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Wolno  uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim 

 

Uniwersytet, jako uczelnia wy sza, od czasów redniowiecza by  

traktowany personalistycznie jako wspólnota studentów i nauczycie-

li (universitas scholarum et magistrorum), gdzie nie tylko d ono do 

poznania prawdy, ale tak e kszta towano okre lony system warto ci. 

W XIX wieku powsta y nowe koncepcje uniwersytetu: niemiecka, 

angielska, ameryka ska i francuska, które doprowadzi y do coraz 

w szych specjalizacji rezygnuj cych z szerszego kontekstu dla 

zdobywanej wiedzy, zw aszcza z odniesie  filozoficznych  

i etycznych. Zaistnia a wielka przepa  mi dzy obrazem wiata wy-

pracowanym przez nauki matematyczno-przyrodnicze a obrazem 

wiata wytworzonym przez kultur  humanistyczn . Tymczasem 

wed ug s ów Jana Lochmana wypowiedzianych w 1459 r. przy 

otwarciu uniwersytetu w Bazylei, uniwersytet, aby przynosi  spo-

eczno ci po ytek, a nie szkod , nie mo e si  zadowoli  kszta ce-

niem zawodowców, ale winien sta  si  wspólnot  ludzi poszukuj -

cych sensu ycia; winien sta  si  officina humanitatis – “warsztatem 

cz owiecze stwa”. Taka wizja uniwersytetu wydaje si  bliska kon-

cepcji uniwersytetu katolickiego1. 
Uniwersytety katolickie od redniowiecza w ca ej Europie spe -

nia y rol  kulturow  i edukacyjn  w ramach ewangelizacyjnej misji 
Ko cio a. Wiara poszukuj ca rozumowego wyja nienia (fides quae-
rens intellectum) stanowi a dewiz  i sens istnienia uniwersytetów 
katolickich. Wnios y one, wyst puj c w ró nych historycznie ty-

                                                      
1 S. Wielgus, Model uniwersytetu dzi , w: Bogu i ojczy nie, uniwersyteckie 

przemówienia i listy 1996-1998, Lublin, 1999, s. 11-16. 
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pach, znacz cy wk ad w rozwój nauki i o wiaty. W historii uniwer-
sytetów katolickich rozró nia si  ich ró ne typy. Najpierw funkcjo-
nowa y uniwersytety redniowieczne erygowane przez papie y  
i pozostaj ce w cis ej czno ci z hierarchi , broni ce swojej wol-
no ci przed ingerencj  fundatorów (u nas Uniwersytet Jagiello ski – 
1364, 1397 i Akademia Zamojska – 1594). Nast pnie w wyniku 
reakcji Ko cio a na wol  w adców posiadania w asnych uniwersyte-
tów powsta y klasyczne katolickie uniwersytety humanistyczne  
(u nas akademie jezuickie, jak Akademia Wile ska – 1579, Lwow-
ska – 1661, w Po ocku – 1812). Wreszcie katolickie uniwersytety 
typu o wieceniowego, zwane józefi skimi, powsta y z reakcji na 
ateistyczny program uniwersytetów wieckich2. 

W ród wielu rozwi za  zawartych w doktrynie Ko cio a i kano-
nistyce w odniesieniu do uniwersytetów katolickich prawo wyzna-
niowe interesuje si  m. in. zagadnieniem wolno ci tych e uniwersy-
tetów i wolno ci w uniwersytetach3. Z racji szkicowego charakteru 
tych rozwa a  ograniczymy si  do przeprowadzenia konfrontacji 
nauki Ko cio a w tym przedmiocie z rozwi zaniami prawa w oskie-
go i polskiego oraz do analizy recepcji tych norm w odniesieniu do 
statutów Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie i Katolickiego 
Uniwersytetu w Lublinie. 

 

1. Wolno  uniwersytetu katolickiego w nauce Ko cio a 

 

Sobór Watyka ski II w Deklaracji o wolno ci religijnej zwróci  

uwag  na powi zanie godno ci osobistej cz owieka z jego prawem  

i obowi zkiem d enia do prawdy (n. 2), do wolno ci zak adania 

                                                      
2 Zob. S. Kunowski, Rola uniwersytetów katolickich w historii nauki i o wiaty, 

“Zeszyty Naukowe KUL” 11(1968) nr 3-4, s. 33-50. 
3 W oskie okre lenie la libertà della scuola e nella scuola, dobrze oddaje istot  

problemu. We W oszech wiele zrobiono w sprawie reformy systemu szkolnictwa 

wy szego, w tym uniwersytetów tzw. wolnych. Istnieje te  bogate orzecznictwo 

Trybuna u Konstytucyjnego W och. Zob. S. Domianello, Giurisprudenza costitu-

zionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte Costituzionale in materia 

ecclesiastica (1987-1998), Milano – Dott. A. Giuffré Editotre 1999, i szeroka litera-

tura prawa wyznaniowego. Zob. pozycje powo ane przez A. Mantineo, Le universi-

tà cattoliche nel diritto della Chiesa e dello stato, Milano – Dott. A. Giuffré Editore 

1995. W Polsce zob. H. Misztal, Wizja KUL Kardyna a Stefana Wyszy skiego, 

“Zeszyty Naukowe KUL” 38(1995) nr 1-2, s. 89-107. 
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stowarzysze  w celach dobroczynnych, wychowawczych, kultural-

nych i spo ecznych, w tym uniwersytetów katolickich (n. 4). Nato-

miast w Deklaracji o wychowaniu chrze cija skim zwróci  uwag  

na autonomi  uniwersytetów katolickich w dziedzinie bada  na-

ukowych, czyli wolno  w wyborze metod badania4. Swoboda ba-

da  wed ug Konstytucji duszpasterskiej o Ko ciele w wiecie wspó -

czesnym nie mo e jednak prowadzi  do sprzeczno ci z prawdami 

wiary5. Granic  autonomii jest b d lub niew a ciwa metoda, lub te  

zasady moralne zabraniaj ce niedopuszczalnych do wiadcze  na 

cz owieku, na p odach ludzkich. Takie konflikty mog  powsta  po-

mi dzy naukami przyrodniczymi i humanistycznymi a prawdami 

wiary, je li one wchodz  na teren wiary lub naruszaj  elementy 

wiatopogl du6. Ko ció  uznaje, “ e rzeczy stworzone i spo eczno ci 

ludzkie ciesz  si  w asnymi prawami i warto ciami, które cz owiek 

ma stopniowo poznawa , przyjmowa  i porz dkowa ”. Tak rozu-

mianej “autonomii nale y si  domaga ”. Dlatego te  badanie meto-

dyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, “je eli tylko prowa-

dzi si  je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm 

moralnych, naprawd  nigdy nie b dzie si  sprzeciwia  wierze, 

sprawy bowiem wieckie i sprawy wiary wywodz  swój pocz tek od 

tego samego Boga”7.  

Dzisiaj w zmienionej sytuacji spo eczno-politycznej (migracji 

ludno ci, przemieszczania si  na tereny chrze cija skie kultur ob-

cych), doktryna Ko cio a w zakresie wychowania zosta a przysto-

sowana do wyzwa  wspó czesno ci i przybli enia jej ludziom 

wszystkich ras, kultur i wyzna , yj cych w ró nych systemach 

politycznych i ekonomicznych. Ta przemiana w Ko ciele zosta a 

u atwiona poprzez unormowania aktów prawa mi dzynarodowego, 

                                                      
4 Ko ció  dba o to, “aby poszczególne dyscypliny tak rozwija y si  w oparciu  

o w asne za o enia, w asn  metod  oraz swobod  badania naukowego, i by z dnia 

na dzie  mo na by o osi gn  g bsze ich zrozumienie i aby po rozwa eniu no-

wych problemów i bada  bie cej doby mo na g biej pozna , w jaki sposób wiara 

i rozum prowadz  do jednej prawdy” (n. 10).  
5 Zob. n. 36. 
6 A. L. Szafra ski, Koncepcja uniwersytetu katolickiego, w: KUL. Wybrane za-

gadnienia z dziejów uczelni, Lublin 1992, s. 32. 
7 Sobór Watyka ski II, Konstytucja duszpasterska o Ko ciele w wiecie wspó -

czesnym, n. 36. 
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które podejmuj  t  problematyk , i poprzez powstanie mi dzynaro-

dowych struktur, które przyj y zasady wolno ci wychowania, wol-

no ci religii, rasy, kultury i wykluczy y wszelkie formy dyskrymi-

nacji8. 

W oparciu o nauk  Soboru Papie  Jan Pawe  II w dniu 15 kwiet-

nia 1979 r. wyda  Konstytucj  Apostolsk  Sapientia Christiana, 

odnosz c  si  do uniwersytetów i fakultetów ko cielnych9, a KPK  

z 25 stycznia 1983 r. uregulowa  te zagadnienia w kan. 815-821. 

Natomiast w kan. 807-814 KPK okre lone zosta y prawa odnosz ce 

si  do uniwersytetów katolickich i innych instytutów studiów wy -

szych. Z kolei dnia 15 sierpnia 1990 r. Papie  wyda  Konstytucj  Ex 

corde Ecclesiae w odniesieniu do uniwersytetów katolickich, która 

jest dla nich punktem odniesienia i swoist  magna charta10. 

 

1.1. Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego 

KPK, w kan. 807, potwierdza prawo Ko cio a do zak adania 

uniwersytetów katolickich i kierowania nimi oraz okre la jedno-

cze nie ich cele. Ich dzia alno  winna by  podporz dkowana 

“pog bieniu kultury ludzi”, “pe niejszemu rozwojowi osoby ludz-

kiej”, a tak e “wype nieniu pos ugi nauczania”. Zadanie nauczania w 

Ko ciele uniwersalnym (III tytu  ksi gi III KPK) nale y do Papie a  

i Kolegium Biskupów. Kwestia ta jednak nie jest jasna, je eli chodzi 

o Ko ció  partykularny. Stolica Apostolska przekazuje w tym 

przedmiocie uprawnienia Konferencjom Biskupów. KPK nie 

porusza jednak problemu kompetencji w adz uniwersyteckich, ani 

nic nie mówi na temat ich kontaktów z w adzami cywilnymi. W kan. 

807 jest mowa o prawie zak adania uniwersytetów katolickich przez 

w adz  ko cieln , ale brak okre lenia zakresu tej w adzy. Nie ma 

równie  precyzyjnych uregulowa , je li chodzi o w adz  po-

wo ywania profesorów oraz pozbawiania ich funkcji w wypadku 

braku “odpowiednich kwalifikacji naukowych i pedagogicznych”, 

czy mankamentów dotycz cych wymaganej “nieskazitelno ci wiary  

i dobrych obyczajów”. Lepiej okre lone s  kompetencje Konferencji 

                                                      
8 A. Mantineo, dz. cyt., s. 11, nota 15. 
9 AAS 71(1979) 469-499. 
10 AAS 82(1990) 1475-1509 (dalej: Konstytucja). 
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Biskupów do “czuwania”, aby na uniwersytetach katolickich prze-

strzegano “zasad doktryny chrze cija skiej” (kan. 810 § 2). 

Zagadnienie wolno ci na uniwersytetach katolickich jest bardzo 

skomplikowane i dotyka szerszego zagadnienia wolno ci sumienia 

opartego na godno ci osoby ludzkiej. Na uniwersytecie katolickim 

mamy do czynienia z opiek  i kontrol  doktryny katolickiej i na-

uczaj cych na tych uniwersytetach. Dyspozycja kan. 810 § 1 o “nie-

skazitelno ci wiary i obyczajów” nauczaj cych, przywo ana nast pnie 

przez kan. 818, daje w adzy ko cielnej, zgodnie ze statutami, obowi -

zek czuwania przy ich nominacji czy odwo aniu z munus docendi.  

W Soborowym Schemacie ksi gi III by a tylko mowa o “czuwaniu”,  

a nie “odwo ywaniu”. Jednak KPK wróci  do “odwo ywania”, przepi-

suj c w kan. 810 § 1, i  winno si  ono odbywa  “z zachowaniem 

sposobu okre lonego w statutach”, czyli winna by  zachowana od-

powiednia procedura i prawo do obrony11. 

Wed ug kan. 833, 7  wobec wielkiego kanclerza lub ordynariusza 

miejsca przed obj ciem urz du winni z o y  wyznanie wiary: rekto-

rzy, profesorowie uniwersytetu katolickiego i ko cielnego oraz inni 

profesorowie qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibu-

svis universitatibus tradunt. Przez “innych profesorów” nale y rozu-

mie  nauczaj cych “wiary i moralno ci” na innych uniwersytetach 

czy to pa stwowych, czy uczelniach prywatnych. Pozornie wydaje si  

to sprzeczne z zasad  wolno ci sumienia i kan. 218, gwarantuj cym 

wyk adaj cym teologi  “s uszn  wolno ”. Trzeba jednak pami ta , 

e wyk adaj cy teologi  do jej nauczania winni posiada  misj  kano-

niczn  ze strony w adzy ko cielnej. Teologowie wyk adaj cy na  

uniwersytetach katolickich, z uwagi na upowa nienie otrzymane  

od Ko cio a, dzia aj  “w imieniu Ko cio a” i przyjmuj  wiadomie 

ten obowi zek reprezentowania Ko cio a w spo eczno ci uniwersy-

teckiej12. 

KPK daje du e pole do dzia ania, je li chodzi o kompetencje Kon-

ferencji Episkopatu: mo e ona wyda  normy ogólne, dotycz ce ca e-

go wychowania i kszta cenia katolickiego. Natomiast biskup diece-

zjalny ma za zadanie organizowa  i czuwa  nad wychowaniem kato-

                                                      
11 A. Mantineo, dz. cyt., s. 30-33. 
12 Tam e, s. 34-36. 
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lickim w szkole (kan. 804). W przypadku Konferencji Episkopatu 

chodzi o kompetencj  prawotwórcz , a nie tylko administracyjn . 

Wynika to z tre ci kan. 804, 809 i 810. Naturalnie tam, gdzie s  za-

warte konkordaty, winny funkcjonowa  normy bilateralne13. 

 

1.2. Postanowienia Konstytucji Ex corde Ecclesiae 

Jan Pawe  II w swoim nauczaniu podkre la, e Ko ció  chce wzi  

pod uwag  wszelkiego rodzaju “problemy” ludzkie i doprowadzi  do 

dialogu miedzy wiar  i wiedz , a najlepszym miejscem do realizacji 

tego zadania jest uniwersytet14. Nauczanie Jana Paw a II istotnie za-

wiera wiele elementów pozwalaj cych lepiej okre li  rol  uniwersyte-

tów katolickich. Personalistyczna wizja cz owieka znajduje w a nie 

swoj  promocj  w uniwersytetach. Konstytucja Apostolska Jana Paw-

a II Ex corde Ecclesiae nie tylko zawiera wiele nowo ci w stosunku 

do uregulowa  KPK, ale tak e pozwala postawi  liczne pytania odno-

nie do tych unormowa 15. 

Zaraz na pocz tku nale y powiedzie , e Konstytucja du o ja-

niej, ani eli KPK, okre la wszystkie kompetencje odno nie do 

erekcji i funkcjonowania uniwersytetów katolickich. Kluczowe s o-

wa tej konstytucji w interesuj cej nas kwestii brzmi : “Nie rezygnu-

j c bynajmniej ze zdobywania po ytecznej wiedzy, uniwersytet 

katolicki wyró nia si  wolno ci  poszukiwania ca ej prawdy o natu-

rze, o cz owieku i o Bogu. W naszej epoce istnieje bowiem pilna 

potrzeba takiej w a nie bezinteresownej s u by, polegaj cej na g o-

szeniu sensu prawdy, tej fundamentalnej warto ci, bez której nie 

                                                      
13 Konferencje Episkopatów takich krajów, jak: Ekwador, Meksyk, Panama, Sal-

wador, korzystaj c z przyznanych im kompetencji, wyda y normy dotycz ce naucza-

nia katolickiego, w tym roli uniwersytetów katolickich. Wykaz tych norm zob.  

A. Mantineo, dz. cyt., s. 37-38. A. Mantineo omawia tak e niektóre propozycje Kon-

ferencji Episkopatu Italii, antycypuj ce wydanie Konstytucji Apostolskiej Ex  

corde Ecclesiae, tam e, s. 39-41. W Polsce regulacje specjalne zawieraj : Konkordat 

z 1993 r. i Statuty II Polskiego Synodu Plenarnego z 2000 r.  
14 Konstytucja Ex corde Ecclesiae, Wst p, nn. 6, 15, 17. Zob. te .: Giovanni Paolo 

II, Allocuzione al Congresso Internazionale sulle università cattoliche, AAS 11(1989) 

1218; Discorso ai Cardinali, 10 XI 1979, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. 

II/2 1979 s. 1096; Discorso al’Unesco, Parigi 2 VI 1980, AAS 72(1980) 735-752. 
15 A. Mantineo, dz. cyt., s. 43. 



 Wolno  uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim 

 
9

mo e istnie  wolno , sprawiedliwo  i godno  cz owieka. W du-

chu swoistego uniwersalnego humanizmu, uniwersytet katolicki 

oddaje si  ca kowicie zg bianiu wszystkich aspektów prawdy w ich 

istotowej wi zi z Prawd  najwy sz , któr  jest Bóg”16. 

Konstytucja, jak si  wydaje, nie przywi zuje ju  tak wielkiej wagi, 

jak to by o w przesz o ci, tylko do erekcji jako takiej i powi zania 

uniwersytetów katolickich z w adz  ko cieln , ale raczej zwraca  

uwag  na przydatno  i efektywno  uniwersytetów katolickich w 

s u bie kulturze i duszpasterstwu. W a nie Deklaracja Soboru Waty-

ka skiego II Gravissimum educationis wymaga obecno ci “w formie 

instytucjonalnej chrze cija stwa we wspó czesnym wiecie” (n. 10)  

i tak  rol  winny odegra  uniwersytety katolickie17. To w a nie 

wskazuje, e “uniwersytet katolicki, wype niaj c zadania wspólne 

wszystkim uniwersytetom – to jest prowadz c nauczanie, badania 

naukowe oraz dzia alno  us ugow  – ma zarazem instytucjonalny 

obowi zek odwo ywa  si  w swej pracy do inspiracji i wiat a or -

dzia chrze cija skiego. W uniwersytecie katolickim zatem katolic-

kie idea y, postawy i zasady przenikaj  i wype niaj  ró ne formy 

dzia alno ci akademickiej, stosownie do ich natury i w a ciwej im 

autonomii, jednym s owem uniwersytet, który jest jednocze nie 

katolicki, winien by  wspólnot  ludzi nauki, przedstawicieli ró nych 

dziedzin ludzkiej wiedzy, a zarazem instytucj  akademick , w której 

katolicyzm jest obecny w sposób ywotny”18. 
Instytucjonalny sposób zaznaczenia katolicko ci zosta  podkre lo-

ny tak e w n. 27 Konstytucji: “Zachowuj c w pe ni status uniwersy-
tetu, ka dy uniwersytet katolicki utrzymuje z Ko cio em wi , która 
stanowi istotny element jego instytucjonalnej to samo ci”. Zatem 
charakter katolicki winien by  bardziej obecny w ca ym yciu uni-
wersytetu, tak e w statutach lub innych dokumentach tych uniwersy-
tetów19. Nakazuje to wprost art. 1 § 3 Przepisów ogólnych Konstytu-
cji mówi c: “Uniwersytet za o ony lub zaaprobowany przez Stolic  

wi t , przez Konferencj  Episkopatu lub inne zgromadzenie hie-
rarchii katolickiej albo te  przez biskupa diecezji, winien w czy  

                                                      
16 Konstytucja, Wst p, n. 4.  
17 Konstytucja, Cz  I, n. 13. 
18 Tam e, n. 14. 
19 A. Mantineo, dz. cyt., s. 52.  
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Przepisy ogólne oraz rozporz dzenia wykonawcze, lokalne i regio-
nalne, do dokumentów dotycz cych zarz dzania nim, dostosowa  
swój aktualny statut zarówno do Przepisów ogólnych, jak i do roz-
porz dze  wykonawczych i podda  go aprobacie kompetentnej w a-
dzy ko cielnej”. Natomiast je li chodzi o inne uniwersytety katolic-
kie, które nie zosta y za o one w porozumieniu z lokaln  w adz  
ko cieln , to przynajmniej “winny przyj  niniejsze Przepisy ogólne 
wraz z odno nymi rozporz dzeniami wykonawczymi, lokalnymi  
i regionalnymi, w czy  je do dokumentów dotycz cych zarz dzania 
nimi oraz – w miar  mo liwo ci – dostosowa  swe aktualne statuty 
zarówno do niniejszych Przepisów ogólnych, jak i do rozporz dze  
wykonawczych”20.  

Je li chodzi o kontakty uniwersytetów katolickich z innymi insty-
tucjami ko cielnymi, to jak ju  by a mowa, “ka dy uniwersytet kato-
licki utrzymuje z Ko cio em wi , która stanowi istotny element 
jego instytucjonalnej to samo ci”. Jednak Papie  w samej Konstytu-
cji widzi, jak trudno jest zachowa  równowag  mi dzy “uniwersytec-
ko ci ” i “katolicko ci ”. “Winny one by  jednocze nie spo eczno-
ci  uczonych, którzy reprezentuj  ró ne dziedziny wiedzy ludzkiej  

i instytucj  akademick , w której katolicyzm jest obecny w ywotny 
sposób”21.  

Od wyk adowców chrze cija skich Konstytucja wymaga, aby 

byli “ wiadkami i pedagogami autentycznego ycia chrze cija skie-

go, którego przejawem winna by  osi gni ta ju  przez nich integra-

cja wiary z kultur , kompetencji zawodowej; z chrze cija sk  m -

dro ci ”, za  od wszystkich innych, aby czerpali “inspiracj  z ide-

a ów akademickich i z zasad ycia autentycznie ludzkiego”22.  

Od studentów oczekuje si  natomiast, aby uczyli si  przyjmowania 

“stylu ycia autentycznie chrze cija skiego lub – je li ju  go przyj -

li – do jego pog biania”, aby byli “liderami” i “ wiadkami Chrystu-

sa”23. 

