowych54. Przyj ta formu a preferencji wiadczy 

o tym, e skierowane s  one nie do rodziny pragn cej naby  po raz 

                                                      
52 Por. pismo Ministra Finansów z dnia 17 maja 1996r. nr PO 2/5 – 

4348/0962/96, opubl. w: D. Piecuch, dz. cyt., s. 221; J. Serwacki, P. Kryczko,  
A. Nita, dz. cyt., s. 246-247. 

53 Art. 26 ust. 9 ustawy. 
54 Por. wyrok NSA z dnia 28 wrze nia 1994 r., sygn. akt III SA 226/94, opubl. 

w: Vademecum podatnika nr 94..., s. 158-159. 
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pierwszy swe upragnione lokum, lecz do osób samotnych osi gaj -

cych wysokie dochody. Zawarcie zwi zku ma e skiego prowadzi 

bowiem do zastosowania swoistej “sankcji”, w postaci ograniczenia 

o po ow  ustawowego limitu ulgi.  

W wietle powy szej analizy trudno jest wi c mówi  o proro-

dzinnym charakterze ulg mieszkaniowych. Dlatego te , je eli pa -

stwo chce rzeczywi cie przyczyni  si  do poprawy sytuacji miesz-

kaniowej polskich rodzin, nale a oby gruntownie znowelizowa  

obecnie obowi zuj ce regulacje. Wydaje si  jednak, e najlepszym 

rozwi zaniem – z tych wszystkich wzgl dów, o których by a wcze-

niej mowa – by oby zast pienie podatkowych ulg mieszkaniowych 

innego rodzaju instrumentem, umo liwiaj cym atwiejsze nabycie 

w asnego mieszkania czy domu. 



 Michalina Duda  

 
 
 

Obligatoryjne zwolnienia podmiotowe 
od podatku VAT 

 
W lipcu 2000 roku up yn o siedem lat od wprowadzenia w Pol-

sce podatku od towarów i us ug. Jak si  okaza o VAT sta  si  jed-
nym z najtrudniejszych podatków. Jego niejasna konstrukcja przy-
sparza a i nadal przysparza podatnikom wielu problemów. Wiele  
z nich dotyczy wy cze  od opodatkowania a w szczególno ci 
zwolnie  podatkowych. Ustawa o podatku od towarów i us ug oraz 
o podatku akcyzowym zawiera w swej tre ci do  liczne zwolnienia 
od podatku VAT. W ród nich wyró ni  mo na zwolnienia o charak-
terze przedmiotowym, które maj  na celu unikni cie opodatkowania 
niektórych czynno ci, oraz zwolnienia podmiotowe, odnosz ce si  
do okre lonych kategorii podatników. Te ostatnie podzieli  mo na 
na zwolnienia obligatoryjne i zwolnienia fakultatywne.  
Niniejszy artyku  po wiecony b dzie jednej z wymienionych grup 
zwolnie , tj. obligatoryjnym zwolnieniom podmiotowym. 

 
1. Istota obligatoryjnych zwolnie  podmiotowych 

Analizuj c istot  zwolnie  podmiotowych nale y przede wszyst-
kim wskaza , i  s  to zwolnienia, które odnosz  si  do okre lonych 
kategorii podatników. W przeciwie stwie do zwolnie  przedmioto-
wych, które maj  na celu unikni cie opodatkowania sprzeda y okre-
lonych towarów i us ug, niezale nie od tego, kto takiej sprzeda y 

dokonuje, zwolnienia podmiotowe zwi zane s  ci le ze statusem 
samego podatnika. Wprawdzie w sytuacji, gdy podatnik wykonuje 
jedynie czynno ci zwolnione przedmiotowo od VAT jest on prak-
tycznie wy czony z opodatkowania, nie powstaje tu jednak w ad-
nym wypadku zwolnienie podmiotowe. W momencie gdy podatnik 
taki rozpocz by sprzeda  towarów lub us ug nie obj tych zwolnie-
niem, natychmiast zosta by obci ony obowi zkami typowymi dla 
podatnika VAT1. 

                                                      
1 Por. A. M. Dese , Ma a encyklopedia VAT, z. 92, Bydgoszcz 1998, s. 184 n. 

Zob. tak e: wyrok NSA z dnia 1 pa dziernika 1996 r., SA/Lu 2303/95, niepubliko-
wany, Lex, aktualizacja stycze  2000. 
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Jak to ju  zosta o wspomniane zwolnienia podmiotowe odnosz  
si  do okre lonych kategorii podatników. W obecnym stanie praw-
nym dotycz  drobnych przedsi biorców, którzy osi gaj  stosunko-
wo niewielkie obroty, oraz zak adów pracy zatrudniaj cych osoby 
niepe nosprawne. Taka konstrukcja zwolnie  uwzgl dnia  ma ele-
menty polityki socjalnej pa stwa. Istota zwolnienia podmiotowego 
wyra a si  w nieopodatkowaniu niemal wszystkich czynno ci wy-
konywanych przez zwolnionego podatnika. Zasad  jest tu wi c brak 
opodatkowania czynno ci wykonywanych przez podatnika zwolnio-
nego z wyj tkiem opodatkowania niektórych, ci le okre lonych 
czynno ci2.  

Podsumowuj c w tek rozwa a  o istocie zwolnienia podmioto-
wego nale y zauwa y , i  konstrukcja prawna zwolnienia podmio-
towego nie oznacza utraty przez korzystaj cy z niej podmiot statusu 
podatnika. Podmiot zwolniony jest w sensie formalnym nadal po-
datnikiem podatku od towarów i us ug, cho  oczywi cie obowi zki 
takiego podatnika s  zró nicowane w stosunku do podatników nie 
korzystaj cych z takiego zwolnienia. 

W literaturze przedmiotu prawie powszechnie przyj  si  podzia  
zwolnie  podmiotowych na zwolnienia obligatoryjne i zwolnienia 
fakultatywne. Przyj cie terminu zwolnienie obligatoryjne wydaje si  
wskazywa  na zwolnienie obowi zkowe dla podatnika, czyli zwol-
nienie, z którego w wietle prawa jest on zmuszony skorzysta . Ta-
kie rozumienie poj cia zwolnienia obligatoryjnego nie oddaje w 
pe ni charakteru tego zwolnienia. Jak si  wydaje zasadnicz  przy-
czyn  tych nie cis o ci terminologicznych i problemów st d wyni-
kaj cych jest specyficzny charakter zwolnie  w przypadku podatku 
od towarów i us ug. W przeciwie stwie do rozwi za  zawartych w 
innych podatkach, zwolnienie podatkowe w systemie podatku VAT 
wcale nie musi by  korzystniejsze od opodatkowania. Wynika to 
g ównie z utraty mo liwo ci odzyskania w drodze zwrotu lub odli-
czenia kwot podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us ug3.  
Z tego wzgl du ustawodawca nie wprowadza przepisów, które na-
k ada yby na podatnika obowi zek skorzystania ze zwolnienia pod-
miotowego. W ka dym przypadku podatnik ma mo liwo  dokona-

                                                      
2 Por. M. Fa dwa, Wp yw wykonywania czynno ci zwolnionych przedmiotowo 

na prawo podatnika do  zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i us ug, 
“Doradztwo Podatkowe” 1999, nr 2. Zob. tak e: D. Hys, Powszechno  opodatko-
wania VAT po zmianach, “Poradnik Prawny” 1997, nr 17. 
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nia wyboru i je li jest to dla niego ze wzgl dów ekonomicznych 
korzystniejsze, mo e zawsze p aci  podatek VAT. Mo liwo  taka 
istnieje tak e w przypadku tzw. zwolnie  obligatoryjnych.  

Na czym wi c polega ró nica pomi dzy zwolnieniami obligato-
ryjnymi a zwolnieniami fakultatywnymi? Próbuj c odpowiedzie  na 
to pytanie nale y rozpatrzy , w aspekcie omawianych zwolnie , 
sytuacj  podatnika, który nie z o y  adnego o wiadczenia woli 
w przedmiocie wyboru zwolnienia. W przypadku zwolnie  obligato-
ryjnych podatnik taki i tak jest zwolniony od podatku VAT, gdy  
zwolnienie takie jest zagwarantowane z mocy samego prawa, a wi c 
wyst puje niezale nie od ewentualnego zadeklarowania podatnika, 
e chce z niego skorzysta  i wynika wprost z faktu wyczerpania 

okre lonych przes anek ustawowych4. Natomiast w przypadku 
zwolnie  fakultatywnych sytuacja podatnika jest odwrotna. Podat-
nik, który nie z o y  odpowiedniego o wiadczenia woli jest ex lege 
podatnikiem obci onym obowi zkiem p acenia podatku VAT. 
Przepisy ustawy nie zwalniaj  go automatycznie a jedynie przyznaj  
uprawnienie do z o enia urz dowi skarbowemu, w okre lonym ter-
minie i okre lonej formie o wiadczenia o wyborze zwolnienia od 
podatku od towarów i us ug. Maj c na uwadze powy sze argumenty 
mo na zauwa y , e przyj cie terminów zwolnienia obligatoryjne  
i zwolnienia fakultatywne dla zwolnie  podmiotowych od podatku 
VAT, nie oddaje do ko ca charakteru i istoty tych zwolnie . Zwol-
nienia powy sze nale a oby raczej nazwa  zwolnieniami wynikaj -
cymi z mocy samego prawa i zwolnieniami wynikaj cymi z o wiad-
czenia woli podatnika. 

Konkluduj c nale y podkre li , i  istota zwolnie  obligatoryj-
nych wyra a si  w tym, e podatnik jest nimi obj ty z mocy samego 
prawa, bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek dzia a , a w 
szczególno ci bez potrzeby sk adania o wiadczenia woli w przed-
miocie wyboru zwolnienia5. Zwolnienia tego rodzaju wynikaj  
wprost z faktu wyczerpania okre lonych przes anek ustawowych. 
Podstaw  jest tutaj wyst pienie okre lonego kryterium zwi zanego  
z warto ci  osi ganej sprzeda y lub specyfik  prowadzonej dzia al-

                                                                                                               
3 Por. T. Famulska, Zjawisko podwójnego opodatkowania i podatku od podatku, 

“Przegl d Podatkowy” 1999,  nr 2. 
4 Zwolnienia podmiotowe w podatku VAT, “Fiskus” 1998, nr 24. 
5 Zob. wyrok NSA z dnia 29 wrze nia 1994 r., SA./Po 1328/94, ONSA 1995, nr 4. 
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no ci. Zasad  zwolnie  podmiotowych od VAT jest brak opodatko-
wania prawie wszystkich czynno ci wykonywanych przez zwolnio-
nego podatnika. Podatnicy, którzy korzystaj  z obligatoryjnego 
zwolnienia z podatku od towarów i us ug nie maj  wi c obowi zku 
obliczania i wp acania podatku od swojej sprzeda y. Maj  natomiast 
do nich zastosowanie inne przepisy ustawy o VAT, np. w zakresie 
ewidencjonowania czy dokumentowania sprzeda y6.  

W my l przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug oraz  
o podatku akcyzowym zwolnieniami obligatoryjnymi od podatku 
VAT obj to dwie grupy podmiotów. Pierwsz  stanowi  podatnicy,  
u których warto  sprzeda y, a tak e warto  eksportu towarów  
i us ug, nie przekroczy a cznie w poprzednim roku podatkowym 
80 000 z . Drug   - podatnicy op acaj cy podatek dochodowy w 
formie karty podatkowej, w zakresie dzia alno ci obj tej t  form  
opodatkowania7. Obydwie grupy zaliczamy do podatników zwol-
nionych od podatku VAT ze wzgl dów ekonomicznych8. 