                                                      
20 Tego rodzaju dostosowanie swych statutów do Konstytucji Ex corde Eccle-

siae dokona y m. in. Uniwersytet Katolicki w Mediolanie i Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, o czym b dzie dalej mowa. 
21 Konstytucja, Cz  I, n. 27. 
22 Tam e, n. 22. 
23 Tam e, n. 23. 
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Personel administracyjny i zakonnicy oraz zakonnice winni 

przyczynia  si  “do owocnego uczestnictwa w misji uniwersytetu 

katolickiego”24. Katolicy wieccy winni by  “obecni w uprzywile-

jowanych miejscach kultury, jakimi s  szko y i uniwersytety”. 

Cz onkowie innych Ko cio ów i wspólnot ko cielnych oraz wy-

znawcy innych religii, jak równie  osoby nie wyznaj ce adnej wia-

ry religijnej, winni tak e przyczynia  si  “do rozwoju ró nych dys-

cyplin akademickich oraz spe niaj  inne funkcje uniwersyteckie”25. 

O ile istotnym elementem to samo ci uniwersytetu jest jego wi   

z Ko cio em, o tyle od niekatolickich cz onków spo eczno ci ocze-

kuje si  “poszanowania katolickiego charakteru instytutu”, a uni-

wersytet “winien szanowa  ich wolno  religijn ”26. 

Ko ció , akceptuj c “prawowit  autonomi  kultury ludzkiej,  

a zw aszcza nauk”, uznaje tak e akademick  wolno  poszczegól-

nych badaczy we w a ciwej dziedzinie ich kompetencji”, ale doma-

ga si  “stosowania zasad i metod nauki, do której dziedzina ta nale-

y” oraz zachowania granic “zakre lonych przez wymogi prawdy  

i dobra wspólnego”. Taka wolno  przys uguje tak e teologii, ale 

pod warunkiem poszanowania zasad wiary i stosowania metod w a-

ciwych tej dyscyplinie. Poprzez udost pnienie innym Objawienia, 

przekazanego przez Pismo wi te, Tradycj  i Magisterium Ko cio-

a, teologowie winni bada  drogi “do wyja nienia konkretnych kwe-

stii, jakie niesie z sob  wspó czesna kultura”. Jednocze nie teolo-

gowie “winni uznawa  autorytet biskupów i dochowywa  wierno ci 

doktrynie katolickiej, zale nie od stopnia autorytetu, z jakim dok-

tryna ta jest wyk adana”27. W porównaniu z postanowieniami KPK 

Konstytucja poszerza te  autonomi  uniwersytetów katolickich. Nie 

chodzi o wi ksz  autonomi  cywiln  lub wi ksz  niezale no   

od hierarchii ko cielnej, ale o autonomi : prawn , administracyjn   

i finansow . Je li chodzi o autonomi  prawn  – wyra a si  ona w 

wi kszej elastyczno ci w nadawaniu stopni akademickich i dostoso-

wywaniu programów do szybko rozwijaj cych si  nauk. W odniesie-

                                                      
24 Tam e, n. 24-25. 
25 Tam e, n. 26-27. 
26 Tam e, n. 27. 
27 Tam e, n. 29. 
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niu do autonomii administracyjnej mówi si  o wi kszej niezale no ci 

w podejmowaniu decyzji administracyjnych. Natomiast w odniesieniu 

do niezale no ci finansowej proponuje si , by negocjowa  subsydio-

wanie uniwersytetów katolickich przez pa stwo, oczywi cie z zacho-

waniem ich autonomii prawnej28.  

Konstytucja podkre la, i  uniwersytety katolickie s u  spo ecz-

no ci poprzez kszta cenie ludzi oraz prowadzenie poszukiwa  na-

ukowych i przez to nale  do tych instytucji, które s  niezb dne dla 

ukazania ró norodno ci kulturowej. Na pierwszym miejscu b dzie 

chodzi o o kontakty uniwersytetu katolickiego z innymi uczelniami 

wy szymi: “W dziedzinie s u by spo ecze stwu uprzywilejowanym 

partnerem uniwersytetu katolickiego staje si  w sposób naturalny 

rodowisko akademickie, kulturalne i naukowe regionu, w którym 

dzia a uniwersytet”.  

Konstytucja zach ca te  do “tworzenia oryginalnych form dialo-

gu i wspó pracy mi dzy uniwersytetami katolickimi a uniwersyte-

tami danego kraju, dialogu sprzyjaj cemu rozwojowi, zrozumieniu 

odmiennych kultur, ochronie przyrody i kszta towaniu mi dzynaro-

dowego sumienia ekologicznego” z uwagi na fakt, i  uniwersytety 

katolickie “s u  interesom spo ecznym”29.  

Konstytucja zawiera dwa postulaty pod adresem instytucji pa -

stwowych: pragnie uznania uniwersytetów katolickich z ich auto-

nomi  oraz subsydiowania w celu ich utrzymania i rozwoju, ale nie 

domaga si  ca kowitego zrównania z uniwersytetami pa stwowymi, 

jakby “upa stwowienia”. Sprawa ta delikatnie dotyka równowagi 

mi dzy nadzorem w adzy ko cielnej a autonomi  uniwersytetów30. 

Poza tym wielki post p naukowy i techniczny sk aniaj  uniwersy-

tet katolicki do kontaktów z innymi pozauniwersyteckimi instytucja-

mi kultury. Zjawiska post pu w innych dziedzinach “stwarzaj  nie-

uniknion  konieczno  jednoczesnego poszukiwania sensu, które ma 

zagwarantowa , e nowe odkrycia b d  s u y  prawdziwemu dobru 

(...). Uniwersytet katolicki wezwany jest w sposób szczególny (...) 

uwzgl dnia  w badaniach naukowych tak e wymiar moralny, du-

                                                      
28 A. Mantineo, dz. cyt., s. 54-55. 
29 Konstytucja, Cz  I, n. 37. 
30 A. Mantineo, dz. cyt., s. 55-56. 
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chowy i religijny oraz ocenia  zdobycze nauki i techniki z punktu 

widzenia integralnego dobra osoby ludzkiej”31.  

Szczególnym zadaniem uniwersytetu katolickiego jest prowa-

dzenie dialogu mi dzy wiar  a rozumem, w taki sposób, by mo na 

by o w ca ej pe ni dostrzec, i  “wiara i rozum spotykaj  si  w jedy-

nej prawdzie”32. 

 Uniwersytety katolickie wspó pracuj  z ró nymi stowarzysze-

niami narodowymi i mi dzynarodowymi, prywatnymi i pa stwo-

wymi. Tak  konieczno  wymuszaj  tak e “ograniczenia ekono-

miczne i personalne poszczególnych instytutów” i st d zachodzi 

“konieczno  podejmowania wspólnych programów badawczych, 

cz cych wysi ki ró nych uniwersytetów katolickich oraz innych 

instytucji, zarówno prywatnych, jak rz dowych”33. Uniwersytety 

katolickie s  stowarzyszone w Mi dzynarodowej Federacji Uniwer-

sytetów Katolickich, powo anej przez Stolic  Apostolsk . 

Mówi si  o otwartych modelach uniwersytetu na “edukacj  per-

manentn ”, na “badania nie ci le akademickie”, na wi ksz  dyspo-

zycyjno  profesorów, na kontakty pozauniwersyteckie i na rodki 

masowej komunikacji34. W kwestii anga owania wszystkich pra-

cowników uniwersytetu katolickiego Konstytucja nak ada obowi -

zek, aby w momencie mianowania byli “poinformowani o katolic-

kiej to samo ci instytutu oraz o jej implikacjach, jak równie  o w a-

snym obowi zku umacniania, a przynajmniej respektowania tej 

to samo ci”.  

Natomiast w pracach badawczych i w nauczaniu katoliccy pra-

cownicy naukowi, jak ju  by a mowa, winni wiernie przyjmowa ,  

a wszyscy pozostali respektowa , katolick  doktryn  i moralno , 

za  teologowie katoliccy winni “dochowa  wierno ci Magisterium 

Ko cio a jako autentycznemu interpretatorowi Pisma wi tego i 

wi tej Tradycji”. Wszyscy pracownicy nale cy do innych Ko cio-

ów, wspólnot ko cielnych lub religii, a tak e ci, którzy nie wyznaj  

adnej wiary religijnej oraz wszyscy studenci s  “zobowi zani do 

                                                      
31 Konstytucja, Cz  I, n. 7. 
32 Tam e, n. 17. 
33 Tam e, n. 35. 
34 A. Mantineo, dz. cyt., s. 59.  
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uznawania i respektowania katolickiego charakteru uniwersytetu”. 

Nale y unika  tego, by niekatoliccy pracownicy naukowi “stanowili 

wi kszo  w instytucie, który jest i powinien pozosta  katolicki”. 

Proces kszta cenia studentów “winien czy  si  z formacj  w duchu 

zasad moralnych i religijnych oraz z poznawaniem nauki spo ecznej 

Ko cio a”. Programy studiów powinny tak e obejmowa  “formacj  

etyczn ” a studentom nale y da  mo no  “uczestniczenia w kur-

sach doktryny katolickiej”35. 

 

2. Wolno  uniwersytetu katolickiego w Italii 

 

Problem wolno ci Ko cio a do zak adania uniwersytetów kato-

lickich i wolno ci na tych e uniwersytetach powsta  w kontek cie 

polityki szkolnej w Italii po zjednoczeniu pa stwa i upadku Pa stwa 

Ko cielnego. Wtedy w a nie nast pi  okres sekularyzacji kultury, 

inspirowany modelem jurysdykcjonalizmu, który w pewnym sensie 

by  w zakresie tworzenia kultury narodowej bardziej radykalny od 

systemu separacji i sta  w sprzeczno ci z Magisterium Ko cio a. 

Kosció  w tym czasie by  pozbawiony wp ywu na wychowanie swo-

ich wiernych. Prawo ministra Casatiego z 13 listopada 1859 r., n. 

3775, nie uznawa o jakiejkolwiek autonomii wolnych uniwersyte-

tów, nie przyznawa o im osobowo ci prawnej, na pa stwo nak ada o 

ca y ci ar finansowania edukacji narodowej. Prawo wydane przez 

ministra Correnti z 26 stycznia 1873 r., n. 1271, znios o wszystkie 

wydzia y teologii na uniwersytetach w oskich. Natomiast ustawa z 

23 czerwca 1877 r. znios a urz dy opiekunów duchownych i nauk  

religii we wszystkich szko ach rednich. Dosz o do sekularyzacji 

nauczania i d ono do zast pienia etyki katolickiej etyk  wieck . 

Wprawdzie wyp ywa a ona z zasad religijnych, ale nie wi zano jej z 

adn  religi 36. 

Ko ció  odpowiedzia  projektem edukacji spo ecze stwa alterna-

tywnym w stosunku do pa stwowego, tak e na poziomie uniwersy-

teckim. KPK z 1917 r. uregulowa  spraw  szkó  i wychowania kato-

                                                      
35 Konstytucja, Przepisy ogólne, art. 4. 
36 A. Mantineo, dz. cyt., s. 81-86. 
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lickiego w ksi dze III, tyt. XXII i zastrzeg  wy cznie Ko cio owi i 

rodzicom formacj  i wychowanie dzieci. Ko ció  zastrzeg  te  sobie 

prawo zak adania szkó  jakiegokolwiek profilu, czy to podstawo-

wych, czy rednich, czy te  wy szych37. Poleca  trosce ordynariuszy 

zak adanie uniwersytetów katolickich tam, gdzie ich dotychczas nie 

by o38, jednak zawsze z konieczno ci  aprobaty ich statutów przez 

Stolic  Apostolsk  i posiadania uprawnie  od niej do nadawania 

stopni i tytu ów akademickich w zakresie nauk ko cielnych39. Zale-

ca  ponadto, aby m odzie  katolicka, za wyj tkiem szczególnych 

okoliczno ci zaaprobowanych przez ordynariusza, nie ucz szcza a 

do szkó  akatolickich, neutralnych wiatopogl dowo czy te  mie-

szanych, nawet je li te by yby otwarte dla katolików40.  

W adze ko cielne domaga y si  pa stwowego uznania przynajm-

niej stopni i dyplomów uniwersyteckich. Ju  w 1919 r. o. Augustyn 

Gemelli ujawni  wol  za o enia uniwersytetu katolickiego. Minister 

Edukacji Narodowej Benedykt Croce uzna  Instytut studiów wy -

szych za o ony przez Józefa Toniolo, nada  mu osobowo  prawn   

i zaaprobowa  jego statut. Statut ten przewidywa  studia filozoficz-

ne, prawne i nauk spo ecznych. By  to pierwszy krok do rozwoju 

studiów wy szych. Ten Instytut funkcjonuj cy z dwoma wydzia a-

mi: filozofii i prawa, otrzyma  te  aprobat  Stolicy Apostolskiej w 

dniu 22 grudnia 1922 r.41 

Wreszcie dosz o do porzucenia w oskiej polityki pozytywistycz-

nej w zakresie edukacji i dano pewien zakres dzia ania tak e Ko-

cio owi. Wtedy to katolicy zacz li ju  jawnie powraca  do ycia 

politycznego kraju. Minister Gentile w dniu 30 wrze nia 1923 r., 

dekretem n. 2102 i takim samym aktem prawnym z 1 pa dziernika 

1923 r., n. 2185, dokona  reformy szkolnictwa, w tym dokona  pa -

stwowego uznania wolnych instytutów studiów wy szych. Podda  je 

jednak surowemu nadzorowi ministerstwa nauczania i finansów. 

Prawem tym zosta a wrócona wolnym uniwersytetom autonomia 

                                                      
37 Kan. 1375. 
38 Kan. 1379. 
39 Kan. 1377. 
40 Kan. 1374. 
41 AAS 13(1911) 321 n. 
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administracyjna, dydaktyczna i dyscyplinarna, ale pod nadzorem 

pa stwa. Dekret w n. IV zatytu owanym O uniwersytetach i wolnych 

studiach wy szych powierzy  ministrowi edukacji wydanie statutu 

dla takich uczelni. M. in. wykluczono jak kolwiek pomoc finansow  

pa stwa na utrzymanie tych szkó . W tym kontek cie Instytut To-

niolego zwróci  si  o pa stwowe uznanie dyplomów doktoranckich 

nadawanych na tej uczelni. Dnia 6 kwietnia 1924 r. pa stwo zaapro-

bowa o Regolamento generale universitario i zobowi zano wolne 

szko y i uniwersytety do jego respektowania. Dekret z 1924 r.  

n. 1661 uzna  na forum pa stwowym Uniwersytet Naj wi tszego 

Serca Jezusowego w Mediolanie i w ten sposób uczyniono wielki 

krok ku pojednaniu Ko cio a i Pa stwa. W 10 lat po paktach late-

ra skich, tj. 20 kwietnia 1939 r., zosta  zaaprobowany nowy statut 

Katolickiego Uniwersytetu, a 26 pa dziernika 1939 r. statut Instytu-

tu NMP Wniebowzi tej w Rzymie. By y to w tym czasie jedyne 

uniwersytety niepa stwowe poza uniwersytetami ko cielnymi42. 

Statut Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie ju  w art. 1 sta-

wia  jako cel uniwersytetu: “nie  pomoc w rozwoju systemu stu-

diów i przygotowanie m odzie y przy pomocy odpowiedniej metody 

naukowej i odpowiedniego przygotowania moralnego opartego na 

zasadach katolickich do pracy naukowej, do sprawowania urz dów 

publicznych i wykonywania wolnych zawodów”. Oznacza to, i  

uniwersytet ma za cel wej  ze sw  wiedz  do ycia publicznego  

i przygotowa  nie tylko kadr  naukow  s u c  hierarchii ko ciel-

nej, ale tak e w innych instytucjach. Takie okre lenie celu uniwersy-

tetu dawa o na nowo Ko cio owi pierwsze stwo w procesie eduka-

cyjnym kraju. Je li za  chodzi o program nauczania, to nie ulega 

w tpliwo ci, e mia  on charakter wyznaniowy, gdy  art. 8 statutu 

przewidywa  dla studentów 8 semestrów wyk adów z dziedziny 

wiary i moralno ci katolickiej.  

Statut Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie na czele orga-

nów zarz dzaj cych stawia  Rad  Administracyjn , z o on  z mia-

nowanych cz onków Instytutu J. Toniolo maj cego osobowo  

prawn , który jest fundatorem i pokrywaj cym koszty utrzymania 

                                                      
42 A. Mantineo, dz. cyt., s. 86-88. 
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uniwersytetu, z cz onków Akcji Katolickiej i reprezentanta Stolicy 

Apostolskiej (art. 3 statutu z 1939 r.). Reprezentant ten winien po-

siada  obywatelstwo w oskie. Podobny reprezentant w adzy wiec-

kiej by  przewidziany w Instytucie NMP Wniebowzietej w Rzymie 

(art. 7). W ród cz onków zarz du uniwersytetem przewidziany by  

te  przedstawiciel ministerstwa edukacji. Rektor by  mianowany 

przez Rad  Administracyjn .  

Przy analizowaniu statutów uniwersytetów katolickich istotn  

spraw  jest zespó  norm dotycz cy wyk adowców. Dekret z 1924 r. 

okre la  minimum praw dla nauczycieli akademickich, aby w ten 

sposób zrównowa y  udzia  w adz ko cielnych i wieckich w uni-

wersytecie. Art. 22 statutu z 1924 przewidywa  mo liwo  usuni cia 

profesorów, lektorów i innych zatrudnionych w nauczaniu z racji 

braku ortodoksyjno ci, ale te  przewidywa  mo no  odwo ania si  

od decyzji w ka dym czasie. Rektor zawiadamia  Rad  o stawianych 

zarzutach, a ta dawa a prawo do obrony obwinionemu, a poza tym 

potrzebowano opinii Senatu.  

Pakty latera skie z 1929 r. w art. 38 postanawia y, e nominacje 

profesorów w Katolickim Uniwersytecie i w Instytucie Matki Bo ej 

Wniebowzi tej b d  si  odbywa y w sposób wolny, po uzyskaniu 

nihil obstat ze strony Stolicy Apostolskiej odno nie do ewentual-

nych zarzutów co do prawo ci wiary i obyczajów. Nie oznacza to 

jednak, e pa stwo faszystowskie wyrzek o si  ingerencji w sprawy 

uniwersytetów katolickich43. Istotnie w Instytucie NMP Wniebo-

wzi tej art. 26 statutu potwierdza w ca ej rozci g o ci konieczno  

stosowania art. 38 konkordatu w kwestii powo ywania profesorów, 

tj. konieczno ci nihil obstat ze Strony Stolicy Apostolskiej. Nato-

miast Uniwersytet Mediola ski w art. 23 statutu przyjmowa  normy 

identyczne z pa stwowymi.  

Do dokumentów wymaganych przy przyj ciu na studia zalicza-

no: wiadectwo chrztu i wiadectwo moralno ci (w Instytucie NMP 

Wniebowzi tej, oprócz wymienionych, wymagano jeszcze skiero-

wania przez prze o one zakonne). Dla obywateli innego pa stwa 

wymagane by y jeszcze inne dokumenty. Senat akademicki limito-

                                                      
43 Tam e, s. 93. 
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wa  ka dego roku liczb  miejsc na poszczególnych wydzia ach. 

Wydalenie studenta lub pracownika administracji by o mo liwe  

z dwóch powodów: albo je li jego zachowanie nie odpowiada o 

duchowi uniwersytetu, albo w wypadku niezgodno ci z katolickim 

profilem uniwersytetu, który przecie  akceptowa  przy przyj ciu44. 

Uniwersytety katolickie nie cieszy y si  pe n  autonomi . Ogra-

niczenia autonomii przejawia y si  w sposobie nominacji rektora, 

profesorów, w ograniczeniach uposa enia, zmienno ci wymogów do 

otrzymania dyplomów, w mo liwo ci przenoszenia profesorów. 

Uniwersytety mog y by  zamykane z powodu braku rodków finan-

sowych lub materia u dydaktycznego, albo z racji wy szego interesu 

organizacji studiów, czy te  z racji rozmieszczenia poszczególnych 

instytutów w ró nych terytoriach. Wymagano te  przysi gi na wier-

no  królowi, a potem rz dowi faszystowskiemu. Mo na by o te  

zamkn  uniwersytet z powodu “braku respektowania instytucji lub 

zasad, które regulowa y porz dek spo eczny pa stwa”. Wszystkie 

uniwersytety podlega y kontroli ministerstwa edukacji, która cz sto 

dyskryminowa a uniwersytety katolickie. Poza tym uniwersytety te 

nie mog y otrzyma  adnego subsydium pa stwowego. Tego rodza-

ju ograniczenia wynika y z tekstu jednolitego instrukcji odno nie do 

uniwersytetów pa stwowych i katolickich z 1933 r.45 

Uchwalony art. 33 ust. 6 konstytucji w oskiej przyznaje uniwer-

sytetom du  autonomi . Pa stwo chcia o si  odci  od systemu 

pa stwa liberalnego, czy tego XVIII-wiecznego, tak e w rozwi za-

niu kwestii nauczania. Rozumienie autonomii uniwersyteckiej natra-

fia o na wiele trudno ci i budzi o wiele kontrowersyjnych koncepcji. 

Jak pogodzi  terminy “instytucja”, “unormowanie” i “autonomia”. 

T umaczono, e autonomia uniwersytecka ró ni si  przyk adowo, od 

autonomii gminy czy autonomii instytucji pa stwowych. W tej 

sprawie zabiera  g os Trybuna  Konstytucyjny w 1985 i 1988 r. 

Ostatecznie ustalono, i  mówi c o autonomii uniwersyteckiej, mamy 

na my li autonomie: dydaktyczn , naukow  i administracyjn 46. 

                                                      
44 Tam e, s. 95-96. 
45 Uniwersytety katolickie przez d ugi czas by y pod presj  zasz o ci historycz-

no-prawnych. Tam e, s. 100. 
46 Tam e, s. 116.  
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Ewolucja prawa o uniwersytetach by a d uga i obejmowa a wiele 

aktów od tekstu jednolitego n. 1592 z 1933 r. poprzez prawo n. 1551 

z 18 grudnia 1951 r. do ostatniego uregulowania n. 243 z 1991 r. 

Konstytucja w przeciwie stwie do pa stwa faszystowskiego w art. 

33 ust. 1 wprowadzi a fundamentalne prawo do wolno ci nauczania. 

Ju  prawo n. 311 z 18 marca 1958 r. gwarantowa o nauczycielom 

akademickim niezbywalne prawa: wolno  nauczania i poszukiwa  

naukowych, nieusuwalno  z urz du i katedry, brak obowi zku 

sk adania przysi gi. Do obowi zków nauczycieli akademickich zali-

czono: uto samianie si  z wydzia em lub szko , przestrzeganie 

godzin, uczestniczenie w funkcjach uniwersyteckich, mieszkanie w 

miejscu, gdzie ma siedzib  uniwersytet, nie podejmowanie funkcji 

zale nych od pa stwa. Je li chodzi o uniwersytety katolickie, to 

prawo nie czyni o tu adnych ró nic47. 

Orzeczenie Trybuna u Konstytucyjnego n. 195 z 1972 r. (in caso 

Cordero) dotyczy równowagi mi dzy wolno ci  uniwersytetów 

wyznaniowych i wolno ci  osobist  nauczycieli akademickich w 

nich zatrudnionych. Problem powsta  przy interpretacji art. 19 i 33 

konstytucji w oskiej. Trybuna  orzek , e “wolno  szko y rozci ga 

si  tak e na uniwersytety” i nast pnie, e powo ywanie uniwersyte-

tów wyznaniowych nie narusza art. 33 konstytucji, bo z tego przepi-

su “nie wynika koniecznie, e wolno  osobista nauczycieli akade-

mickich (...) musi godzi  w porz dek gwarantuj cy istotny cel ta-

kiego uniwersytetu”. Gdyby zanegowa  prawo uniwersytetu np.  

N. Serca Jezusa w Mediolanie do doboru nauczaj cych wed ug 

“orientacji religijnej i ideologicznej nauczycieli”, to wtedy spowo-

dowa oby si  “utrat  wolno ci samego uniwersytetu”. I dalej: nie 

mo e chodzi  o amanie praw osobistych nauczyciela akademickie-

go, “poniewa  jest on wolny w wyborze pracy i wyra eniu zgody na 

szczególne cele uniwersytetu”. Je li zachodzi by w rozumieniu na-

uczyciela przypadek braku wolno ci szko y (della scuola), mo e on 

“odst pi  od swego wyboru szko y”, je li ju  dalej “nie podziela on 

profilu szko y”. W odniesieniu do art. 19 konstytucji w oskiej Try-

buna  orzek , e gdyby uniwersytet wyznaniowy “tolerowa  poczy-

                                                      
47 Tam e, s. 119-120. 
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nania nauczyciela nie podzielaj cego pogl dów tam przyjmowanych 

(stesso credo), to takie zachowanie przyczynia oby si  do amania 

fundamentalnej wolno ci religijnej, która da a pocz tek i jest inspi-

racj  dla danej szko y wyznaniowej”. Wreszcie na koniec orzeczenie 

Trybuna u dotyczy art. 38 konstytucji w oskiej i potwierdza, e ta 

wolno  “nie jest przywilejem uniwersytetu katolickiego”, ale jest 

“uszczegó owieniem zasady do wolno ci szko y (della scuola) i do 

wolno ci religijnej (alla libertà), a taka wolno  jest prawem ka dej 

szko y i ka dej religii czy ideologii”48. Kwestia limitów przyj  

studentów na uniwersytety wyznaniowe i jednocze nie ochrona ich 

“to samo ci wyznaniowej”, to nowy problem do dyskusji49. Rada 

Ministrów w rozporz dzeniu n. 304 z 6 lipca 1972 r. postanowi a, e 

tzw. “wolne” uniwersytety nie musz  akceptowa  wszystkich poda  

o przyj cie na uniwersytet, do czego s  zobowi zane uniwersytety 

pa stwowe. Wed ug tego gremium Uniwersytet Katolicki w Medio-

lanie ma tak e autonomi  w odniesieniu do “systemów selekcji” 

przy przyjmowaniu studentów. Zgoda, je li chodzi o mo liwo ci 

organizacji dydaktyki, administracji, ale pojawia si  w tpliwo , czy 

dotyczy to równie  motywów duchowych. Je li jest kto  wydalany  

z racji “nie akceptowania zasad, które zaakceptowa  przy przyj -

ciu”? Wed ug jurysprudencji, zarówno limity przyjmowania jak  

i wydalanie studentów z motywów “organizacyjnych” lub motywów 

“specyfiki i ideologii”, s  prawnie uzasadnione o tyle, o ile w prze-

ciwnym razie dochodzi oby do zaprzeczenia wyznaniowej autono-

mii uniwersytetu, czy te  jego to samo ci50.  

                                                      
48 Tam e, s. 121-123. W tej sytuacji powstaje problem wolno ci szko y i wol-

no ci w szkole (della e nella scuola). To jednak, zdaniem Autora, nie powinno si  

odnosi  do uniwersytetów, które maj  s u y  interesowi publicznemu. Tam e,  

s. 125. 
49 Tam e, s. 125-128. 
50 Zdaniem A. Mantineo jest to obrona “tendencyjno ci” uniwersytetu i pocho-

dzi z czasów po owy XIX w. Powoli nast puje ewolucja w kierunku poszukiwania 

drogi “najmniejszego z a”. Winno si  d y  do równowagi mi dzy gwarancjami 

dawanymi przez prawodawstwo uniwersyteckie a gwarancj  “to samo ci” ideolo-

gicznej, z zachowaniem gwarancji dla studentów i nauczycieli ich praw osobowych 

i socjalnych, tam e, s. 127. 
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Ugoda mi dzy pa stwem w oskim i Ko cio em zawarta 18 lute-

go 1984 r. w art. 10.3 i dodatkowym protokole w zasadzie powtó-

rzy a przepis konkordatowy z 1929 r. Gdy jednak dokonamy do-

k adnej analizy nowych artyku ów i zasad ogólnych przyj tych w 

ugodzie, to znajdziemy tam tak e nowe spojrzenie na ca  dyscypli-

n  prawn  dotycz c  uniwersytetów katolickich. Wspomniany arty-

ku  ugody gwarantuje Ko cio owi “pe n  wolno  w prowadzeniu 

wszelkiego rodzaju i stopnia szkó  i instytucji wychowawczych”. 

“Pe na wolno ” jest ekwipolentna do wolno ci szkó  pa stwowych. 

Szczegó owe unormowania wokó  umowy s  opó niane i budz  

dyskusje w ród prawników. Dla przyk adu, chodzi o sytuacje na-

uczyciela akademickiego zwalnianego z uniwersytetu, gdy  Proto-

kó  dodatkowy w art. 2 mówi, e takie przypadki winny by  trakto-

wane “w zgodzie z konstytucyjnymi prawami gwarantuj cymi oby-

watelom w oskim” m. in. prawo obrony i wyst powania do s du. 

Rozwi zanie prawne tych kwestii winno by  konsultowane z czyn-

nikami ko cielnym, gdy , zgodnie z art. 13 ust. 2 Ugody, Ko ció  

wspó pracuje z pa stwem w sprawach dobra wspólnego.  

Powstaje pytanie o natur  prawn  uniwersytetów katolickich.  

Je li przyjmie si , e uniwersytety te maj  osobowo  prawn  prawa 

publicznego, to nale y si  liczy  z konsekwencjami odno nie do 

stosunku mi dzy pluralizmem uregulowa  uniwersytetów niepa -

stwowych z jednej strony i “systemem formacyjnym pa stwa”  

z drugiej. Orzeczenie Trybuna u Konstytucyjnego n. 195 utrzymuje, 

e nie s  s uszne obiekcje odno nie do osobowo ci publicznopraw-

nej uniwersytetów katolickich. Jurysprudencja utrzymuje, i  s  one 

“osobami publicznymi nie ekonomicznymi”, ale jednocze nie do-

strzega wiele problemów, np. w sprawie traktowania takich uniwer-

sytetów jako pracodawców51. Dnia 11 maja 1989 r., ustaw  n. 168, 

zosta o powo ane do ycia Ministerstwo uniwersytetów oraz poszu-

kiwa  naukowych i technicznych. M. in. do tego ministerstwa nale-

y “zadanie promocji bada  naukowych i technicznych a tak e pro-

mocji uniwersytetów i instytutów stopnia uniwersyteckiego”. Prawo 

n. 168 mówi o autonomii m. in. “dydaktycznej, naukowej, organiza-

                                                      
51 Tam e, s. 139-142. 
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cyjnej, finansowej”, ale nic nie mówi o autonomii prawodawczej. 

Przecie  statuty i regulaminy s  zaliczane przez to prawo do “sys-

temu róde  prawa uniwersyteckiego”. Dnia 29 lipca 1991 r. zosta a 

wydana ustawa n. 243, dotycz ca uniwersytetów niepa stwowych. 

Art. 2 mówi o dotacjach pa stwowych, art. 3 o warunkach uzyska-

nia takiego subsydiowania i nast pnie podaje kryteria i procedury 

utraty subsydiowania. Nowe uregulowania bardziej akcentuj  

“szczególno ” uniwersytetów niepa stwowych, co stawia je w 

gorszej sytuacji w aspekcie wolno ci ni eli wszystkie niepa stwowe 

szko y ni sze od uniwersytetów52. Na przyk adzie nowego instytutu 

Libero Universitario Campus bio-medico CBM, który 31 pa dzier-

nika 1991 r. otrzyma  prawo nadawania stopni i dyplomów akade-

mickich, który nie ma w statucie adnego odniesienia religijnego, 

cho  dosta  nihil obstat ze strony Stolicy Apostolskiej. Jest to uni-

wersytet w “szerszym sensie” ideologiczny. Czy by tu chodzi o  

o przewidziane w konstytucji Ex corde Ecclesiae “sta e odnawianie” 

instytutów wy szych: “W tym kontek cie uniwersytety katolickie 

wezwane s  do nieustannej odnowy, zarówno dlatego, e s  uniwer-

sytetami, jak i dlatego e s  katolickie” (n. 7). 

 

3. Wolno  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na KUL 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski zosta  utworzony uchwa  bisku-

pów polskich, zgromadzonych 27 lipca 1918 r. na konferencji w 

Warszawie, z inicjatywy I. Radziszewskiego, by ego rektora peters-

burskiej Akademii Duchownej, dzi ki materialnej pomocy K. Jaro-

szy skiego. Jednocze nie w adze uniwersytetu zwróci y si  do Sto-

licy Apostolskiej o kanoniczn  erekcj . Pocz tkowo, po uzyskaniu 

wst pnego zezwolenia w adz pa stwowych, funkcjonowa  on jako 

prywatna szko a wy sza pod patronatem Episkopatu Polski. Funk-

cjonowa y na uniwersytecie cztery wydzia y: Teologiczny, Prawa 

Kanonicznego i Nauk Moralnych, przekszta cony nast pnie w Wy-

dzia  Prawa Kanonicznego, Prawa i Nauk Spo eczno-Ekonomi-

cznych, oraz Wydzia  Nauk Humanistycznych. Kongregacja Semi-

                                                      
52 Tam e, s. 156-157. 



 Wolno  uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim 

 
23

nariów i Uniwersytetów 25 lipca 1920 r. erygowa a kanonicznie 

wydzia y: Teologiczny, Prawa Kanonicznego udzielaj c im prawa 

nadawania stopni licencjata i doktora. Po 1931 r. zosta  opracowa- 

ny nowy statut KUL, który uzyska  zatwierdzenie Kongregacji  

2 czerwca 1936 r. KUL prawa akademickie uzyska  w dopiero w 

dniu 9 kwietnia 1938 r., tak e przy zastrze eniach innych uniwersy-

tetów polskich53. Minister Wyzna  Religijnych i O wiecenia  

Publicznego w dniu 10 marca 1939 r. zatwierdzi  statut KUL54. Do 

II wojny wiatowej KUL funkcjonowa  w ramach 4 wydzia ów: 

Prawa i Nauk Spo eczno-Ekonomicznych, Humanistycznego, Teo-

logicznego, Prawa Kanonicznego.  

Po II wojnie wiatowej, wraz ze zmian  ustroju pa stwa i obj cia 

rz dów przez w adze komunistyczne, KUL mimo zapewnie  w adz 

o wolno ci do jego funkcjonowania na zasadach dotychczasowego 

statusu (Porozumienie z 1950 r.), by  stopniowo ograniczany w swej 

dzia alno ci. W 1952 r. w adze te zlikwidowa y najwi kszy wydzia  

Prawa i Nauk Spo eczno-Ekonomicznych, nast pnie ob o y y Uni-

wersytet podatkiem dochodowym, inwigilowa y zaj cia i profeso-

rów. Cz  z nich, z pobudek ideologicznych, zosta a pozbawiona 

stanowisk profesorskich. Sytuacja prawna i faktyczna KUL za rz -

dów totalitaryzmu komunistycznego by a analogiczna do tej we 

W oszech w okresie skrajnego jurysdykcjonalizmu. Dopiero w  

1981 r. zgodzono si  na reaktywowanie Wydzia u Nauk Spo ecz-

nych. Natomiast na Wydziale Prawa Kanonicznego pozwolono na 

utworzenie Sekcji Prawa, w konsekwencji tego Wydzia  w 1982 r. 

przyj  nazw  Wydzia u Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych a w 

1989 – nazw  Wydzia u Prawa Kanonicznego i wieckiego. Ci ce 

na KUL podatki dochodowe przybra y ju  takie rozmiary, e grozi o 

to przej ciem na skarb pa stwa ca o ci nieruchomo ci Uniwersyte-

tu. Zosta y jednak one umorzone po “odwil y” w stosunkach pa -

stwo – Ko ció . Obecnie KUL jest cz ciowo subsydiowany przez 

pa stwo55, podlega w ca ej swej dzia alno ci ustawie o szkolnictwie 

                                                      
53 Dz. U. RP z 1938 r. Nr 27, poz. 242. 
54 Pismo nr IV UP-7692/38. 
55 Zob. ustawa z 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Dz. U. Nr 61, poz. 259. 
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wy szym56, z szczególnym trybem nadawania tytu ów naukowych57, 

oraz kieruje si  zaaprobowanym przez Stolic  Apostolsk  Statu-

tem58. Przepisy ustawy o szkolnictwie wy szym z 1990 r. stosuje si  

w KUL, o ile statut nie stanowi inaczej59. Aktualnie w ramach KUL 

funkcjonuje 7 wydzia ów: Teologii, Prawa, Prawa Kanonicznego  

i Administracji, Filozofii, Nauk Humanistycznych, Nauk Spo ecz-

nych, Matematyczno-Przyrodniczy, i zamiejscowy Nauk Prawnych  

i Ekonomicznych (2000 r.), pokonuj c z trudem niedobory finanso-

we ofiarami wiernych z terenu Polski. 

KUL pod wezwaniem Naj wi tszego Serca Jezusa “jest niepa -

stwow  szko  wy sz  o pe nych prawach ko cielnych i pa stwo-

wych szkó  wy szych, prowadzon  przez Ko ció  Rzymskokatolic-

ki”60. Bezpo rednio podlega w adzy Stolicy Apostolskiej, w szcze-

gólno ci Kongregacji Wychowania Katolickiego61. Kieruje si  prze-

pisami KPK, konstytucji Ex corde Ecclesiae, a w sprawach doty-

cz cych wydzia ów ko cielnych Konstytucj  Sapientia christiana. 

Podlega opiece i bezpo redniemu nadzorowi Konferencji Episkopa-

                                                      
56 Zob. art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie wy szym: 

“Ustawy nie stosuje si  do szkó  wy szych i wy szych seminariów duchownych, 

prowadzonych przez Ko ció  Katolicki, z wy czeniem Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego (...)”, Dz. U. Nr 65, poz. 385. Inne uczelnie wy sze prowadzone przez 

Ko ció  maj  status prawny uregulowany umow  z 1 lipca 1999 r. w sprawie statu-

su prawnego szkó  wy szych zak adanych i prowadzonych przez Ko ció  Katolicki, 

w tym uniwersytetów, odr bnych wydzia ów i wy szych seminariów duchownych, 

oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Pa stwo stopni i tytu ów nadawa-

nych przez te szko y wy sze, Dz. U. Nr 63, poz. 727. 
57 Zob. art. 38 ustawy z dnia 12 wrze nia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach 

naukowych, Dz. U. Nr 65, poz. 386. 
58 Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997. 
59 Statut, n. 3. 
60 Statut, n 1. Zob. ustawodawstwo pa stwowe: Konkordat mi dzy Stolic  Apo-

stolsk  i Rzecz pospolit  Polsk  z 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 

318 (art. 15); ustawa z dnia 12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie wy szym; ustawa  

z dnia 12 wrze nia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych; umowa 

mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencj  Episkopatu Polski  

z 1 lipca 1999 r. w sprawie statusu prawnego szkó  wy szych zak adanych i prowa-

dzonych przez Ko ció  Katolicki, w tym uniwersytetów, odr bnych wydzia ów  

i wy szych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania 

przez Pa stwo stopni i tytu ów nadawanych przez te szko y wy sze. 
61 Statut, n. 2. 
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tu Polski w zakresie “pozycji naukowej i ko cielnej”, jego “rozwoju 

i podstaw materialnych”. Natomiast bezpo redni nadzór nad uniwer-

sytetem w imieniu w adz ko cielnych sprawuje Wielki Kanclerz62. 

Stolic  Apostolsk  reprezentuje Wielki Kanclerz (ka dorazowy 

arcybiskup lubelski), który jest te  reprezentantem KUL wobec Sto-

licy Apostolskiej, jak te  i wobec w adz pa stwowych63. Do jego 

szczegó owych praw i obowi zków nale y troska o wyk ad i upra-

wianie doktryny katolickiej oraz o zachowanie statutów i przepisów 

Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do katolickich uniwersytetów64. 

Do niego równie  nale y udzielanie mandatu nauczycielom akade-

mickim, zgodnie z przepisem kan. 812 (zob. te  Konstytucja Ex 

corde Ecclesiae, Przepisy ogólne, art. 4, 3); natomiast nauczycielom 

ucz cym na wydzia ach ko cielnych uniwersytetu udziela misji ka-

nonicznej (zob. te  Konstytucja Sapientia christiana, art. 27, 1); w 

razie konieczno ci pozbawia misji lub mandatu, lub zezwolenia na 

nauczanie65. Jego uprawnienia w odniesieniu do wyboru rektora nie 

ograniczaj  si  tylko do przedstawienia w ci gu 2 tygodni Kongre-

gacji Wychowania Katolickiego oraz w a ciwemu ministrowi pa -

stwowemu uchwa y Senatu Akademickiego o wyborze66, ale tak e 

“w razie sprzeciwu ze strony Kongregacji w stosunku do dokonane-

go wyboru” jest konsultowany na równi z Przewodnicz cym Konfe-

rencji Episkopatu w sprawie nowego wyboru67. W odniesieniu do 

osób zatrudnianych na KUL przepisy statutu daj  Wielkiemu Kanc-

lerzowi uprawnienie sprzeciwu i taka osoba “nie mo e by  zatrud-

niona na Uniwersytecie”68. Dla osób zatrudnionych na wydzia ach 

ko cielnych KUL oraz pracuj cych na innych wydzia ach w dyscy-

plinach dotycz cych wiary i moralno ci (na stanowiskach profesora 

zwyczajnego i nadzwyczajnego) wymagane jest uprzednie uzyska-

nie nihil obstat Stolicy Apostolskiej za po rednictwem Wielkiego 

                                                      
62 Tam e, n. 2 pkt 2-4. 
63 Tam e, n. 22. 
64 Tam e, n. 23 pkt 1, 2, 5. 
65 Tam e, n. 6. 
66 Tam e, n. 30 pkt 3. 
67 Tam e, n. 4. 
68 Tam e, n. 52 pkt 5. 
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Kanclerza69. Wielkiemu Kanclerzowi przys uguje te  prawo za-

twierdzania uchwa y Senatu Akademickiego o nadaniu tytu u dokto-

ra honoris causa70. 

Statuty KUL w odniesieniu do pracowników uniwersytetu wy-

magaj , poza kwalifikacjami naukowymi, dobrym wype nianiem 

obowi zków, trosk  o dobro uniwersytetu, aby “wiernie przyj-

mowali katolick  doktryn ” i kierowali si  w yciu “zasadami  

etyki katolickiej”71. Wyj tkowo na KUL mog  by  zatrudnione  

osoby nale ce do innego ko cio a lub religii, lub nie wyznaj ce 

adnej wiary religijnej, “o ile respektuj  katolicki charakter uniwer-

sytetu”72.  

Na wydzia ach ko cielnych jako nauczyciele akademiccy mog  

by  zatrudnione tylko te osoby, które nale  do Ko cio a katolickie-

go i stale odznaczaj  si  nieskazitelno ci  ycia oraz czysto ci  

doktryny, pilno ci  w pe nieniu obowi zków, aby mogli skutecznie 

si  przyczynia  do katolickiej to samo ci ca ego uniwersytetu oraz 

do osi gni cia celu w a ciwego wydzia owi ko cielnemu. Natomiast 

ci na tych e wydzia ach ko cielnych, którzy nauczaj  spraw doty-

cz cych wiary i moralno ci, winni to zadanie “wykonywa  w pe nej 

wspólnocie z autentycznym Nauczycielskim Urz dem Ko cio a”,  

a szczególnie w jedno ci z Biskupem Rzymu. O zatrudnieniu na-

uczycieli akademickich na wydzia ach ko cielnych rektor powiada-

mia Wielkiego Kanclerza, celem uzyskania misji kanonicznej  

i przyj cia od nich wyznania wiary. Pozostali wyk adowcy winni 

otrzyma  od Wielkiego Kanclerza zezwolenie na nauczanie73. 

Zatem pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i nauko-

wi, którzy zajmuj  si  dyscyplinami odnosz cymi si  do wiary  

i obyczajów, musz  uzyska  misj  kanoniczn  od Wielkiego Kanc-

lerza i przed obj ciem stanowiska z o y  wyznanie wiary wobec 

                                                      
69 Tam e, n. 55 pkt 1. Na KUL: “Tytu  naukowy profesora nadaje Senat KUL 

po przeprowadzeniu stosownego post powania, z zachowaniem przepisów ustawy, 

okre laj cych wymogi do uzyskania tego tytu u i odpowiednich przepisów ko ciel-

nych”, tam e, n. 2. Zob. te  n. 57. 
70 Tam e, n. 23 pkt 12. Zob. te  n. 101. 
71 Tam e, n. 52 pkt 2.  
72 Tam e, n. 52 pkt 3. Por. Konstytucja, Przepisy ogólne, art. 4, 2. 
73 Statut, n. 52 pkt 4.  
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Wielkiego Kanclerza lub rektora, je li jest kap anem, albo ich dele-

gata74. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi, 

którzy nie zajmuj  si  dyscyplinami odnosz cymi si  do wiary  

i obyczajów, przed zatrudnieniem winni otrzyma  zezwolenie Wiel-

kiego Kanclerza. Za  duchowni diecezjalni i osoby zakonne winny 

mie  zezwolenie swego biskupa lub wy szego prze o onego75. 