 

2. Podatnicy, u których warto  sprzeda y nie przekroczy a 
ustawowego limitu 

Pierwsz  grup  podatników zwolnionych obligatoryjnie od po-
datku od towarów i us ug stanowi  podatnicy, u których warto  
sprzeda y towarów a tak e warto  eksportu towarów lub us ug nie 
przekroczy a cznie w poprzednim roku podatkowym 80 000 z .  

Limit 80 000 z  dotyczy cznej wielko ci ca ego obrotu uzyska-
nego w wyniku sprzeda y towarów lub wiadczenia us ug przez 
podatnika, bez wyodr bniania niektórych us ug czy sprzeda y po-
szczególnych towarów. Warto  sprzeda y ustala si  bior c pod 
uwag  czn  warto  uzyskan  ze sprzeda y podlegaj cej opodat-
kowaniu jak i zwolnionej z opodatkowania9. Ze wzgl du na ceno-

                                                      
6 Por. J. Grzybowski, Zwolnienia podmiotowe obligatoryjne od VAT, “Fiskus” 

1998, nr 11. 
7 Zob. art. 14 ust. 1 ustawy z dn. 08.01.1993 r. o podatku od towarów i us ug 

oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.93.11.50 z pó n. zm.) 
8 Zob. szerzej: W. Wójtowicz, Podatki – cz  szczegó owa, Warszawa 1999,  

s. 16. 
9 Zob. wyrok NSA z dnia 28 listopada 1994r., SA/Wr 1504/94, cyt. za: J. Ka-

mi ski, W. Maruchin, Zbiory orzecznictwa Becka. VAT w orzecznictwie NSA, War-
szawa 1998, s. 74 i n. Zob. tak e: wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 1999r., I SA/Wr 
1939/96, niepublikowany, Lex, aktualizacja stycze  2000. 
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twórczy charakter podatku VAT, okre laj c poziom obrotów nale y 
uwzgl dni  warto  sprzeda y brutto ( cznie z podatkiem od towa-
rów i us ug)10. W przypadku, gdy dzia alno  gospodarcza prowa-
dzona jest w formie spó ki cywilnej, wielko  sprzeda y uprawnia-
j c  do skorzystania ze zwolnienia nale y odnosi  do spó ki jako 
ca o ci, a nie do ka dego wspólnika z osobna. Podatnikiem podatku 
VAT jest bowiem spó ka a nie poszczególni wspólnicy11. 

W przypadku niektórych podatników przepisy ustawy przewidu-
j  odr bne zasady ustalania warto ci sprzeda y warunkuj cej zwol-
nienie od VAT. Chodzi tu o podatników wiadcz cych tzw. us ugi 
po rednictwa w obrocie, a mianowicie prowadz cych przedsi bior-
stwa maklerskie, zarz dzaj cych funduszami powierniczymi, agen-
tów, zleceniobiorców, komisantów oraz inne osoby wiadcz ce 
us ugi o podobnym charakterze.  

W przypadku tych podmiotów przez warto  sprzeda y rozumie 
si :  

1) warto  sprzedanych towarów – u podatników dokonuj -
cych sprzeda y towarów b d cych przedmiotem umowy komisu, 

2) 30-krotno  kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodze  
za wykonanie us ug w pozosta ych przypadkach12. 

Nale y podkre li , i  wy ej wymienionych podatników – osób 
prowadz cych dzia alno  gospodarcz  na w asny rachunek, obj -
tych przepisami kodeksu cywilnego w zakresie okre lonych umów, 
nie mo na uto samia  z osob  pobieraj c  wynagrodzenie jako pra-
cownik zak adu pracy w systemie prowizyjnym, agencyjnym lub  
o podobnym zakresie13.  

Podatnikom zwolnionym obligatoryjnie od podatku VAT przy-
s uguje prawo do rezygnacji z tego zwolnienia. Mog  oni uzna , i  
dla efektywno ci prowadzonej przez nich dzia alno ci gospodarczej 

                                                      
10 Por. H. Mojszczyk, M. Stolarek, Ustawa o podatku od towarów i us ug oraz 

podatku akcyzowym. Komentarz, Warszawa 1997, s. 83. Zob. tak e A. M. wistow-
ska, Komentarz do ustawy o podatku od towarów i us ug oraz podatku akcyzowym, 
Warszawa 1998, s. 94. 

11 Zob. wyrok NSA z dnia 23 maja 1997 r., SA/Lu 2249/95, za: A. Suska, Po-
datek od towarów i us ug,  Warszawa 1999, s. 115 i n. 

12 Zob. art. 14 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us ug oraz podatku 
akcyzowym. Zob. tak e: wyrok NSA z dnia 13 czerwca 1995 r., SA/Lu 1832/94, 
za: W. Maruchin, VAT-harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Unii 
Europejskiej, Warszawa 1998, s. 96. 

13 Zeszyty VAT, “Gazeta Prawna” 1998, nr 2. 
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korzystniejsze jest p acenie podatku i rezygnnuj  ze zwolnienia w 
ka dym okresie roku podatkowego, pod warunkiem, e zawiadomi  
o tym zamiarze w a ciwy urz d skarbowy przed pocz tkiem miesi -
ca, w którym rezygnuj  ze zwolnienia14. Zawiadomienie urz du 
skarbowego jest warunkiem koniecznym, od którego spe nienia 
zale y to, czy podatnikowi b d  przys ugiwa y prawa i obowi zki 
podmiotu zwolnionego, czy te  opodatkowanego. Brak takiego za-
wiadomienia sprawi, e podatnik zwolniony z mocy przepisu praw-
nego od obowi zku p acenia podatku od towarów i us ug nie mo e 
zachowywa  si  jak podatnik p ac cy VAT15.  

Przepisy ustawy o podatku od towarów i us ug oraz o podatku 
akcyzowym nie wprowadzaj  specjalnej formy ani trybu takiego 
zawiadomienia. W pocz tkowych latach funkcjonowania podatku 
VAT w tpliwo ci budzi a kwestia, czy mo na uzna  za to same 
ze z o eniem o wiadczenia woli o rezygnacji ze zwolnienia z o enie 
samej deklaracji VAT, czy te  podatnik, niezale nie od deklaracji, 
musi o wiadczy  swoj  wol  odr bnie, w formie pisemnej lub  
ustnej. Obecnie podatnik, który chce zrezygnowa  ze zwolnienia  
od podatku od towarów i us ug zobowi zany jest z o y  stosowne 
o wiadczenie woli na formularzu VAT-6 (o wiadczenie o wybo- 
rze zwolnienia/rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów 
i us ug). Urz d skarbowy nie musi zatwierdza  rezygnacji a nawet 
potwierdza  faktu z o enia o wiadczenia woli.  

Podatnik nie ma mo liwo ci wstecznej rezygnacji ze zwolnienia, 
nie mo e równie  rezygnacji odwo a , chyba e czynno  rezygnacji 
by a nieskuteczna16. Podatnik, który raz zrezygnowa  ze zwolnienia 
od podatku od towarów i us ug, nie mo e z niego skorzysta  
w latach nast pnych17. 

Podatnicy zwolnieni od podatku w bie cym roku podatkowym 

na tej podstawie, e ich obroty w poprzednim roku podatkowym nie 

przekroczy y 80 000 z , trac  swój przywilej w momencie, gdy ewi-

                                                      
14 Por. A. M. wistowska, dz. cyt., s. 94. 
15 Zob. wyrok NSA z dnia 27 maja 1997 r., SA/Rz 235/96, za: A. Suska,  

T. Duczy ska, VAT  z komentarzem na 1998 r., Warszawa 1998, s. 121. 
16 Por. W. Modzelewski, Z. Modzelewski, G. Mularczyk, J. Sekita, K. Wo niak 

pod red. W. Modzelewskiego, Komentarz do ustawy o podatku od towarów i us ug 
oraz podatku akcyzowym, Warszawa 1999, s. 217 n. 

17 Art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i us ug oraz podatku akcyzo-
wym. 
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dencjonowana przez nich sprzeda  przekroczy ten limit. W takim 

wypadku obowi zek podatkowy powstaje z chwil  przekroczenia tej 

kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwy ka ponad t  kwot 18.  

W celu unikni cia sumowania si  opodatkowania podatkiem VAT 

towarów, które podatnik naby  przed utrat  prawa do zwolnienia 

podmiotowego, mo e on zmniejszy  swoje zobowi zania podatko-

we od czynno ci dokonywanych po utracie tego prawa o podatek 

naliczony, zawarty w rachunkach uproszczonych dokumentuj cych 

owe zakupy towarów. Warunkiem obni enia podatku nale nego 

jest:  

1) uzyskanie zgody w a ciwego urz du skarbowego na to obni-

enie, 

2) sporz dzenie spisu z natury zapasów towarów posiadanych w 

dniu przekroczenia kwoty 80 000 z .19 

W sytuacji, gdy niew tpliwie na podstawie spisu z natury oraz 

istniej cych i prawid owych rachunków uproszczonych dokumentu-

j cych zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia mo na usta-

li  podatek naliczony, organ podatkowy nie jest upowa niony do 

odmowy (niewyra enia zgody) na zmniejszenie podatku nale nego 

o podatek naliczony20. 

Dniem sporz dzenia spisu z natury zapasów winien by  dzie  

przekroczenia warto ci sprzeda y towarów ponad kwot  80 000 z ,  

a wi c dzie  wykazania pierwszej czynno ci opodatkowanej podat-

kiem od towarów i us ug. Sporz dzenie spisu z natury zapasów  

z dat  pó niejsz  nie daje podstawy dla organów podatkowych do 

udzielenia zgody na zmniejszenie podatku nale nego o podatek 

naliczony, wynikaj cy z rachunków uproszczonych dokumentuj -

cych zakupy dokonane przed utrat  zwolnienia. Spis z natury doty-

czy zapasów towarów zakupionych do dalszej odsprzeda y21. 

                                                      
18 Zob. wyrok NSA z dnia 1 grudnia 1995 r., SA/Lu 2412/94, za: A. M. wi-

stowska, dz. cyt., s. 95. 
19 Por. J. Grzybowski, Zwolnienia podmiotowe... . 
20 Zob. wyrok NSA z dnia 12 listopada 1997 r., I SA/ d 755/96, za: A. Suska, 

dz. cyt., s. 115. 
21 Zob. wyrok NSA z dnia 21 maja 1998 r., SA/Rz 234/97 oraz wyrok NSA  

z dnia 27 listopada 1996 r., SA/Bk 429/95, niepublikowane, Lex, aktualizacja sty-
cze  2000.  
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Upowa nienie do obni enia kwoty podatku nale nego o podatek 

naliczony obejmuje równie  podatek naliczony, wynikaj cy z posia-

danych dokumentów celnych, otrzymanych przed dniem utraty 

zwolnienia22. 

Kwot  podatku naliczonego stanowi iloczyn warto ci towarów 

obj tych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadaj -

cej na jednostk  towaru, z podzia em na poszczególne stawki podat-

kowe23. Omawiane obni enie nast puje w rozliczeniu za miesi c, w 

którym podatnik w wy ej wymienionym przypadku przekroczenia 

progu 80 000 z  obrotu otrzyma  faktur , albo w miesi cu nast p-

nym24. 

Podobne uprawnienie do obni enia kwoty podatku nale nego  

o podatek naliczony przys uguje podatnikom, którzy dobrowolnie 

zrezygnuj  z przys uguj cego im zwolnienia podmiotowego, pod 

warunkiem pisemnego zawiadomienia urz du skarbowego o rezy-

gnacji ze zwolnienia przed pocz tkiem miesi ca, w którym z niego 

rezygnuj 25. Dopuszczenie do odliczenia podatku naliczonego przy 

nabyciu towarów – przed rezygnacj  ze zwolnienia podmiotowego – 

jest wynikiem postulatów podatników, którzy sygnalizowali, e brak 

takiego uprawnienia powodowa  zaistnienie podwójnego opodatko-

wania wspomnianych towarów. 