Z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi i na-

ukowymi, z którymi zawiera si  umow  o prac  zgodnie z przepi-

sami pa stwowymi, ko cielnymi i statutem, mo na rozwi za  t  

umow  w przypadkach okre lonych ustawami pa stwowymi i statu-

tem. Natomiast z tego rodzaju pracownikami “prowadz cymi zaj -

cia w zakresie dyscyplin odnosz cych si  do wiary i moralno ci 

mo e by  rozwi zany stosunek pracy bez wypowiedzenia na skutek 

cofni cia przez Wielkiego Kanclerza misji kanonicznej lub manda-

tu”76. W przypadku powa nego naruszenia obowi zków lub godno-

ci zawodu nauczycielskiego, a zw aszcza czysto ci doktryny, na-

uczyciel akademicki odpowiada w I instancji przed komisj  dyscy-

plinarn  i w II instancji przed komisj  odwo awcz 77. 

Studentem KUL mo e zosta  ka dy, kto posiada wiadectwo 

dojrza o ci i zobowi zuje si  “uznawa  i szanowa  katolicki charak-

ter uniwersytetu” oraz je li kieruje si  “zasadami moralno ci chrze-

cija skiej”. Senat mo e ustanowi  jeszcze inne warunki78, cho  

dzisiaj nie wymaga si  wiadectwa chrztu. W odniesieniu do osób 

duchownych diecezjalnych i zakonnych, to podobnie jak przy pra-

cownikach, wymagana jest na studia zgoda biskupa lub wy szego 

prze o onego zakonnego. Osoby za  wieckie, je li chc  studiowa  

na wydziale ko cielnym, winny otrzyma  wiadectwo moralno ci od 

osoby ko cielnej79. Ka dy student KUL sk ada przysi g , w której 

przyrzeka “kierowa  si  zasadami moralno ci chrze cija skiej”, a 

                                                      
74 Tam e, n. 60 pkt 1-2. 
75 Tam e, n. 60 pkt 3-4. 
76 Tam e, n. 61. 
77 Tam e, n. 67. 
78 Tam e, n. 73. 
79 Tam e, n. 74 pkt 2. Na tym miejscu przez “osob  duchown ” nale y rozu-

mie  tak e siostry i braci zakonnych. 
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przysi ga posiada charakter religijny80. Na terenie uniwersytetu 

mog  by  zwo ywane i odbywane zgromadzenia akademickie za 

zezwoleniem rektora81.  

Je li chodzi o wolno  w badaniach naukowych i nauczaniu, Sta-

tut KUL przyjmuje zasad  wolno ci nauki, która s u y rozwojowi 

ró nych dyscyplin naukowych i poznawaniu prawdy. Zasada wolno-

ci nauki w dyscyplinach odnosz cych si  do wiary i obyczajów, co 

jest zupe nie zrozumia e, “powinna pozostawa  w zgodzie  

z Objawieniem i nauczaniem Ko cio a”82. Programy nauczania na 

wydzia ach i kierunkach ko cielnych winny by  zgodne z normami 

zawartymi w dokumentach ko cielnych, zw aszcza w dokumentach 

Soboru Watyka skiego II i w konstytucji apostolskiej papie a Jana 

Paw a II Sapientia Christiana (art. 38-45). Natomiast na innych 

wydzia ach program studiów winien by  “dostosowany do norm 

zawartych w Konstytucji Ex corde Ecclesiae i do programów obo-

wi zuj cych na odpowiednich kierunkach studiów w uniwersytetach 

pa stwowych”. Dla zaznaczenia katolickiego charakteru uniwersy-

tetu w programie studiów na KUL statut przewiduje tzw. przedmio-

ty uniwersyteckie, tj. “z zakresu chrze cija skiego pogl du na wiat 

i kultury religijnej”83. 

                                                      
80 Tam e, n. 76 pkt 1: “Jako student KUL b d  sumiennie wype nia  swoje 

obowi zki, by rzetelnie przygotowa  si  do pracy dla dobra Ko cio a i Ojczyzny. 

Kieruj c si  zasadami moralno ci chrze cija skiej, b d  strzec godno ci studenta i 

dba  o dobre imi  Uczelni, a tak e przestrzega  wszelkich zarz dze  w adz. Tak mi 

dopomó  Bóg”. 
81 Tam e, n. 105 pkt 1: “Zwo ywanie i odbywanie zgromadze  na terenie uni-

wersytetu wymaga uprzedniego zezwolenia rektora (...), podanie winno by  z o one 

na pi mie (...). Mog  w nich bra  udzia  tylko pracownicy i studenci oraz osoby 

zaproszone za zgod  rektora”. N. 106 statutu przewiduje w nich udzia  przedstawi-

ciela rektora, który mo e je rozwi za , w przypadku zagro enia “dobra uniwersyte-

tu lub interesu publicznego”. W n. 107 statut przewiduje, e nie wymagaj  zezwo-

lenia w adz Uniwersytetu zebrania zwo ywane przez zwi zki zawodowe, organiza-

cje akademickie uznane przez Senat oraz zebrania zwo ywane przez samorz d 

studencki, je li te zebrania wynikaj  z ich dzia alno ci statutowej lub regulamino-

wej i odbywaj  si  w pomieszczeniach zamkni tych na terenie Uniwersytetu. Te 

unormowania, z pozoru mocno ograniczaj ce wolno  zgromadze  na uniwersyte-

cie, s  uwarunkowane problemami zgromadze  “nielegalnych” z punktu widzenia 

w adz totalitarnych z okresu sprzed 1989 r. 
82 Tam e, n. 95 pkt 1-2. 
83 Tam e, n. 96. 
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4. Podsumowanie 

 

O wolno ci uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim mówimy 

dzisiaj w kontek cie praw cz owieka, (zagwarantowanych aktami 

prawa mi dzynarodowego i uznanych za niezbywalne przez Sobór 

Watyka ski II). Prawa te wynikaj  z natury cz owieka i daj  mu 

wolno  wyboru okre lonego wiatopogl du, systemu warto ci, 

sposobu kszta cenia i wychowania oraz prowadzenia bada  nauko-

wych. Pryncypia te przenosz  si  na Ko ció , który ma niezbywalne 

prawo zak adania i prowadzenia uniwersytetów katolickich. 

Wolno  ka dego uniwersytetu, w tym tak e katolickiego, spro-

wadza si  g ownie do jego autonomii. W Konstytucji Jana Paw a II 

znalaz y si  s owa, skierowane do wszystkich uniwersytetów, i  

posiadaj  one “instytucjonaln  autonomi ”, bez której nie mo e on 

wype nia  skutecznie swoich zada . Autonomia ta gwarantuje 

cz onkom uniwersytetu “wolno  akademick ” i strze e “prawa 

jednostki i wspólnoty w granicach zakre lonych przez wymogi 

prawdy i dobra wspólnego”84. Natomiast w odniesieniu do uniwer-

sytetów katolickich Papie  podkre li  “instytucjonalny” obowi zek 

odwo ywania si  w swej pracy do “inspiracji i wiat a or dzia chrze-

cija skiego”. Okre li  te  natur  uniwersytetu katolickiego pisz c: 

“katolickie idea y, postawy i zasady przenikaj  i wype niaj  ró ne 

formy dzia alno ci akademickiej, stosownie do ich natury i w a ci-

wej im autonomii, jednym s owem uniwersytet, który jest jednocze-

nie katolicki, winien by  wspólnot  ludzi nauki, przedstawicieli 

ró nych dziedzin ludzkiej wiedzy, a zarazem instytucj  akademick , 

w której katolicyzm jest obecny w sposób ywotny”85. Na stra y 

autonomii uniwersytetu ka dego uniwersytetu, w tym tak e katolic-

kiego, jego to samo ci i charakteru stoi ustawodawstwo i doktryna 

Ko cio a, uregulowania prawa mi dzynarodowego, ustawodawstwo 

konstytucyjne i zwyk e poszczególnych pa stw oraz prawo we-

wn trzne – statuty uniwersytetu. 

Mówi c o wolno ci w uniwersytecie katolickim bierzemy g ow-

nie pod uwag  warunki zatrudniania i ewentualnego zwalniania 

                                                      
84 Konstytucja, Wst p, n. 12. 
85 Tam e, n. 14. 
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pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i administracyj-

nych, system naboru kandydatów na studia, przekazywan  im wie-

dz  oraz system warto ci, obowi zek zaliczenia tzw. przedmiotów 

uniwersyteckich, wolno  stowarzysze , zgromadze  i problem 

duszpasterstwa akademickiego. Ponadto chodzi tu o wolno  bada  

naukowych, autonomia uprawiania nauki ze szczególnym uwzgl d-

nieniem wymogów odno nie do przedmiotów ko cielnych.  

Na koniec warto przypomnie , i  Konstytucja Jana Paw a II Ex 

corde Ecclesiae pisze o potrzebie ci g ej odnowy w uniwersytetach 

katolickich. Czytamy tam: “W dzisiejszym wiecie, charakteryzuj -

cym si  tak gwa townym post pem nauki i techniki, zadania uniwer-

sytetu katolickiego staj  si  coraz wa niejsze i pilniejsze (...). 

Chrze cija ska inspiracja katolickiego uniwersytetu pozwala mu 

uwzgl dnia  w badaniach naukowych tak e wymiar moralny, du-

chowy i religijny oraz ocenia  zdobycze nauki i techniki z punktu 

widzenia integralnego dobra osoby ludzkiej”. W tym kontek cie 

uniwersytety katolickie wezwane s  do nieustannej odnowy. W gr  

wchodzi tu bowiem “sens bada  naukowych i techniki, ycia spo-

ecznego i kultury, a w g bszym jeszcze wymiarze – sens samego 

cz owieka”. Odnowa ta wymaga jasnego u wiadomienia sobie, e 

katolicko  uniwersytetu czyni go bardziej zdolnym do bezintere-

sownego poszukiwania prawdy, które nie jest podporz dkowane 

adnym partykulanym interesom ani przez nie uwarunkowane86.  

 

 

                                                      
86 Tam e, n. 7. 
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Proces likwidacji ni szych seminariów duchownych 

w latach 1959-1963 

 

Od czasu odzyskania niepodleg o ci w 1945 r. – podobnie jak to 
mia o miejsce w okresie II RP – jedn  z najbardziej popularnych 
form dzia alno ci o wiatowo-wychowawczej Ko cio a katolickiego 
by o prowadzenie przez instytucje ko cielne ni szych (ma ych) se-
minariów duchownych, czyli zak adów maj cych na celu przygoto-
wywanie na poziomie rednim m odzie y m skiej do studiów w 
seminariach wy szych. Tego rodzaju zak ady prowadzone by y b d  
to przez poszczególne diecezje (ni sze seminaria diecezjalne), b d  
te  zgromadzenia zakonne (ni sze seminaria zakonne). Ich organi-
zacja by a niejednolita, co zreszt  by o konsekwencj  nieprecyzyj-
nych przepisów prawa kanonicznego1. Seminaria te erygowane by y 
przy biskupich b d  zakonnych gimnazjach i liceach ogólnokszta -

                                                      
1 Obowi zuj cy w latach 1917-1983 kodeks prawa kanonicznego (CIC) odnosi  

si  do ni szych seminariów zaledwie w jednym kanonie: “Curandum ut in maiori-

bus praesertim dioecesibus bina constituantur Seminaria: minus, scilicet, pro pu-

eris litterarum scientia imbuendis, maius pro alumnis philosophiae ac theologiae 

vacantibus” (1354 § 2). Zatem CIC, zobowi zuj c biskupów diecezjalnych do 
tworzenia w swoich diecezjach seminariów ni szych i wy szych, nie okre la , czy 
seminarium minus ma mie  charakter szko y, czy te  ma to by  jedynie zak ad 
wychowawczy. Bior c pod uwag  u yte w kodeksie sformu owanie odnosz ce si  
do celu powstawania tego typu instytucji: “pro pueris litterarum scientia imbuen-

dis”, a tak e ogóln  tendencj  panuj c  w wiecie katolickim w dobie ywio owego 
powstawania tego typu instytucji, mo na stwierdzi , i  chodzi o przede wszystkim 
o to, aby kandydaci do seminariów wy szych mieli uko czone studium, które w 
danym kraju wymagane jest do rozpocz cia studiów akademickich. Por. A. Koza-
kowski, Formacja intelektualna kandydatów do kap a stwa. Studium historyczno-

prawne, Lublin 1977, mps, BKUL, s. 238. 
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c cych albo te  stanowi y samodzielne zak ady wychowawcze, któ-
rych wychowankowie pobierali nauk  w szko ach rednich, pa -
stwowych b d  prywatnych.  

Od roku 1948 rozpocz  si  okres intensywnego ograniczania 
przez powojenne w adze dzia alno ci tych zak adów poprzez od-
mow  udzielania uprawnie  szkó  pa stwowych, utrudnianie uzy-
skania wiadectw maturalnych przez absolwentów ni szych semina-
riów, zajmowanie lokali oraz stopniow  likwidacj  poszczególnych 
zak adów. Swoiste apogeum stanowi a tutaj akcja likwidacji 
wszystkich zakonnych seminariów duchownych, dokonana jednego 
dnia (3 lipca 1952 r.) na obszarze ca ej Polski. Likwidacji dokonano 
na podstawie decyzji wydzia ów o wiaty w a ciwych miejscowo 
prezydiów wojewódzkich rad narodowych. W identycznie brzmi -
cych decyzjach o likwidacji formu owano zarzut, i  seminaria te 
dzia a y bez przewidzianego w prawie orzeczenia w a ciwych orga-
nów o wiatowych, a wi c nielegalnie. Akcja maj ca na celu likwi-
dacj  tych zak adów przeprowadzona zosta a z drastycznym naru-
szeniem obowi zuj cego prawa, przy uaktywnieniu zarówno w adz 
lokalnych, jak te  czynników politycznych (komitetów wojewódz-
kich PZPR) oraz znacznych si  policyjnych (UB, MO)2. 

Po pa dzierniku 1956 r. od y y nadzieje na normalne funkcjo-
nowanie szkolnictwa ko cielnego. W latach 1957-58 reaktywowano 
w Polsce ponad 30 ni szych seminariów duchownych3. Ówczesne 
w adze traktowa y nowo powsta e seminaria jako szko y wewn trz-
ko cielne, deklaruj c ca kowit  wolno  Ko cio a do ich prowadze-
nia. Zdecydowanie jednak odmawiano nadawania uprawnie  szkó  
pa stwowych, godz c si  jedynie w kilku przypadkach na organi-
zowanie na ich terenie pa stwowego eksternistycznego egzaminu 
maturalnego. Czas “odwil y” w stosunkach z Ko cio em by  jednak 

                                                      
2 Szerzej na ten temat: A. Mezglewski, Akcja likwidacyjna ni szych zakonnych 

seminariów duchownych w dniu 3 lipca 1952 r., w: Divina et humana. Ksi ga 

Jubileuszowa w 65. rocznic  urodzin Ksi dza Profesora Henryka Misztala, red.  
A. D bi ski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 145-157. 

3 W adze w tym czasie nie stawia y przeszkód w ponownym uruchamianiu ni -
szych seminariów. Podstawowym problemem by  jednak fakt, i  wi kszo  lokali, 
w których mie ci y si  seminaria, zaj tych w latach 40. i 50. nie zosta o oddanych 
ich w a cicielom. Seminaria uruchamiano zatem w miar  mo liwo ci, tam gdzie 
dysponowano wolnymi lokalami. 
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nad wyraz krótki. Od 1959 r. – w sposób jeszcze bardziej systema-
tyczny i bezwzgl dny ni  to mia o miejsce w okresie stalinowskim – 
rozpocz to proces ograniczania dzia alno ci Ko cio a w dziedzinie 
o wiaty i wychowania, tak e w zakresie prowadzenia przez instytu-
cje ko cielne ni szych seminariów duchownych. Na pierwszym 
etapie dokonano reinterpretacji nadal obowi zuj cych przedwojen-
nych przepisów szkolnych, poddaj c seminaria duchowne nadzoro-
wi w adz pa stwowych oraz rozci gaj c na nie obowi zywalno  
przepisów ustawy z 11 marca 1932 r. o prywatnych szko ach oraz 

zak adach naukowych i wychowawczych (zwana dalej ustaw  o pry-

watnych szko ach)4. Nowe zarz dzenie dotycz ce nadzoru pa stwo-
wego oraz stare przepisy ustawodawstwa szkolnego wykorzystano 
nast pnie do drastycznego ograniczania stanu posiadania Ko cio a 
katolickiego w zakresie szkolnictwa wewn trzko cielnego. 

 

1. Wprowadzenie nadzoru pa stwowego nad seminariami 

Na skutek zarz dzenia z dnia 29 grudnia 1959 r. wydanego przez 
Ministra O wiaty w porozumieniu z Urz dem ds. Wyzna  seminaria 
duchowne obj te zosta y nadzorem pa stwowym5. Pomimo i  w 
okresie tym dzia a a ju  Komisja Wspólna przedstawicieli Rz du  
i Episkopatu, decyzja o wprowadzeniu nadzoru podj ta zosta a ca -
kowicie jednostronnie. Nadzorem tym mia y by  obj te zarówno 
ni sze, jak i wy sze seminaria duchowne. Nadzór ten realizowany 
mia  by  przede wszystkim poprzez wizytacje prowadzone przez 
kuratoria okr gów szkolnych i wydzia y ds. wyzna  prezydiów wo-
jewódzkich rad narodowych. Instytucjom tym polecono wydawanie 
orzecze  oraz zarz dze  powizytacyjnych, do których wykonania 
mia y by  zobowi zane kierownictwa nadzorowanych seminariów. 
Podstaw  prawn  wprowadzenia nadzoru pa stwowego stanowi  
mia y: ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji na-
czelnych w adz pa stwowych w zakresie gospodarki komunalnej  

                                                      
4 Dz. U. Nr 33, poz. 343. 
5 Zob. zarz dzenie Ministra O wiaty z dnia 29 grudnia 1959 r. wydane z poro-

zumieniu z Urz dem do Spraw Wyzna  w sprawie nadzoru nad seminariami du-

chownymi, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Urz d do Spraw Wyzna  
(UdSW), sygn. 97/1. 
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i administracji publicznej6 oraz ustawa o prywatnych szko ach, przy 
czym wspomniane zarz dzenie nie powo ywa o si  na aden kon-
kretny przepis tej ustawy. Zatem w roku 1959 nie zosta  uchwalony 
aden nowy akt prawny, który zmienia by sytuacj  seminariów du-

chownych w zakresie ich podporz dkowania w adzom pa stwo-
wym. Za taki bowiem nie mo na uwa a  ministerialne zarz dzenie. 
W urz dowych pismach stwierdzono natomiast, i  dokonana zosta a 
nowa wyk adnia przedwojennej ustawy. Podane w pi mie Prezesa 
Rady Ministrów7 racje, stanowi ce faktyczne podstawy podj cia 
decyzji o wprowadzeniu nadzoru nad seminariami, nie maj  z praw-
nego punktu widzenia wi kszego znaczenia, je li przyj , e dla 
podj cia takiej decyzji nie by o podstaw prawnych, jednak e nale y 
je zbada  chocia by po to, aby przekona  si , czy by y to racje rze-
czywiste, czy te  stanowi y one jedynie pretekst dla realizacji aprio-
rycznych za o e  polityki wyznaniowej pa stwa. Ju  sam fakt, i  
motywy podj cia owej decyzji podane zosta y w sposób nad wyraz 
ogólnikowy, sk ania ku zaj ciu stanowiska, które z perspektywy 
kilkudziesi ciu lat nie mo e budzi  kontrowersji, i  w a nie owa 
aprioryczno  mia a tu znaczenie decyduj ce. Zawi a i demagogicz-
na konstrukcja uzasadniania tej decyzji jedynie utwierdza w takim 
przekonaniu. Jako przyczyn  zmiany stanowiska rz du w sprawie 
nadzoru nad seminariami podaje si  w pi mie premiera fakt, i  “zu-
pe na swoboda kszta cenia i wychowania kandydatów do stanu du-
chownego, jak  pa stwo pozostawi o w adzom ko cielnym i zakon-
nym, by a i jest wykorzystywana w sposób budz cy zasadnicze za-
strze enia. Szczególnie wysoce niew a ciwa atmosfera, panuj ca w 
seminariach duchownych, jak równie  postawa spo eczna m odego 
duchowie stwa, które w du ej liczbie opuszcza rokrocznie zak ady 
teologiczne, wywo uje kategoryczny sprzeciw”. Zatem: niew a ciwa 
atmosfera panuj ca w seminariach, postawa spo eczna m odego 
duchowie stwa oraz du a ilo  m odzie y opuszczaj cej zak ady 
kszta cenia duchownych mia y stanowi  owe rationis facti. Nad 
dwoma pierwszymi zarzutami trudno podj  jak kolwiek polemik , 

                                                      
6 Dz. U. Nr 19, poz. 156. 
7 Zob. pismo Prezesa Rady Ministrów do Episkopatu Polski z dnia 12 pa dzier-

nika 1959 r. nr I-5/81/59, AAN, UdSW, sygn. 97/1. Pismo to zosta o przedrukowa-
ne w publikacji P. Rainy, Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w wietle 

dokumentów 1945-1989, t. 1, lata 1945-59, Pozna  1994, s. 752-753. 
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ze wzgl du na ich ogólnikowo  (st d uzasadnione podejrzenie  
o demagogi ). Mo na jedynie doda , i  zarzuty te nie zosta y 
uszczegó owione ani w pi mie premiera, ani te  w pó niejszej, ob-
szernej korespondencji z Episkopatem Polski. Ostatni, trzeci zarzut, 
dotycz cy du ej liczby “duchowie stwa”8 opuszczaj cego zak ady 
mia  charakter bardziej konkretny od pozosta ych, jednak e okre le-
nie, jaka liczba mo e tutaj by  uwa ana za przerost jest rzecz  
wzgl dn 9. Zarzut o licznych alumnach opuszczaj cych szko  nie 
mia  jednak adnego znaczenia prawnego. Jest faktem, i  pewna 
liczba alumnów ni szych seminariów duchownych opuszcza a za-
k ady i przenosi a si  do szkó  pa stwowych. Przyczyny takiego 
stanu rzeczy by y ró ne. Pewn  rol  odgrywa y zapewne wzgl dy 
finansowe – szko y pa stwowe by y bezp atne. Z ca  pewno ci  
spora liczba alumnów opuszcza a zak ady, aby staj c si  uczniami 
szkó  pa stwowych zwi kszy  swoje szanse na uzyskanie matury. 