Podatnicy wiadcz cy us ugi w zakresie po rednictwa w obrocie 

dla obliczenia momentu utraty zwolnienia od podatku obowi zani s  

do przeliczenia osi gni tej w czasie roku podatkowego kwoty pro-

wizji (wynagrodzenia) mno nikiem 30-krotno ci26. 

Zagadnieniem, które wywo a o wiele niejasno ci by a kwestia 

definitywno ci utraty prawa do korzystania ze zwolnienia podmio-

towego od podatku od towarów i us ug. Nale y podkre li , i  podat-

                                                      
22 Por. Grzybowski, Zwolnienia podmiotowe..., s. 8. Zob. tak e: przepis § 75 

Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug oraz o podatku akcy-

zowym (Dz.U.97.156.1024 z pó n. zm.) 
23 Art. 14 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i us ug oraz o podatku akcyzo-

wym. 
24 J. Zubrzycki, Leksykon VAT 1998, Wroc aw1998, s. 144. 
25 Zob. art. 14 ust. 3b ustawy o podatku od towarów i us ug oraz o podatku ak-

cyzowym. 
26 Zeszyty VAT, “Gazeta Prawna” 1998, nr 2. 
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nicy, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygno-

wali z tego zwolnienia, nie mog  z niego korzysta  w nast pnych 

latach. Oznacza to, e podatnik, mimo e osi gnie warto  sprzeda-

y nie przekraczaj c  80 000 z  nie nabywa prawa do omawianego 

zwolnienia27. 

Podatnikom zwolnionym od podatku VAT ze wzgl du na war-

to  sprzeda y osi gni t  w poprzednim roku podatkowym, mo e 

by  cofni te prawo do zwolnienia. W my l przepisów ustawy o po-

datku od towarów i us ug oraz podatku akcyzowym je eli podatnicy 

zwolnieni podmiotowo, wykorzystuj c zwi zki z kontrahentami, tak 

uk adaj  swoje interesy, e uzyskuj  warto  sprzedanych towarów 

znacznie odbiegaj c  od tej, któr  uzyskaliby w przypadku, gdyby 

zwi zek ten nie istnia , a w wyniku tych zwi zków nast pi o zmniej-

szenie wp ywów podatkowych, zwolnienie od podatku traci moc od 

pocz tku roku podatkowego28. 

Ustawa nie wyja nia, co nale y rozumie  przez warto  sprzeda-

y znacznie odbiegaj c  od tej warto ci, jak  podatnik uzyska by 

bez istnienia zwi zku z kontrahentami. Bior c pod uwag  cel oma-

wianego przepisu, jakim wydaje si  by  zapobieganie nadu ywaniu 

prawa do zwolnienia, za wspomnian  warto  nale y uzna  ka d  

cen , która jest ni sza od przeci tnej ceny stosowanej w danej miej-

scowo ci lub na danym rynku w dniu wykonania wiadczenia29. W 

literaturze przedmiotu mo na spotka  równie  stanowisko, w my l 

którego chodzi tu nie tylko o zani enie, ale równie  o zawy enie 

uzyskanej ceny30.  

Przez zwi zki z kontrahentami nale y rozumie  powi zania -

cz ce zwolnionego z tymi, z którymi zawiera ró nego rodzaju 

umowy w ramach prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, a w 

szczególno ci powi zania o charakterze rodzinnym, kapita owym, 

maj tkowym lub wynikaj ce ze stosunku pracy31. 

                                                      
27 Zasada ta zosta a wprowadzona w drodze nowelizacji ustawy o podatku  

od towarów i us ug oraz podatku akcyzowym z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. 
96.137.640), która wesz a w ycie z dniem 1 stycznia 1997 r. 

28 Art. 14 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i us ug oraz o podatku akcyzo-
wym. 

29 Por. A. M. wistowska, dz. cyt., s. 95. 
30 Por. H. Mojszczyk, M. Stolarek, dz. cyt., s. 88. 
31 Zob. szerzej A. M. wistowska, dz. cyt., s. 95. 
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Warunkiem zastosowania sankcji w postaci cofni cia zwolnienia 

podmiotowego jest udowodnienie przez organ podatkowy (organ 

kontroli podatkowej) dwóch okoliczno ci. Po pierwsze, istnienia 

takiego zwi zku, który wykorzystany zosta by do zani enia warto ci 

sprzeda y, i po drugie faktu, i  warto  ta znacznie odbiega od tej, 

jak  podatnik móg by osi gn , gdyby nie wykorzysta  zwi zków  

z kontrahentami32. 
Stwierdzenie zdarze  tu wymienionych musi nast pi  poprzez 

wydanie decyzji przez organ podatkowy lub organ kontroli podat-
kowej. Wydanie decyzji powoduje, e zwolnienie od podatku VAT 
traci moc od pocz tku roku podatkowego. W takiej sytuacji podat-
nik zobowi zany jest do uiszczenia pozosta ych zaleg o ci podatko-
wych wraz z odsetkami za zw ok 33. 

 

3. Podatnicy op acaj cy podatek dochodowy w formie karty 
podatkowej 

Podatnicy op acaj cy podatek dochodowy w formie karty podat-
kowej korzystaj  z obligatoryjnego zwolnienia od podatku od towa-
rów i us ug w zakresie dzia alno ci, która mo e by  obj ta podat-
kiem zrycza towanym. Ustawodawca uzna , e w ramach wy cze  
z systemu VAT drobnych podmiotów gospodarczych, nale y zwol-
ni  z podatku w a nie osoby korzystaj ce z karty podatkowej, gdy  
ograniczenia z niej wynikaj ce - dotycz ce liczby zatrudnionych 
pracowników, a co za tym idzie tak e rozmiarów prowadzonej dzia-
alno ci – uzasadniaj  przypuszczenie, e roczne obroty tych podat-

ników nie osi gn  takiego rozmiaru, aby podlega y opodatkowa-
niu34. 

Op acanie karty podatkowej nie jest jednak to same ze zwolnie-
niem od podatku od towarów i us ug. W my l Rozporz dzenia Mi-
nistra Finansów w sprawie karty podatkowej, ta zrycza towana for-
ma opodatkowania dotyczy jedynie podatku dochodowego, a wi c 
op acanie karty podatkowej nie powoduje automatycznego zwolnie-
nia od podatku VAT35. 

                                                      
32 Por. H. Mojszczyk, M. Stolarek, dz. cyt., s. 88. 
33 Por. A. Suska, dz. cyt., s. 117. 
34 W. Maruchin, dz. cyt., s. 97. 
35 Zob. wyrok NSA z dnia 21 maja 1996 r., SA/Po 3058/95, niepublikowany, 

Lex, aktualizacja stycze  2000. 
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Zwolnieni podatnicy mog  zrezygnowa  z omawianego zwolnie-

nia, pod warunkiem, e zawiadomi  o tym zamiarze w a ciwy urz d 

skarbowy przed pocz tkiem miesi ca, w którym rezygnuj  ze zwol-

nienia36. Uwagi poczynione przy okazji omawiania formy rezygnacji 

ze zwolnienia podmiotów zwolnionych ze wzgl du na warto  

sprzeda y osi gni t  w poprzednim roku podatkowym odnosz  si  

w pe ni do podatników op acaj cych podatek dochodowy w formie 

karty podatkowej. Tutaj tak e zastosowanie znajduje formularz 

VAT-6.  

Podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia powinni, w swoim 

w asnym interesie, najpó niej przed wykonaniem pierwszej czynno-

ci podlegaj cej opodatkowaniu, dokona  zg oszenia rejestracyjne-

go. Brak rejestracji powoduje, e podatnicy nie maj  prawa 

do pomniejszania podatku nale nego o podatek naliczony, a nabyw-

cy ich towarów lub us ug równie  nie maj  prawa do odlicze , gdy  

faktura wystawiona przez niezarejestrowanego podatnika jest do-

kumentem wadliwym w sensie prawnopodatkowym37. Rezygnacja 

ze zwolnienia ma charakter definitywny, tzn. e podatnicy, którzy 

zrezygnowali ze zwolnienia podmiotowego, nie mog  ju  z niego 

skorzysta  w latach nast pnych38. Rezygnacja taka nie powoduje 

natomiast utraty prawa do op acania podatku dochodowego w for-

mie karty podatkowej. 

Podatnik, który jest zwolniony podmiotowo od podatku od towa-

rów i us ug, ze wzgl du na to, i  op aca podatek dochodowy w for-

mie rycza tu (karty podatkowej), mo e to zwolnienie utraci . Utrata 

omawianego zwolnienia ma miejsce, gdy podatnik traci prawo do 

karty podatkowej. Nast puje to w przypadku wydania przez organ 

podatkowy decyzji pozbawiaj cej podatnika prawa do op acania 

podatku w tej formie i obj cia opodatkowaniem podatkiem docho-

                                                      
36 Zob. pismo urz dowe Ministerstwa Finansów z dnia 6 lipca 1995 r. - PP3- 

8221- 3152/94/95/ERO, cyt. za Wyja nienia Ministerstwa Finansów. Podatek od 

towarów i us ug oraz podatek akcyzowy, opracowane przez M. Zawadzk , Warsza-

wa 1998, s. 75. 
37 Zob. pismo urz dowe z dnia 17 maja 1994 r. – MWM – 2373/94, cyt. za:  

W. Modzelewski, Z. Modzelewski,  G. Mularczyk, J. Sekita, K. Wo niak, red. W. 

Modzelewski, Komentarz do..., s. 221. 
38 Zob. art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i us ug oraz o podatku  

akcyzowym. 
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dowym na zasadach ogólnych39. Podatnik mo e równie  dobrowol-

nie zrezygnowa  z karty podatkowej powiadamiaj c o tym w a ciwy 

urz d skarbowy40. 

Podmiot, który traci prawo do korzystania z tej formy opodatko-

wania za okres wsteczny, traci równie  prawo do zwolnienia pod-

miotowego od podatku od towarów i us ug za taki sam okres.41 

Równie  w tym przypadku utrata prawa do zwolnienia skutkuje 

niemo no ci  skorzystania z obligatoryjnych zwolnie  w latach 

nast pnych42.  

 

4. Wy czenia od zwolnie  podmiotowych od podatku VAT 

W ustawie o podatku od towarów i us ug oraz podatku akcyzo-

wym zawarte s  wy czenia ze zwolnie  podmiotowych. Wi  si  

one z konkretnym rodzajem czynno ci lub statusem podatnika. 

Po pierwsze, zwolnienia nie maj  zastosowania, gdy podatnikiem 

jest zak ad (oddzia ) osoby prawnej wykonuj cy czynno ci podlega-

j ce opodatkowaniu, który samodzielnie sporz dza bilans43. 

Po drugie, zwolnienia nie dotycz  podatników wykonuj cych 

pewne okre lone w ustawie czynno ci. Do czynno ci tych zalicza 

si : import towarów i us ug, wiadczenie us ug prawniczych, us ug 

w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, us ug jubilerskich a tak e 

sprzeda  wyrobów z metali szlachetnych lub z udzia em tych metali, 

oraz wi kszo ci wyrobów akcyzowych44.  