Zatem podane w uzasadnieniu decyzji o wprowadzeniu nadzoru 
pa stwowego nad seminariami motywy jego wprowadzenia by y 
nierzeczywiste i fikcyjne. Prawdziwych motywów poszukiwa  na-
le y poza oficjalnymi pismami, kierowanymi do w adz ko cielnych. 
Znajdziemy je np. w referacie Urz du do Spraw Wyzna  z 1961 
roku, w którym czytamy: “W ten sposób przybli amy si  do mo-
mentu, w którym w adze pa stwowe stopniowo osi gn  ca kowit  
kontrol  nad seminariami duchownymi. Wychowywa  b d  ksi y 
w duchu poszanowania w adzy ludowej, w duchu równie  przeko-
na  socjalistycznych, to niew tpliwie umacnia  b dzie ruch ksi y 
post powych, a i wa nym jest równie  oddzia ywanie ksi y na 
zewn trz na samych parafiach, a przecie  zale y nam na tym, aby 

                                                      
8 Pismo premiera z 12 pa dziernika 1959 r. dotyczy o zarówno nadzoru nad 

seminariami wy szymi, jak i ni szymi. Zarzut dotycz cy du ej liczby duchowie -
stwa opuszczaj cego zak ady dotyczy  zatem i jednych, i drugich, przy czym bez 
porównania alumni seminariów ni szych opuszczaj cy swe zak ady stanowili tutaj 
zdecydowan  wi kszo . Tymczasem alumnów tych w aden sposób nie mo na 
by o zaliczy  do kategorii “duchowni”, poniewa  byli to po prostu uczniowie szkó  
rednich. Tak e alumni seminariów wy szych, je li nie przyj li jeszcze wi ce , 

albo przynajmniej tonsury, nie mogli by  zaliczeni do tej grupy. Zatem okre lenie 
“liczni m odzi duchowni” by o u yte niew a ciwie.  

9 Oczywi cie, wypada oby poda  – przynajmniej w przybli eniu – te liczby, 
jednak e ani strona rz dowa ani ko cielna w oficjalnych pismach takich statystyk 
nie przedstawia y. 
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ich oddzia ywanie dla socjalizmu by o jak najbardziej korzystne”10. 
Te s owa wszystko wyja niaj . 

Wprowadzenie nadzoru pa stwowego nad seminariami ni szymi 
(jak i wy szymi) w takim zakresie stanowi o naruszenie konstytu-
cyjnej zasady rozdzia u Ko cio a od pa stwa (art. 70 ust 2 Konsty-
tucji PRL). Wprawdzie konstytucyjny przepis, wprowadzaj cy t  
zasad , by  niezwykle lakoniczny (“Ko ció  jest oddzielony od pa -
stwa”) i nie precyzowa  charakteru tego rozdzia u, jednak e wpro-
wadzony w 1959 r. nadzór, który zak ada  wp yw pa stwa, np. na 
opracowywane programy nauczania, obsad  stanowisk profesor-
skich itp., zaprzecza  jakiemukolwiek modelowi rozdzia u. Polityka 
pa stwa wobec szkolnictwa seminaryjnego po roku 1959 jest  
jednym z bardziej wyrazistych przyk adów, i  pomimo wyra nych 
przepisów konstytucyjnych, deklaruj cych rozdzia  Ko cio a od 
pa stwa, w praktyce mieli my do czynienia z systemem zwierzch-
nictwa pa stwa nad Ko cio em i to w niespotykanych dot d rozmia-
rach11. 

Na potrzeby wprowadzenia nadzoru pa stwowego w adze zali-
czy y seminaria ni sze do szkó  prywatnych. Jednak e w rzeczywi-
sto ci odmawiano tym instytucjom takiego formalnego uznania, za  
alumnów seminariów ni szych nie traktowano w ogóle jako m o-
dzie y ucz cej si . I tak: pozbawiono alumnów prawa do korzysta-
nia ze zni ek kolejowych12, rodzicom alumnów odmawiano prawa 
do zasi ków rodzinnych, jakie przys ugiwa y na m odzie  ucz c  
si 13, urz dy pa stwowe nie uznawa y dokumentów wystawianych 

                                                      
10 Zob. referat Urz du do Spraw Wyzna  o aktualnych stosunkach mi dzy pa -

stwem a Ko cio em, w: P. Raina, Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w 

wietle dokumentów 1945-1989, t. 2, Lata 1960-74, Pozna  1995, s. 66-67.  
11 Zob. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wst pne. Rys hi-

storyczny, Lublin 1996, s. 222-223. 
12 Ulg kolejowych odmawiano uczniom wszystkich szkó  prywatnych, które nie 

mia y w danym roku uprawnie  szkó  pa stwowych. Zob. pismo Centralnego 
Urz du Szkolenia Zawodowego (CUSZ) do UdSW z dnia 31 marca 1953 r., nr IV 
0-8a/4/53, AAN, UdSW, sygn. 37/456. 

13 Prawa do zasi ków rodzinnych odmawiano w przypadku uczniów wszystkich 
szkó  prywatnych, które w danym roku szkolnym nie uzyska y uprawnie  szkó  
publicznych. Do roku 1951 zasi ki by y wyp acane. Zmiana stanowiska w adz 
mia a miejsce w roku 1951 na podstawie pisma Ministra Pracy i Opieki Spo ecznej 
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przez dyrekcje seminariów, nak adano na nie podatki, od których 
wolne by y wszystkie inne szko y i zak ady wychowawcze. 

 
2. Problem obowi zywalno ci ustawodawstwa szkolnego  

wobec seminariów duchownych 

 

Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szko ach nie 
wspomina a ani jednym s owem o ni szych seminariach duchow-
nych, a wi c ani wyra nie ich nie obejmowa a swoimi rygorami, ani 
te  wyra nie ich nie wy cza a spod swego obowi zywania. Nie 
stanowi o to jednak luki w systemie prawnym, gdy  sytuacja tych 
seminariów zosta a uregulowana wcze niej w konkordacie zawar-
tym ze Stolic  Apostolsk  w 1925 r.14 W pismach proweniencji 
rz dowej z lat 1959-1963 wysuwany by  w zwi zku z tym argument, 
e skoro z dniem 12 wrze nia 1945 r. konkordat przesta  obowi zy-

wa , zatem nic ju  nie uzasadnia o uprzywilejowanej sytuacji ni -
szych seminariów duchownych w zakresie ich podporz dkowania 
rygorom ustawy o prywatnych szko ach. Stanowisko rz du nie 
uwzgl dnia o jednak znacznie bardziej skomplikowanej sytuacji w 
zwi zku z wydaniem przez TRJN uchwa y dotycz cej obowi zy-
walno ci konkordatu. Przede wszystkim uchwa a ta nie by a formal-
nym i zgodnym z prawem aktem wypowiedzenia umowy mi dzyna-
rodowej i nie ulega w tpliwo ci, i  dzie  12 wrze nia 1945 r. nie 
mo na uzna  za moment wyga ni cia konkordatu. Fakt, czy kon-
kordat z 1925 r. obowi zywa  na arenie mi dzynarodowej w okresie 
Polski Ludowej, jest co najmniej problematyczny – bezsporne jest 
jedynie to, e w stosunkach mi dzynarodowych nie by  stosowany15. 
Pomijaj c w tym miejscu dywagacje o charakterze prawnomi dzy-
narodowym stwierdzi  nale y, i : 

                                                                                                               
do ZUS z dnia 25 pa dziernika 1951 r., nr Upn.16 a.37/51. Zob. pismo CUSZ do 
UdSW z dnia 12 lutego 1953 r., nr GP/3/9/53, AAN, UdSW, sygn. 37/544. 

14 Art. XIII ust. 2 konkordatu z 10 lutego 1925 r.: “We wszystkich diecezjach 
Ko ció  katolicki posiada  b dzie seminaria duchowne, odpowiednio do prawa 
kanonicznego, którymi b dzie kierowa  i w których b dzie mianowa  nauczycieli”. 

15 Szerzej na temat obowi zywalno ci konkordatu z 1925 r. w okresie Polski 
Ludowej zob. A. Mezglewski, Spór o wyga ni cie konkordatu polskiego z 1925 r., 
“Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. 8, s. 325-340. 
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a) sama uchwa a TRJN w swojej tre ci stwierdza a i , “Tymcza-
sowy Rz d Jedno ci Narodowej (...) nadal zapewnia Ko cio o-
wi pe n  swobod  dzia ania w ramach obowi zuj cych ustaw”; 

b) uchwa a z 12 wrze nia 1945 r., je li nawet mia a wp yw na 
obowi zywalno  konkordatu w stosunkach mi dzynarodo-
wych, to jednak nie znosi a (bo i nie mog a znosi ) ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1925 r. o ratyfikacji konkordatu16. Ustawa ta 
nie zosta a formalnie nigdy uchylona, zatem obowi zywa a 
tak e w roku 1959. 

Powracaj c do ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych 

szko ach i uwzgl dniaj c zasady wyk adni subiektywistycznej 
stwierdzi  nale y, e ustawodawca polski wiadomie nie mia  za-
miaru obejmowa  t  legislacj  seminariów ni szych. Nie mo na si  
te  tutaj dopatrzy  zamiaru ewentualnego, który by zak ada , e w 
razie wyga ni cia konkordatu ustawa z 1932 r. obj aby tak e ni sze 
seminaria duchowne. W urz dowej korespondencji z Episkopatem 
Polski przedstawiciele ówczesnych w adz wyra ali pogl d, e  
“jedynym uzasadnieniem niestosowania w okresie mi dzywojennym 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 1932 o prywatnych szko ach (...) 
do seminariów duchownych by y przepisy art. XIII konkordatu  
z 1925 r. (...) Wobec utraty mocy obowi zuj cej przez konkordat, 
brak jest podstaw prawnych do wy czenia seminariów spod dzia a-
nia przepisów ustawy z 11 marca 1932 r.”17 Ustawy o prywatnych 

szko ach nie stosowano jednak do ni szych seminariów duchownych 
nie tylko w latach 1932-1939, ale tak e w latach 1945-1958 – czyli 
ju  po rzekomym wyga ni ciu konkordatu z 1925 r. Praktycznie 
wi c w roku 1959 dosz o do dokonania zmiany wyk adni ustawy  
z 11 marca 1932 r. o prywatnych szko ach, poddaj c jej rygorom 
ni sze (i wy sze) seminaria duchowne. Znamienne jest, e zmiana 
wyk adni dokonana zosta a nie przez Cia o Ustawodawcze PRL, 
lecz przez w adz  wykonawcz  – Prezesa Rady Ministrów. 

 

                                                      
16 Dz. U. Nr 72, poz. 501. 
17 Zob. pismo Pe nomocnika Rz du ds. Stosunków z Ko cio em do Sekretarza 

Episkopatu Polski z dnia 30 grudnia 1959 r., nr I-42/7/59, AAN, UdSW, sygn. 97/1. 
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3. Przyczyny i podstawy prawne likwidacji 

 

Jako podstawy prawne likwidacji ni szych seminariów duchow-
nych dokonywanych w okresie gomu kowskim wskazywano: usta-
w  z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szko ach wraz z rozporz -
dzeniem wykonawczym Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1932 r.18 
oraz zarz dzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 grudnia 1959 r. doty-
cz ce nadzoru nad seminariami. Wprawdzie w dniu 15 lipca 1961 r. 
zosta a uchwalona ustawa o rozwoju systemu o wiaty i wychowa-

nia19, która uchyla a przedwojenn  ustaw  o prywatnych szko ach, 
jednak e a  do roku 1964 nie zosta y wydane odpowiednie przepisy 
wykonawcze dotycz ce warunków i sposobów zamkni cia zak a-
dów naukowych i wychowawczych. W zwi zku z tym – zgodnie  
z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 – nadal obowi zywa y 
przedwojenne przepisy wykonawcze, wydane w oparciu o ustaw   
z dnia 11 marca 1932 r. 

W zakresie przyczyn wskazywanych w orzeczeniach w adz 
o wiatowych o zamkni ciu poszczególnych ni szych seminariów – 
w porównaniu z okresem stalinowskim – zauwa amy do  znaczn  
rozmaito , chocia  najcz ciej stosowano – tak jak i poprzednio –  
z góry przygotowane szablony. Jako przyczyny zamkni cia zak a-
dów wskazywano: niew a ciwe stosunki wychowawcze, niewystar-
czaj cy poziom naukowy, nieprzestrzeganie obowi zuj cych przepi-
sów lub zarz dze  w adz o wiatowych, prowadzenie nielegalnego 
internatu. Oddzielnego omówienia wymagaj  przyczyny wskazane 
w decyzji o zamkni ciu Wydzia u Przygotowawczego WMSD w 
Warszawie. 

 
3.1. Niew a ciwe stosunki wychowawcze 

Najcz stsz  przyczyn  likwidacji zak adów, wskazywan  przez 
wydzia y o wiaty, by  zarzut sformu owany nast puj co: “w semi-
narium panuj  niew a ciwe stosunki wychowawcze, wywieraj ce 
                                                      

18 Rozporz dzenie Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych 
szko ach oraz zak adach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 13 w poro-
zumieniu z Ministrem Spraw Wewn trznych, a co do § 20 w porozumieniu z Mini-
strem Spraw Wewn trznych oraz Przemys u i Handlu (Dz. U. Nr 50, poz. 473). 

19 Dz. U. Nr 32, poz. 160. 
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specyficzny wp yw na charakter i psychik  m odzie y”20. W decy-
zjach w adz o wiatowych nie wykazano jednak adnych uchybie  
natury etycznej, a tym bardziej nie wskazano ich zwi zku z atmosfe-
r  panuj c  w szko ach pa stwowych. Zarzuty te zosta y wi c sfor-
mu owane w sposób enigmatyczny, bez podania jakichkolwiek 
przyk adów b d  dowodów, za  wyja nienia w tej sprawie, które 
sk adane by y przez instytucje ko cielne, odrzucane by y bez ko-
mentarza.  

A zatem w adze o wiatowe w uzasadnieniach swoich decyzji  
o likwidacji zak adów nie stawia y szko om adnych konkretnych 
zarzutów. Trudno bowiem polemizowa  z ogólnikowym zarzutem, 
i  “w seminarium panuj  niew a ciwe stosunki wychowawcze”.  
W adnym przepisie prawnym nie by o zreszt  sformu owane, jak 
winny wygl da  w a ciwe stosunki wychowawcze. Jest rzecz  
oczywist , e ni sze seminaria duchowne musia y mie  swój w a-
sny, specyficzny charakter, ze wzgl du na swój podstawowy cel: 
przygotowywanie kandydatów do studiów w wy szych seminariach 
duchownych i do wst pienia do stanu duchownego. 

 

3.2. Niewystarczaj cy poziom naukowy 

Zarzut dotycz cy niewystarczaj cego poziomu nauczania przed-
stawiony zosta  – wraz ze “standardowym” zarzutem o “niew a ci-
wej atmosferze wychowawczej” – w decyzji Kuratorium Okr gu 
Szkolnego (KOS) Krakowskiego z dnia 26 lipca 1962 r. o zamkni -
ciu Ni szego Seminarium Duchownego w Tarnowie21. Obowi zuj -
ce przepisy o wiatowe upowa nia y w adze szkolne do zamkni cia 
szko y, je li niewystarczaj cy poziom naukowy by  stanem perma-
nentnym i trwa  przez przynajmniej trzy lata. Aby dokona  za-
mkni cia szko y, w adze musia yby rokrocznie przez trzy lata za-

                                                      
20 Na tej podstawie zlikwidowane zosta y m. in. ni sze seminaria diecezjalne  

w Katowicach i Lublinie, oraz zakonne: XX. Misjonarzy w Krakowie, XX. Palloty-
nów w Wadowicach, XX. Chrystusowców w widnicy, OO. Dominikanów  
w Jaros awiu, XX. Salezjanów w Kopcu, Soko owie Podlaskim, Czerwi sku,  
OO. Franciszkanów w Kobylinie i Rybniku. 

21 Zob. J. A. Majda, Organizacja i funkcjonowanie Ni szego Seminarium Du-

chownego w Tarnowie w warunkach systemu totalitarnego, mps, BKUL, Lublin 
2001, s. 84. 



 Proces likwidacji ni szych seminariów duchownych w latach 1959-1963 
 

41

wiadamia  szko , e poziom naukowy (wychowawczy) jest niewy-
starczaj cy22. W przypadku NSD w Tarnowie w adze seminarium 
nigdy takiego zawiadomienia nie otrzyma y. Nigdy te  wcze niej 
nie otrzyma y ani pisemnych, ani ustnych negatywnych uwag w 
zakresie poziomu naukowego szko y23.  

 

3.3. Nieprzestrzeganie obowi zuj cych przepisów lub zarz dze  

w adz o wiatowych 

W kilku przypadkach zamkni cia seminarium dokonano formu-
uj c zarzut nieprzestrzegania obowi zuj cych przepisów. Tak  

podstaw  zamkni cia zak adu wskazano likwiduj c ni sze seminaria 
diecezjalne: w S upsku (Diecezja Gorzowska) i W oc awku oraz 
zakonne: XX. Misjonarzy Ducha w. w Bydgoszczy i XX. Redemp-
torystów w Toruniu. Ka dy z tych przypadków stanowi jednak ca-

sus wymagaj cy odr bnego omówienia. 

W dniu 15 lipca 1960 KOS w Koszalinie podj o decyzj  o za-
mkni ciu NSD Diecezji Gorzowskiej w S upsku. W pi mie ob-
wieszczaj cym zamkni cie seminarium nie zamieszczono stosow-
nego uzasadnienia, nie wskazano te  przepisów prawnych, które – 
zdaniem kuratorium – zosta y naruszone (nie zachowane). Wskaza-
no jedynie w akapicie wst pnym, i  przyczyn  podj cia tej decyzji 
by  “fakt uniemo liwienia wizytatorom KOS Koszali skiego i Wy-
dzia u ds. Wyzna  PWRN w Koszalinie przeprowadzenia czynno ci 
wizytacyjnych”24. Ogólnikowa informacja o naruszonych przepisach 
zosta a natomiast zawarta w pi mie Ministerstwa O wiaty, zawiera-
j cym odpowied  na odwo anie Kurii Biskupiej w Gorzowie od 
decyzji kuratorium. W opinii Ministerstwa “stwierdzony przez Ku-
ratorium fakt odmowy dopuszczenia przez Dyrekcj  Seminarium 
przedstawicieli w adz szkolnych do spe nienia czynno ci wizytacyj-
nych w seminarium, stanowi kardynalne naruszenie obowi zuj cych 

                                                      
22 Zgodnie z § 16 rozporz dzenia Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1832 r.  

o prywatnych szko ach oraz zak adach naukowych i wychowawczych. 
23 Zob. J. A. Majda, dz. cyt., s. 85-86. 
24 Zob. pismo KOS Koszali skiego do NSD Diecezji Gorzowskiej w S upsku  

z dnia 15 lipca 1960 r., nr Kanc. I/56/60, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 1416. 
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przepisów ustawy z dnia 11 marca 1932 r., a przede wszystkim za-
rz dzenia Ministra O wiaty z dnia 29 grudnia 1959 r. (...)”25.  

Kuratorium w decyzji o zamkni ciu zak adu wskaza o na fakt, i  
w dniu 23 kwietnia 1960 r. dyrektor NSD podczas rozmowy prze-
prowadzonej w kuratorium o wiadczy , “ e sprzeciwia si  przepro-
wadzeniu wizytacji”. Poniewa  w pi mie tym powo ano si  na ust-
n , nie protoko owan  rozmow , trudno z ca  pewno ci  stwierdzi  
co i w jakim kontek cie o wiadczy  dyrektor seminarium. W pi mie 
odwo uj cym si  od decyzji kuratorium Kuria Biskupia w Gorzowie 
wyja ni a, i  tre ci  o wiadczenia dyrektora NSD by o uznanie w a-
snej niekompetencji do wyra enia zgody na wizytacj  seminarium 
oraz, e “zgodnie z CIC seminaria duchowne podlegaj  jurysdykcji 
Stolicy Apostolskiej”26. Odnosz c si  do tych wyja nie  stwierdzi  
trzeba, e wprawdzie kwestia jurysdykcji Stolicy Apostolskiej nad 
seminariami duchownymi jest bardziej skomplikowana, to faktem 
bezspornym jest, i  dyrektor seminarium bez zgody biskupa diece-
zjalnego nie by  kompetentny do podj cia decyzji o dopuszczeniu do 
wizytacji, tym bardziej, e stanowisko Episkopatu Polskiego w tym 
wzgl dzie w pierwszym pó roczu 1960 r. by o zdecydowanie prze-
ciwne poddaniu seminariów duchownych nadzorowi w adz pa -
stwowych27.  

Decyzj  Kuratorium Bydgoskiego z dnia 7 wrze nia 1960 r. za-
mkni ciu uleg o NSD Misjonarzy Ducha w. w Bydgoszczy

28. 
Tak e i w tym wypadku jako przyczyn  podano “nieprzestrzeganie 
obowi zuj cych przepisów”. Decyzja o zamkni ciu zak adu nie 
                                                      

25 Zob. pismo Ministerstwa O wiaty do Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielko-
polskim z dnia 30 lipca 1960 r., nr IO 3/3298/60, AAN, Ministerstwo O wiaty, 
sygn. 1416. 

26 Zob. pismo Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim do Ministerstwa 
O wiaty z dnia 26 lipca 1960 r., nr Z 4 b-14/60, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 
1416. 

27 Zob. pismo Sekretarza Episkopatu Polski do Ministra J. Sztachelskiego – 
Pe nomocnika Rz du ds. Stosunków z Ko cio em z dnia 16 stycznia 1960 r., nr 
30/60, AAN, UdSW, sygn. 97/1 (przedruk: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 13-14), pismo 
Prymasa Polski do I Sekretarza KC PZPR Wies awa Gomu ki z dnia 25 marca 1960 
r., AAN, UdSW, sygn. 97/1 (przedruk: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 15-16). 