Podatnik zwolniony podmiotowo, który dokonuje importu towa-

rów lub us ug jest zobowi zany za ka dym razem zap aci  nale ny 

                                                      
39 Por. A. M. Dese , dz. cyt., s. 178. 
40 Zob. wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 1997 r., I SA/Po 1540/96, POP 1998, nr 3. 
41 Pismo urz dowe Ministerstwa Finansów z dnia 7 czerwca 1996 r. – PP3 – 

8218/838/96 MR, za; Wyja nienia Ministerstwa Finansów..., s. 77. Zob. tak e:  

J. Szary, Skutki utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej w po-

datku od towarów i us ug, “Doradztwo Podatkowe” 1997, nr 6. 
42 Zob. pismo urz dowe Ministerstwa Finansów - PP3 – 8214 – 25/97/IM, 

“Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów” 1997, nr 1. 
43 Art. 14 ust. 10 w zwi zku z art.5 ust.2 ustawy o VAT. Zob. tak e: M. Ren-

flejsz, Oddzia  sp. z o.o. i spó ki akcyjnej w prawie podatkowym, “Przegl d podat-

kowy” 1999, nr 4. 
44 Zob. art. 14 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i us ug oraz o podatku ak-

cyzowym. 
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podatek VAT z tego tytu u. W takiej sytuacji nie nast puje utrata 

zwolnienia podmiotowego, a podatek od importu zostaje przez po-

datnika zwolnionego zaliczony do kosztów uzyskania przychodu – 

za wyj tkiem podatku od importu us ug transportowych. Przy wy-

konywaniu innych czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu podat-

nik nadal mo e korzysta  z przys uguj cego mu zwolnienia podmio-

towego, a  do momentu utraty tego prawa w zwi zku z przekrocze-

niem okre lonej kwoty warto ci sprzeda y45.  
Inna jest sytuacja podatnika wiadcz cego us ugi prawnicze, 

us ugi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa oraz us ugi jubiler-
skie. Taki podatnik jest zawsze obowi zany do rozliczenia podatku, 
niezale nie od osi gni tego obrotu. Oznacza to, e podatnik wyko-
nuj cy chocia by jedn  ze wskazanych czynno ci, nawet wówczas 
gdy stanowi ona margines jego dzia alno ci, nie mo e w ogóle sko-
rzysta  ze zwolnienia podmiotowego. Bez znaczenia pozostaje w 
tym przypadku fakt, e spe nia on inne, ustawowe warunki pozwala-
j ce na skorzystanie ze zwolnienia46. 

Podobnie rozszerzenie dotychczas prowadzonej dzia alno ci go-
spodarczej o wiadczenie chocia by jednej z wymienionych wy ej 
us ug nak ada na podatnika obowi zek uiszczania podatku VAT47. 

Podatnicy, którzy prowadz  sprzeda  wyrobów z metali szla-
chetnych lub wyrobów akcyzowych s  obowi zani p aci  podatek 
od towarów i us ug od ca ej sprzeda y a nie tylko od sprzeda y np. 
alkoholu, równie  w przypadku, gdy sprzeda  tych towarów stanowi 
niewielk  cz  prowadzonej dzia alno ci48. Obowi zek podatkowy 
powstaje tu niezale nie od wysoko ci obrotu uzyskanego przez po-
datnika49. 

                                                      
45 Por. A. Suska , T. Duczy ska, dz. cyt., s. 72. 
46 H. Mojszczyk, M. Stolarek, dz. cyt., s. 88. Zob. tak e: pismo urz dowe Mini-

sterstwa Finansów z dnia 14 stycznia 1994 r. PP3 – 3214 – 510/94/IM, za: W. 
Modzelewski, Z. Modzelewski, G. Mularczyk, J. Sekita, K. Wo niak, red. W. 
Modzelewski, dz. cyt., s. 221.  

47 Por. J. Majewska, Rozszerzenie dzia alno ci gospodarczej o us ugi jubilerskie 
a prawo do zwolnienia z  podatku, “Przegl d Podatkowy” 1999, nr 1 (93). 

48 Por. pismo urz dowe Ministerstwa Finansów z dnia 14 stycznia 1994 r. – 
PP3 – 3214 – 510/94/IM, za: W. Modzelewski, Z. Modzelewski, J. Sekita, K. Wo -
niak, red. W. Modzelewski,dz. cyt., s. 222. Zob. tak e: P. Dzido, Pytania o VAT, 
“Rzeczpospolita” 1996, nr 11. 

49 Zob. wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 1996 r., SA/Ka 1500/95, niepublikowa-
ny, Lex, aktualizacja stycze  2000. 
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W przypadkach, gdy prowadzenie sprzeda y towarów lub wiad-

czenie us ug niepodlegaj cych zwolnieniu podmiotowemu zostanie 

zaniechane w ci gu roku, podatnik mo e zaprzesta  p acenia podat-

ku VAT od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zaprze-

stano tej sprzeda y lub wiadczenia us ug. 

Podsumowuj c mo na zauwa y , i  ustawodawca pozbawi  

mo liwo ci korzystania ze zwolnie  podmiotowych od podatku od 

towarów i us ug podatników sprzedaj cych towary lub wiadcz -

cych us ugi o tzw. wysokiej dochodowo ci50. Niew tpliwie jest  

to jedno z bardziej dyskusyjnych rozwi za  zawartych w ustawie  

o VAT.  

 

* * * 

 

Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów 

i us ug oznacza z jednej strony zwolnienie podatnika z podatku w 

odniesieniu do dokonywanej przez niego sprzeda y, z drugiej nato-

miast utrat  prawa do zwrotu podatku zap aconego przy zakupach 

nak adów. Podatnik zwolniony traktowany jest jak nabywca finalny, 

czyli ponosi rzeczywisty ci ar podatku. Taka konstrukcja zwolnie-

nia powoduje, i  niejednokrotnie, z punktu widzenia efektywno ci 

prowadzonej przez podatnika dzia alno ci gospodarczej, bardziej 

korzystne jest op acanie podatku. Podejmuj c decyzj  w przedmio-

cie skorzystania lub rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego podat-

nik powinien przede wszystkim rozwa y , kto w przewa aj cej 

mierze b dzie odbiorc  jego towarów lub us ug. W praktyce mo na 

zauwa y , i  coraz mniej drobnych przedsi biorców korzysta  

z omawianych zwolnie .  
 
 
 
 

                                                      
50 W. Maruchin, dz. cyt., s. 95. 
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Kontrola podatkowa: prawa i obowi zki  

stron post powania 
 

 
Instytucj  kontroli podatkowej, do wykonywania której upraw-

nione s  organy podatkowe pierwszej instancji, w sposób komplek-
sowy reguluje obowi zuj ca Ordynacja podatkowa1. W zwi zku 
z tym, e post powanie kontrolne z regu y przeprowadzane jest 
w siedzibie kontrolowanego podmiotu, stanowi ono dla niego istot-
n  dolegliwo . Urz dnicy wykonuj cy kontrol  zawsze bowiem 
naruszaj  prywatno  osób kontrolowanych. Ze wzgl du na t   
ingerencj  w sfer  praw i wolno ci podmiotów poddawanych kon-
troli, zasadnym jest dok adniejsze przeanalizowanie przepisów Ord-
PU reguluj cych post powanie kontrolne. Szczególnie ciekawym 
i istotnym zagadnieniem z punktu widzenia podatnika jest zakres 
praw i obowi zków obu stron post powania, czyli kontroluj cego 
i kontrolowanego.  

 

1. Poj cie kontroli podatkowej 

Podstawowym celem kontroli podatkowej, w wietle przepisów 
OrdPU jest sprawdzenie wywi zywania si  podatników z na o-
onych na  przez przepisy prawa podatkowego obowi zków2. 

Urz dnicy organów podatkowych w trakcie wykonywania czynno-
ci kontrolnych ustalaj , czy podatnicy p ac  w terminie i w odpo-

wiedniej wysoko ci podatki oraz czy wszyscy zobowi zani czyni  
zado  tym wymaganiom3. Innymi s owy zadaniem kontroli podat-
kowej jest zbadanie jak podatnik wype nia przepisy prawa podatko-
wego zawarte nie tylko w OrdPU, ale tak e w ustawach dotycz cych 

                                                      
1 Artyku y 281-292 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa 

(Dz.U.97.137.926 ze zm., ostatnia zm.: Dz.U.99.11.95), okre lana dalej skrótem 
OrdPU. 

2 Zob. art. 281 § 2 OrdPU. 
3 R. Kubacki, Ordynacja podatkowa. Kontrola podatkowa, “Przegl d Podatko-

wy” 1998, nr 5, s. 31. 
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poszczególnych podatków i op at oraz w aktach wykonawczych. 
Owo sprawdzanie podatników polega na skontrolowaniu prowadzo-
nej przez nich dzia alno ci gospodarczej4. Zakres przedmiotowy 
kontroli podatkowej obejmuje przede wszystkim prawid owo  do-
konywania rozlicze  z bud etem w zakresie: podatków dochodo-
wych, podatku od towarów i us ug oraz podatku akcyzowego, po-
datku od spadków i darowizn, op aty skarbowej, dotacji i innych 
niepodatkowych nale no ci bud etowych5. 

 Przepisy dotycz ce kontroli podatkowej znajduj  si  wprawdzie 
w odr bnym dziale ustawy, ale owo rozdzielenie czynno ci kontrol-
nych od post powania podatkowego nie jest zupe ne. W ostatnim 
bowiem artykule po wi conym kontroli podatkowej znajduje si  
szereg odes a  do przepisów dotycz cych procedury podatkowej6. 
Brakuje jednak w ród tych odes a  odwo ania do przepisów normu-
j cych zasady ogólnego post powania podatkowego. Skutkiem ta-
kiej regulacji jest to, i  pracowników organów podatkowych, wyko-
nuj cych czynno ci kontrolne nie obowi zuj  tak podstawowe zasa-

                                                      
4 J. Krawczyk, J. Sobczak, Ordynacja podatkowa w praktyce. Omówienie, 

orzecznictwo, przyk ady, Warszawa 1998, s. 243; K. Lipczak, Kontrola podatkowa 
na tle obowi zywania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, “Kontrola Skarbo-
wa i Podatkowa” 1998, nr 1, s. 1. 

5 K. Lipczak, dz. cyt., s. 1. 
6 Szczególnie rozbie ne opinie w ród przedstawicieli polskiej doktryny podat-

kowej wywo uje problem stosunku kontroli podatkowej do post powania podatko-
wego. Zdaniem niektórych finansistów kontrola podatkowa jest integraln  cz ci  
procedury podatkowej. Zob. R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Wroc aw 1998, s. 13; R. Mastalski, Prawo podatkowe I - cz  ogólna, 
Warszawa 1998, s. 220-221, 236; Ten e, Ordynacja podatkowa. Zakres regulacji 
prawnej, “Przegl d Podatkowy” 1996, nr 1, s. 4; C. Kosikowski, Ordynacja podat-
kowa - cele i rzeczywisto , w: Studia nad Ordynacj  podatkow , red. B. Brzezi -
ski, C. Kosikowski, Toru  1999, s. 19-29; R. Kubacki, dz. cyt., s. 31; Opinia  
o projekcie ustawy - Ordynacja podatkowa (wersja z dnia 25.05.1995 r.) przedsta-
wiona przez zespó  w sk adzie: A. Ca us, C. Kosikowski, D. Kijowski, M. Krzyk-
Jarosz, R. Mastalski, R. Rolewi ski, “Biuletyn Rady Legislacyjnej. Przegl d Legi-
slacyjny. Urz d Rady Ministrów” 1995, nr 5, s. 129. Grono innych naukowców 
uwa a natomiast, i  kontrola podatkowa jest odr bnym typem post powania podat-
kowego patrz: Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie rz dowe, Bielsko-Bia a 1998, 
s. 139; Ordynacja podatkowa w pytaniach i odpowiedziach. Rozmowy A. Or ow-
skiej i in. z W. Modzelewskim, t. 1, Warszawa 1997, s. 201; M. Szustek-Janowska, 
Post powanie podatkowe, w: Prawo podatkowe, red. W. Wójtowicz, Lublin 2000, 
s. 119; J. Zdanowicz, Kontrola podatkowa w wietle ordynacji podatkowej, “Moni-
tor Podatkowy” 1998, nr 10, s. 316. 
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dy administracyjne jak: zasada legalizmu, zasada zaufania do orga-
nów, zasada prawdy materialnej, zasada czynnego udzia u strony 
w post powaniu oraz zasada szybko ci i prostoty. Kontrolowani 
podatnicy szczególnie mocno odczuwaj  brak obowi zywania ostat-
niej z wymienionych zasad. Przepisy reguluj ce post powanie kon-
trolne nie okre laj  ram czasowych, w jakich rzetelnie przeprowa-
dzona kontrola powinna si  zamkn . O problemie tym b dzie jesz-
cze w niniejszym artykule niejednokrotnie mowa. 