28 Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do NSD XX. Misjonarzy Ducha 
w. w Bydgoszczy z dnia 7 wrze nia 1960 r., nr I-3-15/11/60, AAN, Ministerstwo 

O wiaty, sygn. 1417. 
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zawiera a adnego uzasadnienia poza lakonicznym stwierdzeniem, 
e “wyja nienia z o one na skutek uprzedzenia podanego do wia-

domo ci Seminarium (...) uznaje KOS Bydgoskie w Toruniu za 
niewystarczaj ce, gdy  nie zawieraj  zasadniczych oraz istotnych 
dla sprawy momentów”. Co nale a o uzna  za “momenty istotne dla 
sprawy”, trudno powiedzie , skoro w pi mie uprzedzaj cym decyzj  
o zamkni ciu zak adu nie podano ani jednego zarzutu czy te  przy-
czyny sk aniaj cej do podj cia decyzji o jego zamkni ciu29. Mini-
sterstwo O wiaty, rozpatruj c spraw  na skutek z o onego odwo a-
nia, tak e bez jakichkolwiek uzasadnie , uzna o decyzj  za “wydan  
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami”30. 

Tak e z powodu nieprzestrzegania obowi zuj cych przepisów 
dokonano zamkni cia i likwidacji NSD we W oc awku. Tym razem 
w decyzji o zamkni ciu seminarium podano przyczyny jej wydania:  

uniemo liwienie przedstawicielom KOS Bydgoskiego i Wy-
dzia u ds. Wyzna  PWRN w Bydgoszczy kontaktu z alum-
nami podczas dokonywania wizytacji w dnia 24 lutego  
1961 r.; 
udzielenie kuratorium niezgodnych z prawd  informacji na 
temat podstaw finansowych seminarium; 
zmuszanie uczniów do czyszczenia miejsc ust powych; 
zbieranie op at za wy ywienie przez samych uczniów bez ja-
kiegokolwiek ksi gowania wp at indywidualnych31. 

W zwi zku ze stawianymi zarzutami, ju  wcze niej – na skutek 
formalnego uprzedzenia o zamiarze zamkni cia zak adu – w adze 

                                                      
29 Zob. pismo KOS Bydgoskiego do NSD Misjonarzy Ducha w. w Bydgosz-

czy z dnia 23 sierpnia 1960 r., nr I-3-15/10/60, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 
1417. 

30 Zob. pismo Ministerstwa O wiaty do Prowincja a XX. Misjonarzy Ducha 
w. z dnia 26 pa dziernika 1960 r., nr SO 3-4100/60, AAN, Ministerstwo O wiaty, 

sygn. 1417. Na temat przyczyn zamkni cia seminarium jest mowa w pi mie Kura-
torium Bydgoskiego do Ministerstwa O wiaty z dnia 10 stycznia 1961 r., jednak e 
pismo to mia o charakter pisma wewn trznego, a zarzuty w nim zawarte nie zosta y 
przedstawione instytucjom ko cielnym. Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu 
do Ministerstwa O wiaty z dnia 10 stycznia 1961 r., nr VII M-7/1/61, AAN, Mini-
sterstwo O wiaty, sygn. 1417. 

31 Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Dyrekcji NSD we W oc awku  
z dnia 31 maja 1961 r., nr VII-M-7/18/61, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 1417. 
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seminarium udzieli y stosownych wyja nie . Odnosz c si  do po-
szczególnych zarzutów stwierdzi  nale y, i  w adze zak adu nie 
zabrania y podczas wizytacji rozmów z alumnami. Wizytatorzy 
kontaktowali si  z seminarzystami podczas lekcji, przerw mi dzy 
lekcjami, a tak e podczas obiadu. Nie wyra ono jedynie zgody na 
przeprowadzanie takich rozmów bez obecno ci przedstawiciela 
w adz seminarium.  

W nielicznych przypadkach do czyszczenia miejsc ust powych 
zostali zobowi zani ci uczniowie, których przy apano na celowym  
i umy lnym rozlewaniu wody w tych pomieszczeniach, natomiast na 
co dzie  do utrzymania czysto ci w sanitariatach zatrudniony by  
oddzielny pracownik obs ugi. Pracownik ten jednak nie by  zobo-
wi zany do prac dodatkowych.  

Wyja nienie zarzutów dotycz cych podstaw finansowych semi-
narium oraz zbierania op at za wy ywienie przez samych uczniów 
jest bardziej skomplikowane. Do zbierania op at za wy ywienie 
wyznaczeni zostali dwaj alumni wy szego seminarium duchownego, 
którym powierzona zosta a troska o seminarium ni sze i którzy pe -
nili tam funkcje wychowawców. W adze seminarium traktowa y to 
jako jeden ze rodków wychowawczych, maj cy wyrabia  w m o-
dzie y poczucie obowi zkowo ci i maj cy przygotowa  m odzie  
do przysz ych zada  publicznych32.  

 Co do kwestii zwi zanych z rzekomym udzieleniem niezgod-
nych z prawd  informacji na temat podstaw finansowych semina-
rium wyja nie  nie sk adano, uznaj c w adze o wiatowe za niew a-
ciwe do ich rozpatrywania. 

W sierpniu 1961 r. dokonano zamkni cia NSD OO. Redeptory-
stów w Toruniu. Tak e i w tym przypadku jako przyczyn  podano 
“nieprzestrzeganie obowi zuj cych przepisów”33. Tym razem wska-
zano przepis prawny, który rzekomo zosta  naruszony, a mianowicie 
§ 18 pkt 4 rozporz dzenia Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1932 
r., który nak ada  na dyrekcje szkó  obowi zek zg aszania w adzom 
szkolnym wszelkich zmian w przed o onym w adzom szkolnym 

                                                      
32 Zob. pismo Kurii Biskupiej we W oc awku do KOS Bydgoskiego z dnia  

10 czerwca 1961 r., nr 123/61, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 1417. 
33 Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Dyrekcji NSD OO. Redempto-

rystów w Toruniu z dnia 30 sierpnia 1961 r., nr VII-M-7/31/61, AAN, Ministerstwo 
O wiaty, sygn. 1417. 
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spisie nauczycieli. W pi mie zawieraj cym decyzj  o zamkni ciu 
seminarium wskazano przypadki niezastosowania si  w adz semina-
rium do tego przepisu. Obiektywne wyja nienie s uszno ci stawia-
nych zarzutów obecnie po 60. latach jest do  trudne. Ze z o onych 
przez w adze seminarium wyja nie  wynika, e zg oszenia takie 
mia y miejsce, jednak e jedynie w formie ustnej; w jednym przy-
padku chodzi o o zast pstwo chorego nauczyciela przez innego na-
uczyciela tej samej szko y, jeszcze w innym przypadku chodzi o  
o krótkie zast pstwo dokonane dla odci enia nauczyciela nadmier-
nie obci onego w pracach nad przygotowaniem egzaminów matu-
ralnych34. Pomijaj c jednak kwesti , czy zarzuty te by y cho by w 
cz ci s uszne czy te  nie, zwróci  nale y uwag , i  w adze szkolne 
(kuratorium) po wystosowaniu zawiadomienia o zamiarze zamkni -
cia szko y i wyznaczeniu czasu na z o enia wyja nie , prawie rów-
nocze nie z pismem zawieraj cym to zawiadomienie, rozes a y nie-
mal do wszystkich uczniów seminarium na ich adresy domowe pi-
sma, zawiadamiaj ce o rych ym zamkni ciu zak adu i wzywaj ce 
uczniów, b d  ich rodziców, do zg oszenia si  we w a ciwych kura-
toriach “celem za atwienia sprawy przyj cia syna do innej szko y na 
terenie swojego województwa”35. Wynika z tego jasno, e sprawa 
ewentualnego naruszenia przepisów dotycz cych zg aszania zmian 
w obsadzie personalnej, by a jedynie pretekstem do zamkni cia 
zak adu i bez wzgl du na sk adane wyja nienia nic nie by o w stanie 
uchroni  seminarium przed zamkni ciem. 

 

3.4. Prowadzenie nielegalnego internatu 

Decyzj  Kuratorium Koszali skiego z dnia 5 sierpnia 1961 r. zli-
kwidowane zosta o NSD XX. Misjonarzy w. Rodziny w Bi czu

36. 
Ksi a Misjonarze prowadzili to seminarium od 1958 roku. Wy-
chowankowie na miejscu pobierali nauk  w zakresie j zyka aci -
skiego, piewu i religii, jednocze nie b d c uczniami pa stwowych 
                                                      

34 Zob. pismo Prowincja a OO. Redemptorystów do Ministerstwa O wiaty  
z dnia 5 wrze nia 1961 r., nr 245/61, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 1417. 

35 Zob. pismo Dyrektora NSD OO. Redemptorystów w Toruniu do Ministra 
O wiaty z dnia 23 sierpnia 1961 r., AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 1417. 

36 Zob. pismo KOS Koszali skiego do Rektora NSD XX. Misjonarzy w. Ro-
dziny w Bi czu z dnia 5 sierpnia 1961 r., nr I/28/61, AAN, Ministerstwo O wiaty, 
sygn. 1416. 
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liceów dla pracuj cych w Cz uchowie lub Szczecinku37. W decyzji  
o likwidacji zak adu jest jednak mowa nie o ni szym seminarium, 
lecz o internacie. W adze o wiatowe zak ad ów zakwalifikowa y 
jako “bezprawny internat” i uzna y, i  “nie mo e on nadal istnie , 
poniewa  nie jest zwi zany z adn  szko , a w my l obowi zuj -
cych przepisów ka dy internat stanowi integraln  cz  szko y i nie 
mo e istnie  niezale nie od szko y”38. 

Nie ulega w tpliwo ci, i  zak ad XX. Misjonarzy w. Rodziny 
zaliczy  nale a o do ni szych seminariów duchownych. Nie ulega 
te  w tpliwo ci, i  zak ad ten istnia  legalnie. Zgodnie z wyja nie-
niem zawartym w pi mie UdSW z dnia 5 kwietnia 1958 r.39 instytu-
ty zakonne mog y reaktywowa  ni sze seminaria duchowne bez 
konieczno ci uzyskiwania zezwole  w adz szkolnych. Mia y one 
jedynie obowi zek zawiadomienia do wydzia u ds. wyzna  w a ci-
wego prezydium wojewódzkiej rady narodowej o fakcie reaktywo-
wania. Prowincjalat Zgromadzenia XX. Misjonarzy w. Rodziny 
stosowne zawiadomienie wys a  w dniu 4 sierpnia 1958 r.40 Nato-
miast fakt, i  wychowankowie seminarium byli jednocze nie 
uczniami liceów korespondencyjnych, nale y uzna  za typowy  
i oczywisty. Taka praktyka – ze wzgl du na niemo liwo  uzyska-
nia matury w seminarium – by a powszechna. Pomija si  tutaj fakt, 
i  w adze o wiatowe nie powo a y w swojej decyzji stosownych 
przepisów zabraniaj cych istnienia internatów nie zwi zanych  
z okre lon  szko . Owszem, pewien problem stanowi  fakt, i  Mi-
sjonarze w. Rodziny przed rokiem 1956 nie prowadzili w Bi czu 

                                                      
37 Zob. pismo Prowincja a Zgromadzenia XX. Misjonarzy w. Rodziny w Bi -

czu do Ministerstwa O wiaty z dnia 20 sierpnia 1961 r., nr 1395/61, ASAN, Mini-
sterstwo O wiaty, sygn. 1416. 

38 Zob. pismo KOS Koszali skiego do Rektora NSD XX. Misjonarzy w. Ro-
dziny w Bi czu z dnia 5 sierpnia 1961 r., nr Kanc. I/28/6, AAN, Minsterstwo 
O wiaty, sygn. 1416. 

39 Zob. pismo Dyr. UdSW do pos a Stanis awa Stommy z dnia 5 kwietnia 1957 
r., nr II-5c/5/57, AAN, UdSW, sygn. 138/54. Pismo to stanowi o odpowied  na 
memoria  wy szych prze o onych zakonnych w sprawie reaktywowania ni szych 
seminariów duchownych oraz zwrotu lokali poseminaryjnych. 

40 Zob. pismo Prowincja a Zgromadzenia XX. Misjonarzy w. Rodziny do Mi-
nistra O wiaty z dnia 20 sierpnia 1961 r., nr 1395/61, AAN, Ministerstwo O wiaty, 
sygn. 1416. 
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ni szego seminarium, za  w pi mie UdSW jest wyra nie mowa nie  
o zak adaniu, lecz o reaktywacji ni szych seminariów. Jednak e 
zwróci  uwag  nale y w zwi zku z tym na dwa fakty. Na zawiado-
mienie o otwarciu ni szego seminarium z dnia 4 sierpnia 1958 r. nie 
uzyskano adnej odpowiedzi, co nale y uzna  za domniemanie wy-
ra enia zezwolenia na otwarcie zak adu. Ponadto XX. Misjonarze 
przed rokiem 1956 nie prowadzili ni szego seminarium w Bi czu, 
lecz prowadzili trzy inne ni sze seminaria: w Szczytnej l skiej, 
Kruszewie i B blinie. Wszystkie te zak ady zosta y bezprawnie 
rozwi zane w lipcu 1952 r. Mo na zatem przyj , e w miejsce tam-
tych rozwi zanych Zgromadzenie za o y o jedno, lecz z inn  lokali-
zacj . 

 

3.5. Likwidacja Wydzia u Przygotowawczego WMSD 

w Warszawie
41

 

Problem likwidacji Wydzia u Przygotowawczego Wy szego Me-
tropolitalnego Seminarium Duchownego (WMSD) w Warszawie 
stanowi przypadek odosobniony, wymagaj cy odr bnego omówie-
nia. Podstaw  jego likwidacji stanowi y a  trzy przyczyny wskazane 
przez w adze o wiatowe. Kuratorium Warszawskie zawiadomi o, e 
“zamierza zamkn  Wydzia  Przygotowawczy WMSD” i da o ter-
min 14 dni na udzielenie wyja nie  na postawione zarzuty: brak 
statutu, nie przed o enie rocznego preliminarza bud etu szko y oraz 
brak zatwierdzonego przez w adz  szkoln  dyrektora. Odnosz c si  
do powy szych zarzutów stwierdzi  nale y co nast puje. Wydzia  
Przygotowawczy rzeczywi cie nie posiada  w asnego statutu, gdy  
organizacyjnie w czony by  w struktur  Wy szego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego. Wydzia  Przygotowawczy nie przed-
o y  rocznego preliminarza, gdy  kuratorium nigdy nie wysuwa o 

takiego postulatu, a przepisy prawa – przynajmniej wyra nie – nie 

                                                      
41 Zak ad ten – pomimo innej nazwy – zaliczy  nale y tak e do ni szych semi-

nariów duchownych. Zarówno bowiem charakter zak adu, jak te  cel jego za o enia 
odpowiada celom i charakterowi ni szych seminariów. Organizacyjne po czenia 
ni szego i wy szego seminarium nie by o przypadkiem ca kowicie odosobnionym. 
Nie by o te  sprzeczne z przepisami prawa kanonicznego. 
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stawia y takiego wymogu42. Gdy za  chodzi o zarzut trzeci – sprawa 
wymaga szerszego nieco omówienia. 

Zarzut, jakoby zak ad nie posiada  zatwierdzonego przez w adze 
szkolne dyrektora, w stosunku do likwidowanych ni szych semina-
riów zastosowano tylko raz, w a nie w przypadku Wydzia u Przygo-
towawczego WMSD w Warszawie. Na tej podstawie dokonano 
jednak likwidacji wielu szkó  rednich, prowadzonych przez zgro-
madzenia zakonne43. Jako podstaw  prawn  powo ano § 18 rozpo-
rz dzenia Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1932 r. Jednak e prze-
pis § 18 w/w rozporz dzenia dotyczy  niew tpliwie sytuacji, kiedy 
w a ciciel szko y po raz pierwszy przedstawia kandydata na dyrek-
tora szko y nowoza o onej lub gdy przedstawia  nowego kandydata 
w zwi zku ze zmian  na tym stanowisku. Ponadto w a ciciel szko y 
na podstawie obowi zuj cych przepisów nie mia  obowi zku “co-
rocznie” przedstawia  do zatwierdzenia dyrektora faktycznie urz -
duj cego. Owszem, rozporz dzenie wyra nie nak ada o na dyrektora 
obowi zek przedstawiania corocznie w adzy szkolnej spisu nauczy-
cieli nowozatrudnionych, lecz nie chodzi o w tym wypadku o za-
twierdzanie, lecz o podawanie tych zmianach do wiadomo ci w a-
dzy szkolnej. W adza szkolna mog a jedynie za da  zmiany dyrek-
tora na podstawie § 19 pkt 1 i 2 w/w rozporz dzenia. Zamkni cia 
za  szko y w adza szkolna nie mog a dokona  w oparciu o tak  pro-
cedur . 

Zauwa y  nale y, i  dyrektorem Wydzia u Przygotowawczego 
WMSD w Warszawie – od wielu lat – by  ks. Adam Hofman, a ku-
ratorium – w latach poprzedzaj cych likwidacj  – w korespondencji 
z w adzami zak adu wielokrotnie zwraca y si  pisemnie do dyrekto-
ra Hofmana tytu uj c go “Dyrektor Wydzia u Przygotowawczego”. 

 

                                                      
42 Zob. pismo Sekretarza Episkopatu Polski do Urz du Rady Ministrów z dnia 

17 sierpnia 1961 r., nr 580/61, Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski (ASEP), 
poz. w oprac. 

43 W ten sposób zlikwidowano m. in. szko y: SS. Zmartwychwstanek w Cz sto-
chowie, SS. Urszulanek UR w Poznaniu, Rybniku i Gdyni, SS. Nazaretanek w 
Kaliszu, SS. Urszulanek SJK w Pniewach, SS. Serafitek w O wi cimiu, SS. Matki 
Bo ej Mi osierdzia w Radomiu, SS. Salezjanek w odzi i O wi cimiu, SS. S u eb-
niczek NMP w Liskowie. 
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4. Ocena legalno ci dokonanych likwidacji 

 

4.1. Przepisy o wiatowe 

Podejmuj c si  oceny legalno ci likwidacji ni szych seminariów 
duchownych dokonanych w latach 1960-1963 w zakresie przepisów 
o wiatowych, nale y najpierw odpowiedzie  na pytanie, czy pa -
stwowe w adze o wiatowe by y kompetentne do podejmowania 
decyzji o zamkni ciu tego rodzaju zak adów. Odpowied  na to py-
tanie uzale niona jest od zaj cia stanowiska, czy seminaria duchow-
ne by y obj te przepisami przedwojennych ustaw szkolnych,  
a przede wszystkim ustawy o prywatnych szko ach, czy te  nie. Jak 
wykazano wcze niej, na skutek niedopuszczalnej zmiany wyk adni, 
dokonanej przez rz d PRL, podporz dkowano ni sze seminaria 
rygorom powy szej ustawy. Na dalszym etapie dokonamy analizy, 
czy likwidacje te by y dokonane zgodnie z prawem, przy za o eniu, 
e ustawa o prywatnych szko ach wraz z przepisami wykonawczymi 

dotyczy a równie  ni szych seminariów duchownych. 
Istot  wszystkich decyzji w adz o wiatowych – bez wzgl du na 

wskazane w orzeczeniu przyczyny – by o zamkni cie ni szego se-
minarium (nielegalnego internatu). Zgodnie z obowi zuj cymi prze-
pisami Minister O wiaty móg  dokona  zamkni cia podleg ych so-
bie zak adów, gdy: 

szko a by a nieczynna przez 3 miesi ce bez usprawiedli- 
wienia, 
jej poziom naukowy lub wychowawczy w ci gu 3 ostatnich 
lat by  niewystarczaj cy, 
nie przestrzega a obowi zuj cych przepisów lub postanowie  
statutu szko y, 
nauczanie lub wychowanie m odzie y odbywa o si  w duchu 
nielojalnym dla pa stwa, wzgl dnie szko a nie przeciwdzia a-
a skutecznie szkodliwym pod wzgl dem wychowawczym 

wp ywom na m odzie 44. 

Zatem obowi zuj ce przepisy upowa nia y naczelny organ ad-
ministracji szkolnej – w wypadku weryfikowania si  której  z po-

                                                      
44 Zob. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szko ach. 
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wy szych przyczyn – do zamkni cia szko y. W adze o wiatowe nie 
by y jednak kompetentne do dokonania jej likwidacji. Likwidacji 
szko y móg  bowiem dokona  jej w a ciciel, b d  – w wypadku 
niedostosowania si  w a ciciela do decyzji ministerstwa – organy 
egzekucyjne. Tymczasem terenowe w adze o wiatowe i wyznanio-
we w oparciu o decyzje o zamkni ciu szkó  dokona y ich faktycznej 
likwidacji po czonej z zaj ciem lokali po zlikwidowanych zak a-
dach.  

W adze o wiatowe – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami – 
przed podj ciem decyzji o zamkni ciu zak adu winny by y w sto-
sownym czasie wystosowa  uprzedzenie o zamiarze jego zamkni -
cia, daj c czas w a cicielowi szko y i jej dyrekcji na z o enie sto-
sownych wyja nie  i przedstawiaj c przyczyny ewentualnego jej 
zamkni cia. W przeciwie stwie do akcji likwidacji ni szych semi-
nariów duchownych dokonanej w 1952 r., kiedy to likwidacji 
wszystkich zak adów dokonano bez w a ciwego zawiadomienia,  
a nawet z zaskoczenia, dokonuj c likwidacji i zaj cia pomieszcze  
szkolnych bezpo rednio po okazaniu decyzji o likwidacji, podczas 
likwidacji dokonanych w latach 60. takie uprzedzenia zosta y wy-
s ane do dyrekcji ni szych seminariów. Nie zawsze jednak w pi-
smach uprzedzaj cych wskazywano precyzyjnie przyczyny zamiaru 
zamkni cia szko y, a jeszcze rzadziej pisma te zaopatrywano w me-
rytoryczne uzasadnienia. Dyrekcje ni szych seminariów wprawdzie 
otrzyma y czas na z o enie stosownych wyja nie , lecz w adnym 
przypadku nie zosta a podj ta jakakolwiek dyskusja nad racjami 
wy o onymi w pismach wyja niaj cych. W ka dym przypadku – po 
up ywie terminu dwutygodniowego – nap ywa y do seminariów 
decyzje o zamkni ciu zak adu, z adnotacj , e “wyja nienia, z o one 
na skutek uprzedzenia, podanego do wiadomo ci (...) uznaje si  za 
niewystarczaj ce”. 