Czynno ci kontrolne mog  sprowadza  si  do dzia a  podejmo-
wanych przez organy podatkowe b d  w trakcie roku podatkowego 
i jest to wtedy kontrola bie ca, b d  do kontroli dokumentacyjnej, 
czyli nast pczej przeprowadzanej dopiero po zamkni ciu roku po-
datkowego. Niezale nie od tego z jakim rodzajem dzia a  mamy do 
czynienia zawsze jest to sprawdzanie w jaki sposób podatnik wy-
wi zuje si  z obowi zków podatkowych7. 

 Kontrola podatkowa mo e by  ponadto przeprowadzona w 
dwóch trybach: dora nym i planowanym. Dora na kontrola mo e 
mie  miejsce w trakcie roku podatkowego, s u y ona wówczas ze-
braniu materia u ród owego w siedzibie podatnika. Kontrola taka 
wszczynana bywa w sytuacji, gdy do urz du wp ynie donos “ ycz-
liwej osoby” o istniej cych nieprawid owo ciach u danego podatni-
ka8. Czynno ci kontrolne o charakterze planowanym polegaj  za  na 
tym, e s  one prowadzone wed ug wcze niej przygotowanych pla-
nów kontrolnych sporz dzonych w organach podatkowych. Podatni-
cy ujmowani w tych planach wybierani s  na podstawie przeprowa-
dzonej wcze niej analizy ich dzia alno ci gospodarczej, wed ug 
kryteriów ustalonych w organach kontrolnych9. 

Kontrola podatkowa zawsze jest wszczynana z urz du10. Taki 
zapis w OrdPU nie wyklucza jednak mo liwo ci wszcz cia kontroli 
podatkowej z inicjatywy obywatela czy jednostki organizacyjnej 
posiadaj cej lub nie posiadaj cej osobowo ci prawnej. Jednak e 
wola podj cia czynno ci kontrolnych zale y wy cznie od upraw-
nionego organu11. Niestety ustawa, jak ju  wy ej zasygnalizowano, 

                                                      
7 R. Mastalski, Prawo podatkowe..., s. 220, 223, 225. 
8 K. Lipczak, dz. cyt, s. 1; A. Baczy ski, dz. cyt., s. 20. 
9 K. Lipczak, dz.. cyt., s. 1. 
10 Zob. art. 282 OrdPU. 
11 K. Lipczak, dz. cyt., s. 1; A. Baczy ski, dz. cyt., s. 20. 
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nie okre la wyra nie momentu wszczynania kontroli podatkowej. 
W zasadzie organ podatkowy mo e j  rozpocz  w ka dym czasie  
o ile nie up yn  termin przedawnienia zobowi zania podatko- 
wego12.  

Inn  kwesti  zwi zan  ze wszczynaniem kontroli podatkowej 

jest zale no  pomi dzy chwil  rozpocz cia czynno ci kontrolnych 

a uruchomieniem ca ej procedury podatkowej. Zdecydowana wi k-

szo  finansistów opowiada si  za tym, i  kontrol  mo na wykony-

wa  zarówno przed rozpocz ciem post powania, jak i w trakcie jego 

prowadzenia13. Je eli czynno ci kontrolne przeprowadzane s  przed 

wszcz ciem post powania podatkowego, to mog  stanowi  pierw-

szy jego etap. Nast pstwa przeprowadzanej kontroli podatkowej 

mog  by  bowiem dwojakie. Po pierwsze w trakcie kontroli mo e 

doj  do stwierdzenia nieprawid owo ci w dzia alno ci osób kontro-

lowanych i wówczas kontrola ma charakter negatywny. Skutkiem 

takiej kontroli mo e by  wspomniane wy ej wszcz cie post powa-

nia podatkowego. Je li w trakcie tego post powania podtrzymane 

zostanie stanowisko komórki kontrolnej, organ podatkowy pierw-

szej instancji wyda decyzj  w sprawie okre lenia wysoko ci zale-

g o ci podatkowej lub decyzj  ustalaj c  wysoko  zobowi zania 

podatkowego14. Kontrola podatkowa mo e mie  równie  wynik 

pozytywny. Nast puje to wówczas, gdy kontroluj cy stwierdzi, i  

podatnik wype ni  wszystkie na o one na  przez przepisy podatko-

we obowi zki15. W takiej sytuacji post powanie podatkowe nie jest 

prowadzone. 

                                                      
12 J. Zdanowicz, dz. cyt., s. 316. 
13 Za tak  koncepcj  dotycz c  chwili wszczynania kontroli podatkowej opo-

wiedzieli si : J. Zdanowicz, dz. cyt., s. 316; A. Baczy ski, dz. cyt.., s. 20, S. Ru -
kowski, J. Stankiewicz, Ustawa o kontroli skarbowej, Warszawa 1997, s. 50. Inne 
stanowisko na temat momentu rozpoczynania kontroli podatkowej zaj a natomiast 
A. M. Dere . Jej zdaniem kontrola mo e si  odbywa  wy cznie w ramach wszcz -
tego wcze niej post powania, zatem czynno ci kontrolne nie stanowi  odr bnego 
post powania, lecz s  cz ci  procedury. Patrz szerzej: Zobowi zania podatkowe. 
Omówienie przepisów znowelizowanej ustawy o zobowi zaniach  
podatkowych, Bydgoszcz 1996, s. 30. Autor niniejszego artyku u przychyla si   
do pierwszego z przedstawionych pogl dów na temat wszczynania kontroli podat-
kowej. 

14 K. Lipczak, dz. cyt., s. 2. 
15 J. Szczepaniak, Ordynacja podatkowa i komentarz porównawczy, Kraków 

1999, s. 225-226. 
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2. Prawa i obowi zki osób wykonuj cych kontrol  

Ordynacja podatkowa stanowi, i  prawo wykonywania kontroli 

podatkowej maj  wy cznie organy podatkowe I instancji, czyli: 

urz dy skarbowe oraz przewodnicz cy zarz du w samorz dzie jed-

nostki terytorialnej w zakresie podatków i op at lokalnych16. Pra-

cownicy izb skarbowych nie mog  wspó uczestniczy  w kontrolach 

przeprowadzanych przez urz dy skarbowe. Równie  Minister Fi-

nansów nie posiada uprawnie  do delegowania pracowników mini-

sterstwa, czy izb skarbowych do przeprowadzenia kontroli podat-

kowej17. 
Z tre ci ustawy OrdPU wynika, i  organami kontrolnymi s  

urz dy skarbowe, czyli jednostki bud etowe oraz przewodnicz cy 
jednostek samorz dowych, a wi c osoby fizyczne18. W rzeczy-
wisto ci kontrol  podatkow  wykonuj  upowa nieni do tego pra-
cownicy tych organów. Pracownikom urz dów skarbowych pisemne 
upowa nienia wydaj  naczelnicy tych organów. Natomiast urz dni-
cy organów samorz dowych odbieraj  upowa nienia z r k prze-
wodnicz cych jednostek samorz dowych19. Otrzymane upowa nie-
nia wraz z legitymacjami s u bowymi stanowi  podstaw  do rozpo-
cz cia czynno ci kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowa-
nego. Numer legitymacji musi by  wpisany do upowa nienia. Pra-
cownicy organów kontrolnych musz  przed przyst pieniem do 
czynno ci kontrolnych okaza  kontrolowanemu oba dokumenty20. 
W przypadku, gdy kontrolowanym jest osoba prawna b d  jednost-
ka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej, upowa nie-
nie i legitymacj  kontroluj cy zobligowani s  przedstawi  cz onko-
wi zarz du, wspólnikowi lub innej osobie upowa nionej do repre-
zentowania lub prowadzenia spraw podmiotu kontrolowanego21. 
W razie nieobecno ci samego kontrolowanego oraz osób wy ej 

                                                      
16 Zob. art. 283 § 1 OrdPU.  
17A. Baczy ski, dz. cyt., s. 12. Obecne rozwi zania zawarte w OrdPU s  zgodne 

z unormowaniami zawartymi w ustawie z dn. 29.12.1982 r. o Ministrze Finansów 
oraz urz dach skarbowych i izbach skarbowych (Dz.U.82.45.289 ze zm., ostatnia 
zm. Dz.U.96.106.489). 

18 Zob. art. 13 § 1 OrdPU. 
19 Zob. art. 283 § 1 OrdPU. 
20 Zob. art. 285 § 1 OrdPU. 
21 Zob. art. 285 § 2 OrdPU. 
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wymienionych dokumenty nale y okaza  pracownikowi lub innej 
osobie czynnej w miejscu wszcz cia czynno ci kontrolnych22. Pra-
cownik urz du skarbowego przeprowadzaj cy kontrol  ma ponadto 
obowi zek pozostawienia kopii swego pisemnego upowa nienia 
kontrolowanemu23. Otrzymywane przez kontroluj cych upowa nie-
nie powinno zawiera  nast puj ce dane: 

- okre lenie urz du skarbowego lub urz du gminy (miasta), 
- miejscowo  i dat  wystawienia,  
- podstaw  prawn  przeprowadzenia kontroli podatkowej, 
- imi  i nazwisko osoby upowa nionej do czynno ci kontrolnych 

wraz z podaniem stanowiska s u bowego i numeru legitymacji,  
- wskazanie osoby kontrolowanej, 
- zakres przedmiotowy kontroli, 
- piecz  okr g  z god em pa stwa,  
- podpis z podaniem imienia i nazwiska naczelnika urz du skar-

bowego, 
- imi  i nazwisko osoby uprawnionej do potwierdzenia odbioru 

kopii upowa nienia24.  

Nale y podkre li , i  druk upowa nienia nie zawiera terminu  
jego wa no ci, a tym samym równie  i terminu zako czenia kontroli 
podatkowej. W obowi zuj cym stanie prawnym brakuje zatem 
okre lenia czasu trwania kontroli podatkowej. Fakt ten w po czeniu 
z brakiem obowi zywania wobec kontroli podatkowej zasady szyb-
ko ci i prostoty (o czym mowa by a wcze niej) stwarza dla kontro-
lowanych bardzo niekorzystn  sytuacj . Teoretycznie bowiem osoba 
wykonuj ca czynno ci kontrolne ma nieograniczony czas na ich 
przeprowadzanie. W praktyce przyjmuje si , i  nale y przy wyko-
nywaniu kontroli stosowa  odpowiednio przepisy dotycz ce za a-
twiania spraw bez zb dnej zw oki, a to oznacza, i  post powanie 
kontrolne powinno zako czy  si  nie pó niej ni  w ci gu miesi ca 
od dnia pierwszej czynno ci kontrolnej i nale y przeprowadza  je 

                                                      
22 Zob. art. 285 § 3 OrdPU. 
23 Zob. art. 285 § 4 OrdPU. 
24 Minister Finansów w art. 283 § 3 OrdPU zosta  zobowi zany do okre lenia 

w drodze rozporz dzenia wzoru imiennego upowa nienia do przeprowadzenia kon-
troli podatkowej. Odpowiednie rozporz dzenie w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, zosta o wydane w dniu 31.12.1997 roku 
(Dz.U.97.162.1124 ze zm.: Dz.U.98.75.487). 
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wnikliwie i szybko25. Poza tym najprawdopodobniej prze o eni osób 
kontroluj cych wyznaczaj  im przewidywany termin zako czenia 
kontroli podatkowej, s  to jednak ustalenia wewn trzne26.  