 

4.2. Przepisy prawa lokalowego 

Zamykanie ni szych seminariów duchownych w latach 1960-
1963 po czone by o zawsze z jednoczesnym zajmowaniem po-
mieszcze  po zlikwidowanych zak adach. Pomieszczenia te przeka-
zywane by y innym u ytkownikom, wskazanym przez komisje loka-
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lowe dzia aj ce przy prezydiach powiatowych (miejskich) rad naro-
dowych. 

Obowi zuj ce w omawianym okresie przepisy prawa lokalowego 
dawa y w adzom lokalnym du e mo liwo ci zajmowania pomiesz-
cze , b d cych w asno ci  m. in. instytucji ko cielnych, szczególnie 
gdy dana nieruchomo  szkolna znajdowa a swoje po o enie na 
terenach obj tych publiczn  gospodark  lokalow . Pomijaj c w tym 
miejscu dywagacje nad dyskryminacyjnym charakterem samego 
prawa lokalowego, b d cego niew tpliwie bardzo skutecznym in-
strumentem w pozbawianiu podmiotów prywatnych mo liwo ci 
prowadzenia dzia alno ci w swoich w asnych lokalach, stwierdzi  
trzeba, i  tak e w przedmiocie zajmowania lokali po zlikwidowa-
nych ni szych seminariach dokonano ra cych narusze  prawa. 
Przede wszystkim dlatego, i  decyzje o zaj ciu lokali podejmowane 
by y w momencie, kiedy nie uprawomocni y si  jeszcze decyzje  
o zamkni ciu ni szych seminariów duchownych, zatem w momen-
cie ich wydawania przedmiot wiadczenia rzeczowego nie istnia , 
gdy  przedmiotowe lokale nie by y wolne, tymczasem w adze loka-
lowe mia y prawo dysponowa  jedynie lokalami wolnymi.  

 

4.3. Przepisy k.p.a. 

Wszystkim decyzjom o zaj ciu lokali po zlikwidowanych semi-
nariach nadano rygor natychmiastowej wykonalno ci w oparciu  
o art. 100 § 1 k.p.a. We wszystkich przypadkach zastosowanie tego 
przepisu by o ca kowicie nieuzasadnione. Przede wszystkim dlate-
go, i  decyzje o przydziale lokali innym u ytkownikom by y nie-
prawomocne. Ponadto w adnym z przypadków nie zachodzi y 
wzgl dy uzasadniaj ce zastosowanie tego trybu, takie jak: ochrona 
zdrowia b d  ycia ludzkiego b d  te  mo liwo  powstania jakiej-
kolwiek straty dla gospodarki narodowej. Przede wszystkim za  w 
adnym przypadku nie usi owano nawet uzasadnia  wprowadzenia 

tego trybu. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami stosowanie rygo-
ru natychmiastowej wykonalno ci uzasadnia  mog o jedynie istnie-
nie powa nych, wyra nie okre lonych prawem warunków, które 
wskazane by  winny – zgodnie z art. 102 k.p.a. – w uzasadnieniu 
decyzji. Nie ulega w tpliwo ci, i  organ administracji pa stwowej 
nie by  upowa niony do uznaniowego stosowania tego trybu. Nie 
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ulega te  w tpliwo ci, i  tryb ten – we wszystkich przypadkach – 
zastosowany zosta  bezprawnie. 

 

5. Przebieg likwidacji 

 

Likwidacje ni szych seminariów dokonane na pocz tku lat 60. w 
du ym stopniu przypominaj  te, dokonane w okresie stalinowskim, 
cho  zauwa a si  tak e pewne ró nice. W roku 1952 w ramach jed-
nej akcji i pod jednym wspólnym, ogólnikowym zarzutem zlikwi-
dowano wszystkie ni sze seminaria zakonne. Likwidacje przepro-
wadzone w okresie gomu kowskim dokonane zosta y w stosunkowo 
krótkim okresie, jednak e nie w ramach jednej, kierowanej central-
nie akcji. Przede wszystkim wi cej wysi ku w o ono w pozorowanie 
legalno ci dzia a  w adz. W przeciwie stwie do roku 1952, kiedy to 
dzia ano ca kowicie z zaskoczenia, w latach 1960-1963 we wszyst-
kich przypadkach dyrekcje poszczególnych seminariów zosta y 
wcze niej powiadomione o zamiarze zamkni cia zak adu. W roku 
1952 likwidowano jedynie zak ady prowadzone przez zgromadzenia 
zakonne. Dzia alno  ni szych seminariów diecezjalnych by a w 
tym czasie stale ograniczana, jednak e w wi kszo ci przypadków 
przetrwa y one okres stalinowski. W okresie gomu kowskim likwi-
dowano jedne i drugie. Likwidacji uleg o wówczas wi kszo  uru-
chomionych po 1956 zak adów. Krytyczny okres przetrwa o 11 
spo ród nich45. Trudno ustali , dlaczego przetrwa y w a nie te. Sto-
sowane w tym czasie przez PRL-owskie w adze kryteria nie s  do 
ko ca jasne. Prawdopodobnie decydowa  tutaj przypadek oraz wi k-
sza lub mniejsza aktywno  czynników lokalnych. 

Zarz dzenie Ministra O wiaty z 1959 r., dotycz ce nadzoru nad 
seminariami, przygotowa o w a ciwy grunt i podstawy do przej cia 
ca kowitej kontroli nad seminariami. Nic jednak nie wskazuje na to, 

                                                      
45 Spo ród 22 ni szych seminariów diecezjalnych istniej cych w roku 1949, po 

roku 1963 przetrwa y tylko dwa: w Cz stochowie i P ocku. Ponadto okres gomu -
kowski przetrwa y nast puj ce ni sze seminaria zakonne: OO. Bernardynów w 
Kalwarii Zebrzydowskiej, OO. Franciszkanów w Niepokalanowie, OO. Jezuitów w 
Starej Wsi, OO. Karmelitów w Wadowicach, XX. Michalitów w Miejscu Piasto-
wym, OO. Oblatów w Markowicach i OO. Reformatów w Wieliczce. Powy sze 
dane dotycz  roku 1974.  
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aby w tym czasie opracowano precyzyjny plan likwidacji semina-
riów. Tym bardziej jest ma o prawdopodobne, aby centralnie ustala-
no, które seminaria nale y zlikwidowa , a które pozostawi , b d  
te  w jakiej kolejno ci i na jakiej podstawie nale y je likwidowa . 
Jak si  wydaje, inicjatywa likwidacji okre lonego seminarium po-
dejmowana by a na szczeblu wojewódzkim, po konsultacji z cen-
tralnymi organami administracji szkolnej i wyznaniowej oraz czyn-
nikami partyjnymi. Czasami wystarczy  jaki  impuls, który nast p-
nie powodowa  lawin  w postaci precyzyjnie zorganizowanych dzia-
a , ko cz cych si  likwidacj  zak adu. W przypadku Ni szego 

Seminarium Duchownego we W oc awku takim pretekstem do pod-
j cia dzia a  by  list (skarga) alumna seminarium, skar cego si  na 
niedogodno ci ycia seminaryjnego46. Ministerstwo O wiaty nada o 
bieg tej skardze, nakazuj c przeprowadzenie dochodzenia w jej 
przedmiocie. Dochodzenie przeprowadzili pracownicy KOS Bydgo-
skiego w Toruniu oraz Wydzia u ds. Wyzna  PWRN w Bydgosz-
czy. W oparciu o nades ane sprawozdanie z dochodzenia47  
Ministerstwo poleci o Kuratorium Bydgoskiemu “zastosowa  do 
NSD we W oc awku postanowienia pkt. 2 art. 4 ustawy o prywat-
nych szko ach”, co oznacza o w praktyce sugesti  podj cia decyzji  
o zamkni ciu seminarium48. Kuratorium Bydgoskie po uprzedzeniu 
o zamiarze zamkni cia zak adu49 i bez podj cia dyskusji na temat 
z o onych wyja nie , a tak e bez przedstawienia stronie ko cielnej 

                                                      
46 Zob. list Józefa Cyli skiego do Ministerstwa O wiaty [stycze  1961 r.], 

AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 1417. W li cie tym by y alumn skar y si  na 
bardzo z e wy ywienie w seminarium, zbyt du e koszty za wy ywienie oraz na to, 
e nie wolno mu wychodzi  bez przepustki, a tak e e nie wolno w seminarium 

wychodzi  na adne “rozrywki” teatralne i filmowe. List ten nie zosta  ujawniony 
w adzom seminarium, nie wskazano go te  oficjalnie w uzasadnieniu do decyzji o 
likwidacji zak adu. 

47 Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Ministerstwa O wiaty z dnia 27 
lutego 1961 r., nr VII M-7/2/61, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 1417. 

48 Zob. pismo Ministerstwa O wiaty do KOS Bydgoskiego w Toruniu z dnia 28 
marca 1961 r., nr SO 3-896/61, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 1417. 

49 Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Dyrekcji NSD we W oc awku z 
dnia 31 maja 1961 r., nr VII-M-7/128/61, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 1417. 



A. Mezglewski 54

zebranego w sprawie materia u dowodowego w dniu 7 sierpnia 1961 
r. podj o decyzj  o likwidacji seminarium50. 

Likwidacj  poszczególnych zak adów poprzedza o staranne 
przygotowanie koordynowane przez wydzia y ds. wyzna  prezy-
diów wojewódzkich rad narodowych przy udziale w adz o wiato-
wych oraz zgodnie z wytycznymi UdSW i komitetów wojewódzkich 
PZPR. Zachowa y si  niemal kompletne materia y dotycz ce likwi-
dacji Ni szego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Jakkolwiek 
na podstawie zachowanych dokumentów nie mo na sformu owa  
uogólniaj cych stwierdze , e likwidacje innych seminariów prze-
biega y identycznie, jednak e materia y te mog  nam pos u y  do 
bli szego poznania mechanizmów rz dz cych procesem likwidacji. 
W przypadku NSD w Pelplinie przygotowanie do likwidacji zaini-
cjowa a narada “zwo ana dla przedyskutowania i zaproponowania 
odpowiednich wniosków odno nym czynnikom w sprawie likwida-
cji NSD w Pelplinie”. Narada ta odby a si  w Wydziale ds. Wyzna  
PWRN w Gda sku w dniu 13 lipca 1961 r. Uczestnicy narady zosta-
li zobowi zani do szczegó owego opracowania sposobu likwidacji 
zak adu. Opracowany projekt mia  zosta  przed o ony do akceptacji 
KW PZPR w Gda sku. Podczas narady rozdzielono funkcje i zada-
nia. W przedmiocie likwidacji seminarium wi kszo  “obowi z-
ków” z o ono na KOS Gda skie. Zgodnie z przyj tymi wytycznymi 
kuratorium zobowi zane zosta o do wystosowania pism do rektora 
NSD w Pelplinie oraz Kurii Biskupiej w Pelplinie zawiadamiaj ce o 
likwidacji. Projekty pism, o których mowa, zosta y ju  wcze niej 
przygotowane i wr czone przedstawicielowi kuratorium. Zadaniem 
kuratorium by o tak e wyst pienie do Ministra O wiaty z pro b  o 
“wydanie zalecenia innym kuratoriom w sprawie przyjmowania 
uczniów NSD w Pelplinie do innych rednich szkó  na ich terenie”. 
Ponadto KOS Gda skie otrzyma o zadanie powiadomienia poszcze-
gólnych rodziców uczniów NSD, w jakich szko ach ich uczniowie 
b d  mogli kontynuowa  nauk  po rozwi zaniu NSD w Pelplinie51. 

                                                      
50 Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Dyrekcji NSD we W oc awku  

z dnia 7 sierpnia 1961 r., nr VII-M-7/23/61, AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 
1417. 

51 Zob. notatka s u bowa z narady odbytej w dniu 13 lipca 1961 r. w Wydziale 
do Spraw Wyzna  PWRN w Gda sku zwo anej dla przedyskutowania i zapropo-
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Podczas narady za “najbardziej istotny problem” uznano “spraw  
ewentualnego przej cia obiektu po Ni szym Seminarium Duchow-
nym, znalezienie nowego u ytkownika i zabezpieczenie w tej spra-
wie prawnej strony wszystkich czynno ci typu administracyjnego”. 
Rozwa ano mo liwo  umieszczenia w lokalach po zlikwidowanym 
NSD pa stwowego zak adu dla dzieci umys owo upo ledzonych, 
jednak e jeszcze wówczas nie podj to wi cych decyzji w zakresie 
przej cia i przeznaczenia lokali po zlikwidowanym seminarium52. 

Kolejne posiedzenie w sprawie likwidacji seminarium zorgani-
zowa  w swoim gabinecie Przewodnicz cy PWRN w Gda sku w 
dniu 27 lipca 1961 r. Byli na nim obecni: Kierownik Wydzia u Ad-
ministracyjnego KW PZPR w Gda sku, Sekretarz PWRN w Gda -
sku, Kierownik Wydzia u ds. Wyzna , Kurator Okr gu Szkolnego, 
Kierownik Wojewódzkiej Komisji Lokalowej, radca prawny 
PWRN, Przewodnicz cy PPRN w Tczewie, przedstawiciel Wydzia-
u III KW MO oraz Kierownik Wydzia u Zdrowia PWRN53.  

Na posiedzeniu (konferencji) imiennie zosta y rozdzielone funkcje  
i zadania w zwi zku z likwidacj  NSD w Pelplinie oraz opracowany 
szczegó owy tok post powania. Ustalenia powzi te na konferencji 
mia y by  zachowane w tajemnicy a  do “formalnego za atwienia 
sprawy, gdy  w przeciwnym razie ze strony Kurii Biskupiej mog a-
by by  przedsi wzi ta kontrakcja polegaj ca na zaj ciu wolnych 
pomieszcze  w NSD”. Odpowiedzialnym za ca o  akcji wyzna-
czonej na dzie  1 sierpnia 1961 r.54 i koordynatorem pracy poszcze-
gólnych wydzia ów zosta  Kierownik Wydzia u ds. Wyzna  w 
Gda sku55. 

Pomimo bardzo drobiazgowych przygotowa  akcja likwidacji 
zak adu nie przebiega a wed ug ustale  podj tych na w/w naradzie  

                                                                                                               
nowania odpowiednich wniosków odno nym czynnikom w sprawie likwidacji NSD 

w Pelplinie, AAN, UdSW, sygn. 125/657. 
52 Tam e. 
53 Zob. notatka s u bowa z konferencji odbytej w dniu 27 lipca 1961 r. w gabi-

necie Przewodnicz cego PWRN w Gda sku tow. Stolarka w sprawie zamkni cia 

NSD w Pelplinie (Diecezja Che mi ska) oraz przekazania budynku (lokali) Wydzia-

owi Zdrowia PWRN na zak ad dla imbecyli (...), AAN, UdSW, sygn. 125/657. 
54 Likwidacja zak adu – z nieznanych powodów – zosta a przesuni ta o 10 dni  

i przeprowadzona zosta a w dniu 10 sierpnia 1961 r. 
55 Zob. notatka s u bowa z konferencji... 
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i konferencji. W dniu 10 sierpnia 1961 r. wyznaczona komisja przy-
by a na teren NSD w Pelplinie i wr czy a decyzj  KOS Gda skiego, 
dotycz c  zamkni cia zak adu. Ponadto – ju  bez przedstawiania 
dodatkowych decyzji – dokonano zabezpieczenia lokali NSD po-
przez ich opiecz towanie56. 

Gdy chodzi o przypadek likwidacji NSD w Pelplinie, mo na  
z ca  pewno ci  stwierdzi , e to nie przes anki merytoryczne, lecz 
aprioryczne decyzje “czynników politycznych” stanowi y bezpo-
redni  przyczyn  likwidacji zak adu. Tak najprawdopodobniej by o 

we wszystkich innych przypadkach, jednak e nie we wszystkich 
przypadkach mo na to udowodni  na podstawie zachowanych do 
dnia dzisiejszego dokumentów. 

Likwidacje ni szych seminariów duchownych w latach 1960-
1963 przeprowadzane by y bez typowej dla okresu stalinizmu eska-
lacji i brutalno ci i najcz ciej przebiega y spokojnie. Zdarza y si  
jednak wyj tki w tej mierze. Najbardziej burzliwy przebieg mia a 
likwidacja NSD OO. Redemptorystów w Toruniu. Seminarium to 
zosta o zamkni te decyzj  KOS Bydgoskiego w Toruniu z dnia  
30 sierpnia 1961 r., dor czonej tego samego dnia przez komisj  
likwidacyjn 57. Komisja poinformowa a Redemptorystów, e po-
mieszczenia poseminaryjne w terminie pó niejszym przejmie Tech-
nikum Mechaniczne, które zreszt  ju  zajmowa o cz  lokali klasz-
tornych58. Przejmowanie lokali mia o miejsce w dniach  

                                                      
56 Decyzj  wr czono jednemu z profesorów, gdy  ani rektora, ani jego zast pcy 

nie by o na terenie zak adu. Zob. notatka s u bowa z przeprowadzonego w dniu 10 
sierpnia 1961 r. zamkni cia i zabezpieczenia lokalu NSD Diecezji Che mi skiej w 
Pelplinie, AAN, UdSW, sygn. 125/657. 

57 Plan likwidacji NSD OO. Redemptorystów stanowi  cz  tzw. “wojewódz-
kich planów represji” i by  uzgodniony z Wydzia em Administracyjnym KC PZPR 
oraz z UdSW w Warszawie. Zob. informacja z przebiegu likwidacji NSD w Toru-
niu i dalszych zaj  na tym tle, AAN, UdSW, sygn. 138/54. 

58 Zob. notatka dotycz ca zamkni cia Ma ego Seminarium Redemptorystów w 
Toruniu z dniu 30 sierpnia 1961 r., AAN, UdSW, sygn. 138/54. Zaj cie lokali 
mia o zosta  dokonane w dniu likwidacji zak adu, jednak e do wykonania decyzji o 
zaj ciu lokali w tym dniu nie przyst piono. “Na skutek poinformowania przez 
Komend  Wojewódzk  MO I Sekretarza KW PZPR o tym, e w pomieszczeniach 
poseminaryjnych znajduje si  wi ksze grono uczniów seminarium (40 do 60 osób), 
a ponadto, e w dniu tym mia y odby  si  prymicje 2 ksi y zakonnych przy udzia-
le biskupa i wi kszego zgromadzenia ksi y, I Sekretarz KW w porozumieniu z KC 
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6-7 pa dziernika 1961 r. Komisja, sk adaj ca si  z 15 urz dników  
i 3 funkcjonariuszy MO, dokona a pomiarów, inwentaryzacji i za-
bezpieczenia lokali po by ym ni szym seminarium. Jednak e okaza-
o si , e zabezpieczony metra  jest mniejszy, ni  to wynika o  

z danych, jakie by y w posiadaniu komisji. Wówczas urz dnicy 
dokonali opiecz towania cz ci klasztornej, zamieszka ej przez za-
konników59. Likwidacja ni szego seminarium faktycznie zacz a si  
przeradza  w likwidacj  klasztoru OO. Redemptorystów w Toruniu. 
To wywo a o protesty nie tylko samych zakonników, lecz tak e 
okolicznej ludno ci. W konsekwencji dosz o do regularnych zamie-
szek z udzia em kilku tysi cy ludzi i znacznych si  policyjnych.  
W wyniku zamieszek kilkadziesi t osób zosta o rannych lub dozna o 
obra e 60. Powy sze zaj cia odbi y si  szerokim echem w ca ej  
prasie wiatowej61, zosta y nag o nione tak e przez radio “Wolna 
Europa”62. 

                                                                                                               
PZPR i Dyr. UdSW wstrzyma  decyzj  o zabezpieczeniu i opiecz towaniu lokalu, 
do czasu uprawomocnienia si  decyzji o zamkni ciu seminarium”. Zob. informacja 
z przebiegu likwidacji NSD w Toruniu... 

59 Zob. przebieg wypadków w parafii w. Józefa (OO. Redemptory ci) w Toru-
niu w dniach 6/7 pa dziernika 1961 r., AAN, UdSW, sygn. 138/54. 

60 Tam e. 
61 Informacje o zaj ciach w Toruniu zamie ci y niemal wszystkie dzienniki 

wiatowe. W zachowanych archiwaliach Ministerstwa O wiaty jest m.in. mowa  
o reakcji prasy egipskiej na temat wydarze  w Toruniu. Obszernie relacjonowali 
przebieg wydarze  komentatorzy prasy zachodniej. M.in. bardzo obszern  kore-
spondencj  z Torunia zamie ci  francuski “Le Monde”, AAN, Ministerstwo O wia-
ty, sygn. 141/54. 

62 Radio Wolna Europa nada o obszerny komentarz dotycz cy zaj  w Toruniu 
dnia 13 pa dziernika 1961 o godz. 2210 w audycji “Fakty, wydarzenia, opinie”. 
AAN, Ministerstwo O wiaty, sygn. 138/54.  
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Prawnokarna ochrona wolno ci religijnej w Polsce  

w latach 1932-1997 

 

Wst p 

 

Wolno  sumienia i wyznania jest jednym z podstawowych dóbr 

prawnych, a jego praktyczna realizacja stanowi powa ny miernik 

stopnia demokratyzacji ycia spo ecznego w pa stwie. Istota tego 

prawa sprowadza si  do swobody posiadania okre lonych pogl dów 

i wierze  o charakterze religijnym, jak te  do posiadania wiatopo-

gl du areligijnego. Prawo to ma w Polsce – podobnie jak w wielu 

pa stwach demokratycznych – charakter warto ci konstytucyjnej. 

Zgodnie z art. 53 Konstytucji RP wolno  sumienia i wyznania nie-

sie w sobie “wolno  wyznawania lub przyjmowania religii wed ug 

w asnego wyboru oraz uzewn trzniania indywidualnie lub z innymi, 

publicznie lub prywatnie swojej religii poprzez uprawianie kultu, 

modlitw , uczestniczenie w obrz dach, praktykowanie i nauczanie. 

Wolno  religii obejmuje tak e posiadanie wi ty  i innych miejsc 

kultu w zale no ci od potrzeb ludzi wierz cych oraz prawo osób do 

korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie si  znajduj ”. Tak e 

ratyfikowane przez Polsk  mi dzynarodowe konwencje praw cz o-

wieka gwarantuj  szczególn  pozycj  wolno ci sumienia i religii. 