Upowa nienia wydawane pracownikom, które uprawniaj  ich do 
wykonywania czynno ci kontrolnych powinny zawiera  zakres 
przedmiotowy kontroli27. Niestety przepisy OrdPU nie wymagaj , 
aby upowa nienia wydawane przez prze o onych zawiera y dok ad-
ne dane dotycz ce nazwy podatku i okresu obj tego kontrol . Je eli 
zdarzy si  jednak, e pracownik otrzyma tak precyzyjne upowa nie-
nie, to nie mo e wówczas samodzielnie przedmiotowego zakresu 
kontroli rozszerzy . Wszelkie zmiany zakresu prowadzonej kontroli 
wymagaj  bowiem zmiany tre ci upowa nienia (na przyk ad na 
odwrocie druku) i nowego podpisu naczelnika lub wystawienia  
nowego dokumentu. Dopiero po przedstawieniu kontrolowanemu 
upowa nienia w zmienionej b d  nowej wersji kontroluj cy mo e 
wysuwa  dania zgodne z jego now  tre ci 28. 

Czynno ci kontrolne wykonywane mog  by  wy cznie w obec-
no ci samego kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej. 
Je eli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyj-
na nie posiadaj ca osobowo ci prawnej, kontrol  wykonuje si  
w obecno ci innych uprawnionych w tym przypadku osób29. Czyn-
no ci kontrolne mog  by  w okre lonych sytuacjach przeprowadza-
ne równie  w obecno ci przywo anego wiadka. wiadek nie musi 
by  obecny w czasie przeprowadzania dowodu z ksi g, ewidencji, 
zapisków lub innych dokumentów30. W przypadku, gdy kontrolo-
wany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynno ciach kontrol-
nych pracownicy urz du maj  obowi zek odebrania pisemnego 
o wiadczenia o rezygnacji31. Osoby przeprowadzaj ce kontrol  pod-
czas nieobecno ci kontrolowanego i innych uprawnionych do udzia-
u w kontroli osób, zobowi zane s  do sporz dzania z dokonanych 

                                                      
25 K. Lipczak, dz. cyt., s. 1; A. Baczy ski, dz. cyt., s. 21. 
26 A. Baczy ski, dz. cyt., s. 21. 
27 Patrz: 283 § 2 OrdPU. 
28 A. Baczy ski, dz. cyt., s. 21; R. Kubacki, dz. cyt., s. 32; K. Lipczak, dz. cyt., 

s. 2. 
29 Por. art. 288 § 1 OrdPU w zwi zku z art. 285 § 2 OrdPU. 
30 Zob. art. 288 § 3 OrdPU. 
31 Mo e si  zdarzy , i  kontrolowany odmówi i nie z o y wymaganego w tym 

przypadku o wiadczenia. Wówczas kontroluj cy musz  sporz dzi  odpowiedniej 
tre ci adnotacj  i do czy  j  do akt sprawy. Zob. art. 288 § 2 OrdPU. 



M. Münnich 180

czynno ci protoko ów. Z ich tre ci  musz  nast pnie niezw ocznie 
zapozna  kontrolowanego i osoby wskazane w ustawie32. Kolejnym 
obowi zkiem kontroluj cego jest powiadomienie kontrolowanego 
b d  osoby reprezentuj cej go o miejscu i terminie przeprowadzenia 
dowodu z zezna  wiadków, opinii bieg ych lub ogl dzin. Powia-
domienie musi nast pi  nie pó niej ni  bezpo rednio przed podj -
ciem tych czynno ci33. Pracownicy wykonuj cy czynno ci kontrolne 
mog  zosta  w okre lonych warunkach zwolnieni z tego obowi z-
ku34. Bardzo wa nym obowi zkiem kontroluj cych, z punktu wi-
dzenia interesów osób kontrolowanych jest sporz dzania protoko-
ów dokumentuj cych przeprowadzane kontrole. Przepisy ustawy 

OrdPU dotycz ce sporz dzania protoko ów wzorowane s  na roz-
wi zaniach zawartych w Kodeksie Post powania Administracyjne-
go35. Protokó  jest dokumentem urz dowym. Powinien on by  spo-
rz dzony w trzech jednakowo brzmi cych egzemplarzach. Jeden 
z nich musi by  dor czony podmiotowi kontrolowanemu36. Protokó  
kontroli powinien sk ada  si  z nast puj cych elementów:  

- wskazania kontrolowanego, 
- wskazania osób kontroluj cych, 
- okre lenia przedmiotu i zakresu kontroli, 
- okre lenia miejsca i czasu kontroli, 
- opisu dokonanych ustale , 
- przedstawienia dowodów, 
- pouczenia o prawie z o enia zastrze e  lub wyja nie 37. 

Protokó  powinien stanowi  zwi z y opis nieprawid owo ci 

stwierdzonych w czasie kontroli. Je eli do czone s  do niego za-

czniki, to powinny one zosta  odpowiednio nazwane, ponumero-

wane, zaopatrzone w dat  ich sporz dzenia oraz podpisane przez 

                                                      
32 Por. art. 288 § 4 OrdPU w zwi zku z art. 285 § 2 OrdPU. 
33 Zob. art. 289 § 1 OrdPU. 
34 Pracownicy nie maj  obowi zku powiadamiania kontrolowanego lub osób 

wymienionych w art. 285 § 2 OrdPU o miejscu i terminie przeprowadzania dowodu 
z zezna  wiadków, opinii bieg ych lub z ogl dzin, je eli kontrolowany lub inne 
uprawnione osoby s  nieobecne, a okoliczno ci sprawy uzasadniaj  natychmiasto-
we przeprowadzanie dowodu. Patrz dok adniej art. 289 § 1 i 2 OrdPU. 

35 Patrz: art. 67 - 72 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks Post powania 
Administracyjnego (Dz.U.80.9.26 ze zm.), zwana dalej KPA. 

36 Zob. art. 291 § 1 OrdPU. 
37 Zob. art. 290 § 2 OrdPU. 
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obie strony. Ich tre  musi wi za  si  z zakresem kontroli. Za czni-

ki stanowi  integraln  cz  protoko u i maj  rang  dowodu38. Pro-

tokó  sporz dza si  na postawie zebranych w trakcie kontroli dowo-

dów39. Dowodem mo e by  wszystko, co mo e przyczyni  si  do 

wyja nienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem40. Dowodem mo-

g  by : ksi gi podatkowe oraz inne dokumenty, zeznania wiadków, 

bieg ych oraz materia y z ogl dzin i inwentaryzacji. Organy kontro-

luj ce maj  obowi zek zebra  i w sposób wyczerpuj cy rozpatrzy  

ca y materia  dowodowy. Nie ma w OrdPU przepisu, który nakazy-

wa by sporz dzanie protoko ów w maszynopisie ani podpisywania 

r kopisu protoko u przez kontrolowanego. Taka jednak praktyka 

przyj a si  i sta a prawem zwyczajowym. Na ostatniej stronie czy-

stopisu protoko u musz  by  umieszczone podpisy kontroluj cych 

i kontrolowanego lub jego pe nomocnika41. Praktyka wykszta ci a 

tak e zwyczaj parafowania ka dej strony protoko u, cho  nie jest to 

wymagane przez przepisy ustawy42. W przypadku kontroli negatyw-

nej kontroluj cy maj  obowi zek umieszczenia w protokole zapisu o 

tym, e podczas czynno ci kontrolnych nie zosta y stwierdzone u 

podmiotu kontrolowanego adne nieprawid owo ci. Dope nienie tej 

czynno ci jest bardzo wa ne dla dobra podmiotu kontrolowanego43. 

Akta kontroli podatkowej powinny by  oznaczone klauzul  tajemni-

ca skarbowa44. Przestrzeganie tajemnicy skarbowej dotyczy pra-

cowników urz du skarbowego, a nie kontrolowanego45.  
Urz dnicy wykonuj cy czynno ci kontrolne wyposa eni zostali 

przez ustawodawc  w szeroki wachlarz uprawnie . Osoby upowa -
nione do przeprowadzenia czynno ci kontrolnych maj  nast puj ce 
prawa do: 

                                                      
38 Zgodnie z tre ci  art. 181 pkt 3 OrdPU dowodem s  wszelkie dokumenty 

zgromadzone w toku kontroli podatkowej. 
39 W trakcie przeprowadzanie kontroli stosuje si  przepisy rozdzia u 11, dzia u 

IV OrdPU o nazwie dowody. 
40 Zob. art. 180 § 1 OrdPU. 
41 Tam e, s. 23. 
42 A. Baczy ski, dz. cyt., s. 24. 
43 K. Lipczak, dz. cyt., s. 2. 
44 Stosownie do tre ci art. 293 § 2 pkt 3 w zwi zku z art. 82 § 4 OrdPU. 
45 Por. art. 293 i 294 OrdPU. Szerzej na ten temat patrz: A. Baczy ski, dz. cyt., 

s. 24. 
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- wst pu na grunt, do budynków, lokali lub innych pomieszcze   
- danie okazania maj tku podlegaj cego kontroli i dokonanie 

jego ogl dzin 
- danie przeprowadzenia remanentu 
- danie udost pnienia akt, ksi g i wszelkiego rodzaju dokumen-

tów zwi zanych z przedmiotem kontroli oraz do dokonywania 
z nich odpisów, wyci gów i notatek46.  

Kontroluj cy mog  równie , za zgod  prokuratora rejonowego, 
dokona  przeszukania pomieszcze  lub rzeczy. W tym przypadku 
przepisy Kodeksu Post powania Karnego o przeszukaniu odnosz ce 
si  do Policji maj  zastosowanie do kontroluj cych47. 

 Ponadto kontroluj cym przys uguje prawo domagania si  wyda-
nia im przez podmiot kontrolowany próbek towarów. Kontroluj cy 
mog  równie  wyst pi  z daniem wydania im za pokwitowaniem 
akt, ksi g lub dokumentów zwi zanych z przedmiotem prowadzonej 
kontroli podatkowej. Nast pi  to mo e, je eli zdaniem urz dników 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, i  wymienione dokumenty s  
nierzetelne lub gdy podatnik nie zapewnia warunków umo liwiaj -
cych wykonywanie czynno ci kontrolnych48. Zatrzymana w pierw-
szym przypadku dokumentacja powinna by  zwrócona podatnikowi 
(p atnikowi, inkasentowi) nie pó niej ni  po up ywie miesi ca49. 
W drugim natomiast przypadku, gdy urz dnicy zabieraj  dokumen-
tacj  ze wzgl du na nieodpowiednie warunki lokalowe brakuje 
w ustawie ograniczenia czasowego. Stwarza to niebezpieczn  dla 
kontrolowanego sytuacj . Mo e on bowiem zosta  pozbawiony 
potrzebnej mu dokumentacji na nieokre lony czas. 

Szczególne rygory obowi zuj , gdy urz dnicy przegl daj  akta 
post powania przygotowawczego i s dowego, akta spraw s dowych 
oraz dokumenty stanowi ce tajemnic  pa stwow , s u bow  lub 
zawodow . Kontroluj cy mog  sporz dza  z nich notatki i odpisy  

                                                      
46 Zob. art. 284 § 1 OrdPU. 
47 Zob. art. 284 § 2 OrdPU.  
48 Ustawa niestety nie precyzuje jakie warunki powinien spe ni  kontrolowany, 

aby mog y by  one odpowiednie dla potrzeb przeprowadzanej kontroli. Ocen  
zastanej u podmiotów kontrolowanych sytuacji ustawodawca pozostawi  zupe nie 
uznaniu urz dników. Pogorszona zosta a tym samym i tak ju  niekorzystna pozycja 
podmiotów kontrolowanych. 

49 Por. art. 284 § 3. Szerzej: J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 228; R. Kubacki,  
dz. cyt., s. 32. 
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z zachowaniem w a ciwych przepisów o tajemnicy s u bowej i pa -
stwowej50.  

Odr bne zasady dotycz  mo liwo ci wst pu kontroluj cych do 
lokalu mieszkalnego lub do jego cz ci i dokonania jego ogl dzin. 
Aby kontroluj cy mogli wej  na teren tego typu lokali, spe nione 
musz  by  jednocze nie dwa warunki. Pierwszy polega na wcze-
niejszym uzyskaniu przez kontroluj cego, zgody kontrolowanego 

na wej cie na teren lokalu mieszkalnego. Spe nienie drugiego wa-
runku nast pi wówczas, gdy lokal wskazany zostanie jako miejsce 
wykonywanej dzia alno ci gospodarczej b d  jako siedziba podmio-
tu gospodarczego51. W przypadku, gdy organ podatkowy powe mie 
wiarygodn  wiadomo , i  w lokalu mieszkalnym prowadzona jest 
niezg oszona do opodatkowania dzia alno  gospodarcza, albo e s  
w nim przechowywane przedmioty, ksi gi podatkowe, akta lub inne 
dokumenty mog ce mie  wp yw na ustalenie istnienia obowi zku 
podatkowego lub okre lenie wysoko ci zobowi zania podatkowego, 
prokurator rejonowy wydaje na wniosek organu podatkowego zgod  
w formie postanowienia na dokonanie ogl dzin danego lokalu52. 
Owa informacja, o której jest wy ej mowa, musi by  wiarygodna. 
Organ podatkowy nie mo e domaga  si , aby prokurator wyda  
postanowienie, je eli uzyskane wiadomo ci nie s  zweryfikowane. 
Badaniem zdobytych informacji zajmuje si  nie tylko organ podat-
kowy, ale i prokuratura. Analizie poddawane s  uzyskane wiadomo-
ci oraz ród o, z którego pochodz 53. Prokurator rejonowy mo e 

zatem, ale nie musi wyda  postanowienie o dokonaniu ogl dzin 
lokalu mieszkalnego54. Omawiane postanowienie prokuratora po-
trzebne jest równie  wobec tych podatników, którzy nie wyra aj  
zgody na ogl dziny lokalu mieszkalnego pomimo, i  zosta  on 
wskazany jako miejsce prowadzonej dzia alno ci gospodarczej lub 
swoj  siedzib  oraz w stosunku do tych przeciwko, którym wszcz te 
zosta o post powanie w sprawie opodatkowania dochodu nie znaj-
duj cego pokrycia w ujawnionych ród ach przychodów lub pocho-
dz cego ze róde  nie ujawnionych55. W ka dym przypadku posta-

                                                      
50 Zob. art. 284 § 4 OrdPU. 
51 Por. art. 287 § 1 OrdPU. 
52 Por. art. 287 § 2 OrdPU. 
53 J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 230. 
54 Tam e, I. Lewandowska, Kontrola podatkowa: zasady, uprawnienia, obo-

wi zki. Wszystko jak na talerzu, “Rzeczpospolita” 1998, nr 32, s. 12. 
55 Zob. art. 287 § 4 OrdPU. 
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nowienie prokuratora dotycz ce przeprowadzenia ogl dzin musi by  
dor czone posiadaczowi lokalu mieszkalnego przed przyst pieniem 
do tej czynno ci56. Tak wi c ogl dziny lokalu mieszkalnego nast -
puj  nie tylko za zgod  kontrolowanego, ale tak e za zezwoleniem 
prokuratora. Rozwi zanie takie zmusza niejako kontrolowanych do 
wyra ania zgody na ogl dziny, jej brak bowiem i tak zostanie zast -
piony postanowieniem prokuratorskim57. Ogl dziny lokalu miesz-
kalnego stanowi  szczególny typ uprawnie  kontrolnych. Ich wyj t-
kowo  polega na tym, e ogl dziny lokalu mieszkalnego naruszaj  
bezpo rednio sfer  wolno ci obywatelskich kontrolowanych pod-
miotów. Omawiana regulacja prawna nie jest jednak sprzeczna 
z Konstytucj . Konstytucja RP zapewnia wprawdzie nienaruszal-
no  mieszkania, ale w przypadkach okre lonych w ustawie dopusz-
cza mo liwo  jego przeszukania58. Wymienione wy ej uprawnienia 
kontroluj cych nie stanowi  katalogu zamkni tego59. Ustawa podat-
kowa nie mówi nic na temat liczby osób, które mog  jednocze nie 
wykonywa  czynno ci kontrolne. W praktyce w celu usprawnienia 
przebiegu czynno ci kontrolnych, a tak e ze wzgl du na bezpie-
cze stwo pracowników, kontrole przeprowadza dwóch lub wi cej 
urz dników60. 

 

3. Zakres praw i obowi zków podmiotów kontrolowanych 

 Z tre ci przepisów OrdPU wynika, i  kontroli podatkowej pod-
legaj : podatnicy, p atnicy i inkasenci61. Ustawa podatkowa definiu-
je te trzy poj cia. Podatnikiem w wietle OrdPU jest osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie maj ca osobowo ci 
prawnej, podlegaj ca na mocy ustaw podatkowych obowi zkowi 
podatkowemu62. Podatnikami mog  by  równie  inne podmioty 
wskazane przez ustawy podatkowe63. P atnikiem jest natomiast oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna nie maj ca osobowo ci 

                                                      
56 Zob. art. 287 § 3 OrdPU. 
57 J. Szczepaniak, dz. cyt., s. 229-230. 
58 Art. 50 ustawy zasadniczej z dnia 02.04.1997 roku - Konstytucja Rzeczpo-

spolitej Polskiej (Dz.U.97.78.483).  
59 wiadczy o tym u yty w art. 284 § 1 OrdPU zwrot “w szczególno ci”. 
60 K. Lipczak, dz. cyt., s. 2. 
61 Zob. art. 281 § 1 OrdPU. 
62 Zob. art. 7 § 1 OrdPU. 
63 Zgodnie z tre ci  art. 7 § 2 OrdPU.  
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prawnej, która obowi zana jest na podstawie przepisów prawa po-
datkowego do obliczenia i pobrania podatku, a nast pnie wp acenia 
go we w a ciwym terminie organowi podatkowemu64. Do trzeciego 
rodzaju podmiotów podlegaj cych kontroli podatkowej nale  inka-
senci. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej, zobowi zana do 
pobrania od podatnika podatku i wp acenia go we w a ciwym termi-
nie organowi podatkowemu65. 

 Podmioty kontrolowane oraz osoby uprawnione do reprezento-

wania lub prowadzenia spraw osób kontrolowanych, a tak e pra-

cownicy i osoby wspó dzia aj ce z kontrolowanymi maj  obowi zek 

umo liwiania urz dnikom przeprowadzania czynno ci kontrol-

nych66. Ponadto kontrolowani maj  obowi zek udziela  wszelkich 

wyja nie  dotycz cych przedmiotu kontroli. Pozosta e wy ej wy-

mienione osoby zobligowane s  do udzielania kontroluj cym infor-

macji dotycz cych przedmiotu kontroli, wynikaj cych z zakresu 

wykonywanych przez nich czynno ci i zada 67. Obowi zek sk ada-

nia wyja nie  w toku kontroli jest stosunkowo nowym rozwi za-

niem, gdy  zosta  ustanowiony po raz pierwszy w Ordynacji podat-

kowej z 1997 roku. 

 Kontrolowani oraz inne uprawnione osoby musz  zgodnie 

z przepisami ustawy podatkowej wype nia  nast puj ce obowi zki: 

- udost pnia  wst p do budynków, lokali lub innych pomieszcze  

nie b d cych jednak lokalami mieszkalnymi, 

- okaza  maj tek podlegaj cy kontroli i umo liwi  jego ogl dziny, 

- umo liwi  przeprowadzenie remanentu, 

- udost pni  dokumentacj  podatkow , 

- podda  przeszukaniu pomieszczenia i rzeczy, je eli pracownicy 

uzyskaj  zezwalaj ce im na to postanowienie prokuratora68. 

Ponadto osoby kontrolowane musz  wype ni  obowi zek wyda-

nia kontroluj cym próbek towarów oraz dokumentacji podatkowej 

w przypadku gdy: 

                                                      
64 Zob. art. 8 OrdPU. 
65 Zob. art. 9 OrdPU. 
66 Zob. art. 286 § 1 OrdPU w zwi zku z art. 284 OrdPU. 
67 Zob. art. § 2 i 3 OrdPU.  
68 Zob. art. 284 § 1 i 2 OrdPU. 
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- jest ona nierzetelna,  
- albo podatnik nie zapewni  warunków zwi zanych z badaniem 

dokumentów69.  

Kolejnym obowi zkiem osób kontrolowanych jest to, i  musz  
one zezwala  na wst p do ich lokalu mieszkalnego kontroluj cym, 
je eli uzyskaj  oni odpowiedni  zgod  prokuratora rejonowego. 
Sytuacje, w których takie zezwolenie prokuratora jest wymagane, 
dok adnie omówione zosta y ju  wcze niej przy okazji przedstawia-
nia praw osób wykonuj cych kontrol  podatkow . 

Uprawnienia przys uguj ce kontrolowanym mo na uj  w nast -
puj cy katalog. Osoby kontrolowane maj  prawo do dania, aby 
urz dnicy przeprowadzaj cy kontrol  podatkow  okazali im posia-
dane upowa nienia do kontroli i legitymacje s u bowe70. Kontrolo-
wani powinni ponadto otrzyma  kopi  upowa nienia71. 

Osoby kontrolowane maj  prawo wyra ania lub nie wyra ania 
zgody na dokonywanie ogl dzin lokalu mieszkalnego, który zosta  
zg oszony jako miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej72. 
Ponadto maj  kontrolowani prawo do dania okazania im postano-
wienia prokuratora rejonowego (o którym wy ej by a mowa), umo -
liwiaj cego organom podatkowym dokonanie ogl dzin lokalu 
mieszkalnego73. 

Kontrolowany osobi cie b d  osoba przez niego upowa niona 
maj  prawo do obecno ci podczas wykonywania przez urz dników 
czynno ci kontrolnych. Je eli kontrolowanym jest osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nie maj ca osobowo ci prawnej to czynno-
ci kontrolne dokonuje si  w obecno ci cz onka zarz du, wspólnika 

lub innej osoby upowa nionej do reprezentowania b d  prowadze-
nia spraw kontrolowanego. Wszystkie wymienione osoby mog  
zrezygnowa  z prawa uczestniczenia w post powaniu kontrolnym74. 

                                                      
69 Zob. art. 284 § 3 OrdPU. 
70 Z uprawnienia tego kontrolowani mog  skorzysta , je eli kontroluj cy sam 

wcze niej nie okaza  tych dokumentów. Por. art. 285 § 1 OrdPU. 
71 Zob. art. 285 § 4 OrdPU. 
72 Zob. art. 287 § 1 OrdPU. Nie jest to uprawnienie niepodwa alne, gdy  - jak 

to ju  zosta o wcze niej powiedziane - brak zgody kontrolowanego zast puje po-
stanowienie prokuratora. 

73 Zob. art. 287 § 3 OrdPU.  
74 Zob. art. 288 § 1 OrdPU. O wiadczenie o rezygnacji z udzia u w czyn-

no ciach kontrolnych z o one musi by  na pi mie. Je eli kontrolowani odmówi  
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Osob  upowa nion  do udzia u w czynno ciach kontrolnych jest na 
przyk ad ksi gowy75. W sytuacji, gdy podmioty kontrolowane (lub 
osoby upowa nione do reprezentowania lub prowadzenia spraw 
osoby prawnej b d  jednostki organizacyjnej nie maj cej osobowo-
ci prawnej) s  nieobecne, urz dnicy wykonuj cy kontrol  musz  

przywo a  wiadka76. 
Z czynno ci kontrolnych przeprowadzonych podczas nieobecno-

ci ich lub innych uprawnionych osób, kontroluj cy sporz dza pro-
tokó , który musi niezw ocznie dor czy  osobie kontrolowanej77. 

 Kolejnym uprawnieniem przyznanym przez ustaw  podatkow  
podatnikom (p atnikom i inkasentom) jest mo liwo  uzyskania 
wcze niejszej informacji o miejscu i czasie przeprowadzenia dowo-
dów z zezna  wiadków, opinii bieg ych lub ogl dzin oraz prawo do 
uczestniczenia w przeprowadzaniu tych dowodów, a tak e prawo 
zadawania pyta  i sk adania wyja nie 78. 

Jak ju  wy ej zosta o powiedziane bardzo wa nym dokumentem 
zwi zanym z kontrol  podatkow  jest protokó . Kontrolowanym 
przys uguj  w zwi zku z nim równie  pewne uprawnienia. A mia-
nowicie prawo do dania pozostawienia im jednego egzemplarza 
protoko u z przeprowadzonej kontroli podatkowej oraz prawo do 
wniesienia zastrze e  i zg oszenia wniosków dowodowych do pro-
toko u w ci gu 21 dni od dnia dor czenia protoko u podatnikowi79. 

 Ostatnie z omówionych tu uprawnie  osób poddawanych kon-

troli wynikaj  ze wspomnianych na pocz tku artyku u odes a  do 

przepisów reguluj cych procedur  podatkow 80. Kontrolowanym 

podmiotom przys uguje prawo do odmowy uczestniczenia w prze-

s uchaniu w charakterze strony81. Nast pnym uprawnieniem wyni-

                                                                                                               
z o enia takiego o wiadczenia, urz dnicy musz  dokona  odpowiedniej adnotacji 
i do czy  j  do akt sprawy. Por. art. 288 § 2 OrdPU. 

75 W tej sprawie wydany zosta  wyrok NSA z dnia 03.04.1998 roku - I SA/Ka 
niepublikowany. Tre  tezy jest nast puj ca: przeprowadzenie kontroli w obecno ci 
ksi gowego firmy w razie nieobecno ci podatnika i ustanowionego przez niego do 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej pe nomocnika w pe ni odpowiada prawu. 

76 Zob. art. 288 § 3 OrdPU. 
77 Zob. art. 288 § 4 OrdPU. 
78 Zob. art. 289 § 1 OrdPU i art. 190 w zwi zku z art. 292 OrdPU. 
79 Por. z tre ci  art. 291 § 1 i 2 OrdPU. 
80 Zob. art. 292 OrdPU. 
81 Por. art. 199 OrdPU w zwi zku z art. 292 OrdPU. 
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kaj cym z przepisów dotycz cych post powania podatkowego jest 

prawo do ustanowienia pe nomocnika w sprawie dor cze  pism 

w toku trwania kontroli82. Osoby kontrolowane uprawnione s  rów-

nie  do ustanowienia takiego pe nomocnika, który móg by wyst -

powa  w imieniu kontrolowanego w zakresie udzielonego mu pe -

nomocnictwa. Pe nomocnictwo to mo e zosta  udzielone w formie 

pisemnej lub zg oszone ustnie do protoko u83. Kontrolowanym przy-

s uguje równie  prawo dania wy czenia osoby przeprowadzaj cej 

kontrol 84. Ponadto kontrolowany ma prawo do dania udost pnie-

nia mu pobranych do kontroli dokumentów stanowi cych jego w a-

sno  oraz do sporz dzania z nich notatek i kserokopii oraz uwierzy-

telniania tych odpisów przez kontroluj cego85. 

Ordynacja nie przewiduje w a ciwie adnego samoistnego rod-

ka zaskar enia czynno ci kontrolnych, co nie oznacza, i  kontrola 

przeprowadzona z naruszeniem przepisów nie mo e by  zbadana. 

Osoba kontrolowana ma prawo do zaskar enia poszczególnych 

czynno ci kontrolnych oraz ca ej kontroli w odwo aniu od decyzji 

podatkowej86. Podatnik mo e zaskar y  poszczególne czynno ci 

kontrolne oraz ca  kontrol  w odwo aniu od decyzji podatkowej. Po 

wtóre kontrol  mo na zaskar y  w drodze skargi na dzia anie orga-

nu podatkowego lub pracowników tego organu. Skarg  zg asza si  

w trybie przewidzianym w KPA87. 
 

                                                      
82 Por. art. 145 § 1 OrdPU w zwi zku z art. 292 OrdPU. 
83 Por. art. 136 i 137. To uprawnienie przys uguje kontrolowanym cho  nie wy-

nika ono z tre ci art. 292 OrdPU. Szerzej na ten temat: A. Baczy ski, dz. cyt., s. 30. 
84 Por, art. 130 § 1 w zwi zku z art. 292 OrdPU. 
85 Por. art. 178 § 1 i 3 w zwi zku z art. 292 OrdPU. 
86 Za takim rozwi zaniem przemawia wyk adnia art. 292 OrdPU. Z tre ci tego 

artyku u wynika, i  w sprawach nie uregulowanych przepisami dzia u “Kontrola 
podatkowa” stosuje si  przepisy o post powaniu podatkowym, w tym przepisy 
rozdzia ów: 14 i 16 po wi conych postanowieniom i za aleniom. Je eli uzna si  
kontrol  podatkow  za element post powania podatkowego, mo na stosowa  do 
niej przepisy dotycz ce postanowie . Poniewa  przepisy dzia u VI OrdPU nie 
przewiduj  bezpo rednio za alenia na czynno ci kontroli podatkowej, mo na przy-
j  w oparciu o art. 292 w zwi zku z art. 232 OrdPU dopuszczalno  zaskar enia 
poszczególnych czynno ci kontrolnych oraz ca ej kontroli w odwo aniu od decyzji 
podatkowej. Patrz szerzej: J. Zdanowicz, dz. cyt., s. 318.  

87 Prawo do skorzystania z tego typu skargi wynika z kolei z art. 307 § 1 pkt 1 
OrdPU w zwi zku z art. 227 i art. 228 KPA. 
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4. Wnioski ko cowe 

Instytucja kontroli podatkowej jest wyrazem kompromisu po-

mi dzy konieczno ci  sprawdzenia prawid owo ci zastosowania si  

podatnika do norm podatkowych, a nieuchronnym w tej sytuacji 

naruszeniem sfery wolno ci. Dlatego te  kontrola podatkowa 

z jednej strony powinna by  skuteczna, ale z drugiej przeprowadza-

na w tak zwanych formach cywilizowanych88. Niestety przepisy 

obowi zuj cej ustawy, cho  reguluj  kwesti  kontroli podatkowej 

w znacznie bardziej wyczerpuj cy sposób ni  mia o to miejsce przed 

rokiem 1997, zawieraj  w kwestii kontroli podatkowej za wiele 

niedomówie  i sprzeczno ci. Stan taki nie wp ywa korzystnie na 

sytuacj  podmiotów kontrolowanych. W literaturze przedmiotu za-

rzuca si  ustawodawcy, i  przepisy OrdPU nie zachowuj  odpo-

wiednich proporcji pomi dzy prawami a obowi zkami podatników 

nie tylko w toku kontroli podatkowej, ale w ca ym post powaniu 

podatkowym. W doktrynie finansowej pojawi y si  nawet opinie na 

temat niezgodno ci przepisów OrdPU z Konstytucj 89. Pozycja po-

datnika zdaniem przedstawicieli nauki prawa finansowego nie uleg a 

wbrew zapowiedziom projektodawców wzmocnieniu, a nawet wr cz 

przeciwnie. W wietle przepisów obecnie obowi zuj cych kontrolu-

j cemu przys uguj  nast puj ce uprawnienia nie znane w starym 

stanie prawnym. Po pierwsze, osoba wykonuj ca czynno ci kontrol-

ne mo e za da  okazania maj tku podlegaj cego kontroli, po wtóre 

ma ona prawo do przeprowadzenia remanentu oraz dokonania prze-

szukania nie tylko rzeczy i pomieszcze , ale równie  lokalu miesz-

kalnego90. Szczególnie krytykowane jest to ostatnie uprawnienie 

kontroluj cych. Urz dnicy organów podatkowych wyposa eni zo-

stali bowiem w kompetencje przys uguj ce prokuratorowi. Bardzo 

kontrowersyjny jest brak okre lonych ram czasowych, w których 

rzetelnie przeprowadzana kontrola podatkowa powinna si  zamyka . 

To niedoprecyzowanie czasu trwania czynno ci kontrolnych skut-

kowa  mo e zbytnim jej wyd u aniem, a tym samym nadmiernym 

                                                      
88 R. Kubacki, dz. cyt., s. 31, 33. 
89 R. Mastalski, Ordynacja podatkowa w systemie prawa, “Przegl d Podatko-

wy” 1996, nr 2, s. 4; A. Komar, Ordynacja podatkowa na cenzurowanym, “Prze-
gl d Podatkowy” 1995, nr 11, s. 5. 

90 Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie rz dowe..., s. 139-140. 
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obci aniem podatnika, który ponosi koszty przeprowadzanych 

czynno ci. Wydaje si , i  za pocz tek post powania kontrolnego 

nale y przyj  pierwszy dzie  wykonywania czynno ci kontrolnych. 

Pozosta e za  terminy w cznie z zakresem przedmiotowym danej 

kontroli powinny znale  si  w upowa nieniu, które otrzymuje pra-

cownik. 

 Z tre ci OrdPU wynika zatem, e podatnik powinien przysposo-

bi  si  do roli s u ebnej wobec organu podatkowego, a co za tym 

idzie wykazywa  sta  gotowo  do uczestniczenia w post powaniu 

sprawdzaj cym lub kontrolnym91. Twórcy nowej ustawy broni  si  

przed takimi zarzutami stwierdzeniem, i  te nowe prerogatywy dane 

organom podatkowym mia y uczyni  kontrol  rzeteln  i wyczerpu-

j c . Zgodnie bowiem z za o eniami, rola organów podatkowych 

zwi kszy  si  mia a z jednej strony w zakresie kontroli wp ywów 

nale no ci podatkowych, a z drugiej w walce z tak zwan  “szar  

stref ”92. By  mo e istniej ce b dy i niejasno ci znajduj ce si  

w ustawie stanowi  wynik braku konsultacji twórców obowi zuj cej 

ustawy OrdPU z urz dnikami zajmuj cymi si  na co dzie  prak-

tycznymi problemami dotycz cymi mi dzy innymi kontroli podat-

kowej93, jak i z przedstawicielami nauki prawa finansowego94.  

 

 

                                                      
91 B. Brzezi ski, Ordynacja podatkowa, “Przegl d Podatkowy” 1997, nr 11, 

s. 4. 
92 K. Lipczak, dz. cyt., s. 1; R. Kubacki, dz. cyt., s. 31. 
93 R. Kubacki, dz. cyt., s. 33. 
94 B. Brzezi ski, dz. cyt., s. 3; C. Kosikowski, O nie zrealizowanej koncepcji 

polskiego kodeksu podatkowego, w: Podstawowe zagadnienia prawa finansowego 

i polityki finansowej w Polsce w latach 1989-1997. Ksi ga Jubileuszowa prof. dr. 

Leona Kurowskiego, red. E. Chojna-Duch, W. Goronowski, Warszawa 1998, 

s. 102. 
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