St d celem polskiego ustawodawcy jest nie tylko zapewnienie tego 

prawa, ale tak e jego prawna ochrona zgodna z mi dzynarodowymi 

standardami realizowanymi przez pa stwa o ugruntowanej demo-

kracji.  



K. Warcha owski 60

Poj cie prawa do wolno ci sumienia i wyznania w latach powo-

jennych uleg o zarówno prawnemu, jak te  j zykowemu wynaturze-

niu. Penalizacja wielu czynów w imi  wolno ci religijnej sprowa-

dza a si  ostatecznie do programowego narzucania spo ecze stwu 

wiatopogl du materialistycznego przez totalitarne pa stwo doby 

realnego socjalizmu. wiatopogl dowa indoktrynacja opar a si  na 

kampanii zwalczania Ko cio a katolickiego oraz dyskryminowaniu 

ludzi wierz cych. Z tych racji zagadnienia zwi zane z wolno ci  

religijn , a zw aszcza jej prawn  ochron , sta y si  przedmiotem 

wielu debat i spo ecznej dyskusji nie pozbawionej emocji.  

Prawo do wolno ci sumienia i wyznania z istoty rzeczy podlega 

prawnej ochronie g ównie na kanwie prawa karnego. Ochrona  

ta znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w Kodeksie karnym 

z 6 sierpnia 1997 r. W celu lepszego zrozumienia kierunków trans-

formacji zwi zanej z prawnokarn  ochron  wolno ci religijnej w 

Polsce zagadnienie to przedstawione zostanie w zestawieniu z anali-

z  analogicznych unormowa  prawnych zarówno okresu Polski 

Ludowej, jak i czasów II Rzeczypospolitej, zw aszcza e obecnie 

polskie prawodawstwo nawi zuje do tradycji okresu mi dzywojen-

nego. Analizie poddane zosta y przepisy Kodeksu karnego z 15 lipca 

1932 r., Dekretu Rady Ministrów z 5 sierpnia 1949 r. o ochronie 

wolno ci sumienia i wyznania, Kodeksu karnego z 19 kwietnia  

1969 r. oraz aktualnie obowi zuj cego Kodeksu karnego z 6 sierpnia 

1997 r. 

1. Okres II Rzeczypospolitej 

 

Podstawowym aktem prawnym kryminalizuj cym czyny godz -

ce w uczucia religijne by  w okresie mi dzywojennym Kodeks karny 

z 15 lipca 1932 r.1 Rozdzia  XXVI zatytu owany “Przest pstwa 

przeciw uczuciom religijnym” zawiera  trzy artyku y gro ce sank-

cjami za przest pstwa przeciwko wolno ci religijnej.  
 Pierwszym z nich by  przepis wynikaj cy z art. 172 “Kto pu-

blicznie Bogu blu ni, podlega karze do lat 5”. Warto zauwa y , e 
czyn przest pny, zgodnie z brzmieniem artyku u, godzi  w uczucia 
religijne w sposób po redni. Bezpo rednie oddzia ywanie czynu 

                                                      
1 Dz. U. Nr 60, poz. 571. 
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skierowane by o nie na zniewa enie uczu  religijnych, lecz na znie-
wa enie Boga, co mog o naruszy  uczucia religijne innych osób. 
Poj cie Boga prawodawca rozumia  zarówno w uj ciu deistycznym, 
traktuj cym Absolut jako abstrakcyjne uobecnienie Istoty Najwy -
szej pojmowanej jednak zawsze osobowo (w przeciwie stwie do 
panteizmu), jak te  w uj ciu religijnym wyp ywaj cym z rozumienia 
Boga w ró nych prawnie uznanych wyznaniach, a wi c: Jahwe, 
Allah, Trójca w. itp. 

Czyn przest pny polega  w tym przypadku na blu nieniu Bogu. 
Nale a o przez to rozumie  s owne lub symboliczne, zawieraj ce 
obel yw  tre  i form , naruszenie czci nale nej Bogu. Ustawodaw-
ca nie uto samia  przy tym blu nienia z zaprzeczaniem istnienia 
Boga. Manifestacja ateizmu oparta na przedmiotowych argumentach 
nie by a pojmowana jako ch  zniewa enia Istoty Najwy szej ani 
dotkni cia uczu  religijnych innych osób, ale przejaw w asnych 
areligijnych pogl dów. Ponadto wspomniany czyn musia  mie  cha-
rakter publiczny, a wi c zosta  dokonany w miejscu umo liwiaj -
cym zapoznanie si  z enuncjacj  wi kszej ilo ci osób. Móg  to by  
zatem czyn polegaj cy na rozpowszechnianiu pism, druków i innych 
wizerunków blu ni cych Bogu. Przy tym czyn ten, aby spe ni  
ustawowe znamiona przest pstwa, nie musia  wywo ywa  publicz-
nego zgorszenia, czyli negatywnych odczu  osób trzecich2. 

Drugi przepis zawarty w art. 173 mia  na celu prawn  ochron  
wyzna  i wierze  religijnych: “Kto publicznie l y lub wyszydza 
uznane prawnie wyznanie lub zwi zek religijny, jego dogmaty, wie-
rzenia lub obrz dy albo zniewa a przedmiot jego czci religijnej lub 
miejsce przeznaczone do wykonania jego obrz dów religijnych pod-
lega karze wi zienia do lat 3”. 

Zgodnie z powy szym, aby zwi zek religijny podlega  prawnej 
ochronie, musia  by  prawnie uznany przez pa stwo zgodnie z obo-
wi zuj cymi przepisami prawa. Przedmiotem ochrony przepis uczy-
ni : 

1) wierzenia danego zwi zku religijnego – wszystkie artyku y 
wiary, na których opiera i rozwija si  ycie religijne zwi zku; 

2) przedmioty czci religijnej – to wszystko, co wi e si  z kul-
tem religijnym. Ochron  obj te zosta y nie tylko przedmioty prze-

                                                      
2 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 270.  
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znaczone do kultu religijnego w sposób bezpo redni, jak relikwie 
czy hostia, ale tak e obrazy, figury, emblematy religijne, wyobra e-
nia sztuki plastycznej i inne; 

3) miejsca przeznaczone do wykonywania obrz dów religijnych 
– generalnie by y to tzw. trwa e miejsca przeznaczone do sprawo-
wania kultu religijnego, jak ko cio y czy kaplice. Jednak poj ciem 
tym ustawodawca obejmowa  wszystkie miejsca przeznaczone do 
innego celu, gdzie zgodnie z prawem w danym czasie mia y miejsce 
akty kultu religijnego. Takim miejscem móg  by  plac lub ulica 
przed figur , gdzie odbywa o si  nabo e stwo, lub sala szkolna, w 
której odprawiana by a msza w. Miejsce to przestawa o by  miej-
scem kultu z chwil  przywrócenia dla zwyk ych celów i po usuni -
ciu cech religijnych (zas oni cie o tarza, wyniesienie obrazów itp.). 

Trzeci i ostatni artyku  tego rozdzia u (art. 174) mia  na celu 
prawn  ochron  czynno ci religijnych: “Kto z o liwie przeszkadza 
publicznemu, zbiorowemu wykonywaniu aktu religijnego uznanego 
prawnie wyznania lub zwi zku religijnego, podlega karze aresztu do 
lat 2”. 

Przest pstwo wskazane w artykule musia o by  wymierzone w 

“akt religijny”. Chodzi o w tym przypadku nie tylko o akty kultu 

religijnego, ale o wszystkie czynno ci o charakterze religijnym (po-

grzeby, procesje, wspólne modlitwy). Przest pny charakter czynu 

polega  na przeszkadzaniu. Jest to takie zachowanie, które chwilowo 

lub przez d u szy czas uniemo liwia b d  utrudnia realizacj  zamie-

rzonego celu. W tym przypadku zak ócenie czynno ci religijnych 

mog oby si  dokona  np. poprzez bójk , nieprzystojne zachowanie, 

okrzyki, gwizdy, wywo anie zbiegowiska. Dodatkowo czyn ten 

musia  by  z o liwy, a wi c dokonany z zamiarem dokuczenia w 

celu zrobienia przykro ci innym.3 

 

2. Okres Polski Ludowej 

 

2.1. Dekret z 5 sierpnia 1949 r. 

W dniu 5 sierpnia 1949 r. Rada Ministrów wyda a dekret  

zatwierdzony przez Rad  Pa stwa o ochronie wolno ci sumienia  

                                                      
3 L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 362. 
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i wyznania4. Akt ten uchyla  przepisy zawarte w rozdz. XXVI Ko-

deksu karnego z 15 lipca 1932 r. dotycz ce przest pstw przeciwko 

uczuciom religijnym5. Dekret wprowadza  szereg nowych typów 

przest pstw, staj c si  ewidentnie rodkiem stosowanych na szerok  

skal  represji wobec ludzi wierz cych, a zw aszcza Ko cio a kato-

lickiego. Represje z powodu przekona  religijnych obj y wielu 

duchownych i wiernych. Nale y bowiem zda  sobie spraw , e 

okres stalinizmu, w którym wydano dokument, to czas wzmo onego 

terroru w polityce wewn trznej pa stwa, maj cego na celu osi gni -

cie przez w adze komunistyczne pe nej kontroli ideologicznej i poli-

tycznej nad spo ecze stwem. Walka z religi  prowadzona by a w 

sposób bezwzgl dny, przy wykorzystaniu do tego celu tak e rod-

ków prawnych. Prof. A. W sek zauwa a, e wydanie dekretu przez 

polskie w adze pozostawa o w cis ym zwi zku z og oszeniem przez 

papie a Piusa XII dekretu przewiduj cego kar  ekskomuniki dla 

wszystkich katolików, którzy wiadomie i dobrowolnie nale eliby 

do partii komunistycznej, czytali komunistyczne pisma lub uprawia-

li propagand 6.  

Dekret penalizowa  13 czynów uznanych jako przest pstwa 

przeciwko wolno ci sumienia i wyznania: 

1) ograniczanie obywatela ze wzgl du na jego przynale no  

wyznaniow  lub bezwyznaniowo  (art. 2), 

2) zmuszanie lub bezprawne powstrzymywanie innych od 

udzia u w czynno ciach lub obrz dach religijnych (art. 3), 

3) odmowa udost pnienia obrz du lub czynno ci religijnej  

z powodu dzia alno ci lub pogl dów politycznych, spo ecznych albo 

naukowych (art. 4), 

4) obraza uczu  religijnych poprzez publiczne zniewa anie 

przedmiotu czci religijnej lub miejsc przeznaczonych do wykony-

wania obrz dów religijnych (art. 5), 

5) nawo ywanie lub pochwalanie wa ni na tle religijnym  

(art. 6), 

                                                      
4 Dz. U. Nr 45, poz. 334. 
5 Zob. J. Bafia, L. Hohberg, M. Siewierski, Ustawy karne PRL. Komentarz, 

Warszawa 1965, s. 143-151. 
6 A. W sek, Przest pstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege i de lege 

ferenda, PiP 1997 nr 7, s. 27-28. 
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6) publiczne wyszydzanie grup lub poszczególnych osób z po-

wodu przynale no ci wyznaniowej, przekona  religijnych lub bez-

wyznaniowo ci (art. 7 § 1), 

7) naruszenie nietykalno ci fizycznej z powodu przekona  re-

ligijnych lub bezwyznaniowo ci (art. 7 § 2), 

8) ka dy czyn przest pny skierowany przeciwko grupie lub po-

szczególnej osobie z powodu przekona  religijnych lub bezwyzna-

niowo ci (art. 7 § 3), 

9) nadu ycie lub czynienie przygotowa  do nadu ycia wolno-

ci sumienia i wyznania w celach wrogich ustrojowi Rzeczypospoli-

tej Polskiej (art. 8), 

10) nadu ycie wolno ci wyznania w celu osi gni cia korzy ci 

osobistej, maj tkowej lub innej, wyzyskiwanie ludzkiej atwowier-

no ci przez szerzenie fa szywych wiadomo ci lub wprowadzanie w 

b d innych osób przez oszuka cze lub podst pne czynno ci (art. 9), 

11) udzia  w porozumieniu maj cym na celu pope nienie jedne-

go z wy ej wymienionych przest pstw (art. 10), 

12) nieprzeciwdzia anie wbrew swemu obowi zkowi pope nie-

niu przest pstw wymienionych w dekrecie (art. 11), 

13) nawo ywanie, zach canie, publiczne pochwalanie czynów 

okre lonych w dekrecie (art. 12). 

Na uwag  zas uguje tak e wysoko  kar, do do ywotniego wi -

zienia i kary mierci w cznie. Ponadto za przest pstwa przewidzia-

ne w powy szym dekrecie s d móg  orzec dodatkowo utrat  praw 

publicznych i obywatelskich praw honorowych (art. 13).  

Najwi ksze represje na mocy omawianego dekretu mia y miejsce 

do czasu “Pozna skiego Czerwca” 1956 r. Od tego momentu prawo 

karne i wymiar sprawiedliwo ci utraci y w znacznej mierze elemen-

ty okrucie stwa, a sam dekret by  dalej stosowany, ale o wiele bar-

dziej wstrzemi liwie7. Dekret o ochronie wolno ci sumienia  

i wyznania obowi zywa  przez 20 lat do 1969 r. 

                                                      
7 A. W sek, Ochrona uczu  religijnych w prawie karnym, w: Prawo wyzna- 

niowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 252. 
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2.2. Kodeks karny z 19 kwietnia 1969 r. 

 

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 1969 r. straci  moc obowi zu-

j c  dekret o ochronie wolno ci sumienia i wyznania z 1949 r. Pra-

wo do wolno ci sumienia i wyznania zosta o otoczone ochron  

prawnokarn  w rozdziale XXVIII (art. 192-198) Kodeksu karnego z 

1969 r. zatytu owanym “Przest pstwa przeciwko wolno ci sumienia 

i wyznania”8. Chocia  wi kszo  zawartych w tym rozdziale przepi-

sów zosta a zaczerpni ta z uchylonego dekretu, to jednak znaczne-

mu z agodzeniu uleg y sankcje. Kodeks nie przej  te  z dekretu 

karalno ci przygotowania i nieprzeciwdzia ania oraz nawo ywania 

lub zach ty do przest pstw przeciwko wolno ci sumienia i wyzna-

nia. Podobie stwo sformu owa  znajduje si  w nast puj cych dys-

pozycjach k.k.: art. 192 (do art. 2 dekretu), art. 193 (do art. 7 dekre-

tu), art. 194 (do art. 8 dekretu), art. 195 (do art. 9 dekretu), art. 196 

(do art. 3 dekretu), art. 197 (do art. 5 dekretu)9. Kodeks karny  

z 1969 r. stypizowa  9 przest pstw przeciwko wolno ci sumienia  

i wyznania: 

1) dyskryminacja wyznaniowa (art. 192), 

2) l enie z powodu bezwyznaniowo ci lub przynale no ci wy-

znaniowej (art. 193 § 1), 

3) czynna napa  z powodu bezwyznaniowo ci lub przynale -

no ci wyznaniowej (art. 193 § 2), 

4) nadu ywanie wolno ci sumienia i wyznania na szkod  inte-

resów PRL (art. 194), 

5) wykorzystywanie atwowierno ci w sprawach wiary (art. 

195), 

6) zmuszanie do praktyk religijnych lub do ich niepodejmowa-

nia (art. 196), 

7) przeszkadzanie obrz dom a obnym, profanacja zw ok (art. 

197 § 1), 

8) ograbianie zw ok i grobów (art. 197 § 2), 

9) obraza uczu  religijnych (art. 198). 

                                                      
8 Zob. B. Reiner, M. Staszewski, Zagadnienie wolno ci sumienia i wyznania  

w projekcie k.k., PiP 1963 nr 8/9, s. 338-343.  
9 I. Andrejew, W. wida, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 

1973, s. 570. 
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Wed ug oficjalnych statystyk w latach 1970-1984, a wi c przez 

pi tna cie lat obowi zywania kodeksu, najwi ksza liczba skaza  

dotyczy a dwóch przest pstw: ograbiania zw ok i przeszkadzania 

obrz dom a obnym (art. 197). Odnotowano te  du  liczb  wyro-

ków za zmuszanie do praktyk religijnych (art. 196). Powy sze dane 

wskazuj  jednak, e skazania te nie by y rzetelnie liczone, a wr cz 

stawa y si  przedmiotem propagandowej manipulacji. Za przest p-

stwo nadu ywania wolno ci sumienia i wyznania na szkod  intere-

sów PRL s dy skazywa y dziesi ciokrotnie10. By a to szczególna 

posta  sprzeniewierzania si  wolno ci sumienia i wyznania – jak 

stwierdzaj  komentatorzy kodeksu – wynikaj ca z faktu, e pewne 

rodowiska w ród hierarchii ko cielnej, nie chc c pogodzi  si   

z obecn  rzeczywisto ci , nadu ywa y zagwarantowanych swobód 

konstytucyjnych w zakresie funkcji i czynno ci religijnych ze szko-

d  dla interesów Ludowego Pa stwa11.  

Mimo represyjnego charakteru przepisów dotycz cych wolno ci 

sumienia i wyznania nast powa a coraz wi ksza wstrzemi liwo  

w ich rygorystycznym stosowaniu. W miar  utraty akceptacji spo-

ecznej w adza komunistyczna PRL zmienia a postaw  wobec ludzi 

wierz cych i Ko cio a katolickiego, widz c w tym mo liwo   

uzyskania stabilizacji. Jednak powstanie “Solidarno ci” i nast pu-

j ce zmiany w Europie Wschodniej nieuchronnie przybli a y koniec 

pewnej epoki. Przejawem tych zmian by o m. in. uchwalenie  

trzech tzw. “ustaw majowych” z 17 maja 1989 r.: o ubezpieczeniu 

spo ecznym duchownych, o gwarancjach wolno ci sumienia i wyzna 

nia oraz o stosunku Pa stwa do Ko cio a katolickiego w  

PRL12. Na mocy tej ostatniej uchylone zosta y przepisy art. 194  

i 195 k.k.13 

                                                      
10 Zob. S. Lelental, Przest pstwa przeciwko wolno ci sumienia i wyznania, w: 

System prawa karnego. O przest pstwach w szczególno ci, red. I. Andrejew, Wro-

c aw-Warszawa-Kraków-Gda sk- ód  1989, s. 140; S. Flasi ski, T. St pie , Prze-

st pstwa przeciwko wolno ci sumienia i wyznania w wietle orzecznictwa SN, “Pro-

blemy Praworz dno ci” 1(1986), s. 28-34. 
11 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 

1987, s. 203. 
12 Dz. U. Nr 29, poz. 154-156. 
13 A. W sek, Przest pstwa..., s. 29. 
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3. Okres III Rzeczypospolitej 

 

3.1. Kodeks karny z 6 sierpnia 1997 r. 

 Od 1987 r. prowadzono intensywne badania nad reform  pol-

skiego prawa karnego. Powo ana w tym celu Komisja Reformy 

Prawa Karnego przygotowa a w latach 1991-1994 kolejne wersje 

projektu nowego kodeksu karnego, który w ostatecznej wersji zosta  

uchwalony w dniu 6 sierpnia 1997 r.14 

W rozdziale XXIV okre lona zosta a odpowiedzialno  karna za 

przest pstwa naruszaj ce zagwarantowan  w Konstytucji wolno  

sumienia i wyznania. Zmiana miejsca w strukturze cz ci szczegól-

nej tego rozdzia u w porównaniu do poprzedniego kodeksu wiad-

czy o randze i znaczeniu wolno ci sumienia i wyznania jako pod-

stawowego dobra prawnego. Kodeks karny z 1997 r. przej  z po-

przedniego kodeksu kilka typów przest pstw, wprowadzaj c jednak 

zmiany w ich okre leniu, których celem by o zaakcentowanie od-

miennej aksjologii le cej u podstaw tego kodeksu (art. 192 k.k.  

z 1969 r. – art. 194 k.k. z 1997 r., art. 198 k.k. z 1969 r. – art. 196 

k.k. z 1997 r.) oraz dostosowanie rozwi za  w nim zawartych do 

standardów wyp ywaj cych z mi dzynarodowych aktów praw cz o-

wieka15. Z racji aksjologicznych nowy kodeks pomin  tak e kilka 

typów przest pstw, równie  te, które na mocy ustawy z 17 maja 

1989 r. o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania zosta y uchy-

lone (art. 194 i art. 195 k.k. z 1969 r.). 

Pierwszy z kodeksowych artyku ów dotycz cych ochrony wol-

no ci sumienia i wyznania wprowadza odpowiedzialno  za prze-

st pstwo, którego istot  stanowi dyskryminacja religijna: “Kto ogra-

nicza cz owieka w przys uguj cych mu prawach ze wzgl du na  

jego przynale no  wyznaniow  albo bezwyznaniowo  podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci 

do lat 2” (art. 194). 

 

                                                      
14 Dz. U. Nr 88, poz. 553. 
15 A. W sek, Projekt kodeksu karnego a mi dzynarodowe standardy praw 

cz owieka, w: Problemy reformy prawa karnego, Lublin 1993, s. 59.  
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Istota dyskryminacji, czyli czynu zabronionego okre lonego w 

powy szym artykule, polega na ograniczaniu cz owieka w jego pra-

wach, przys uguj cych – na zasadzie równo ci –ka demu cz owie-

kowi z powodu jego przynale no ci do okre lonego wyznania lub 

bezwyznaniowo ci16. 

Przez przynale no  wyznaniow  nale y rozumie  zespó  okre-

lonych cech przes dzaj cych o uczestnictwie w okre lonej wspól-

nocie religijnej. Natomiast bezwyznaniowo  oznacza brak przyna-

le no ci do wspólnoty religijnej, wyra aj cy si  areligijnym wiato-

pogl dem.17 

Podmiotem czynno ci wykonawczej jest cz owiek w zakresie  

jego przynale no ci wyznaniowej lub bezwyznaniowo ci. Okre le-

nie chronionych w tym artykule praw mianem praw cz owieka, a nie 

jak dotychczas obywatela, oznacza szerszy zasi g tej ochrony. Pod-

kre la to tak e, i  prawo do wolno ci sumienia i wyznania jest pra-

wem naturalnym, maj cym swe ród o w godno ci osoby ludzkiej  

i z tej racji przynale nym ka demu cz owiekowi. 

Kodeks nie okre la bli ej, na czym mia oby polega  ograniczenie 

uprawnie  danej osoby. Czyn ten mo e przybiera  form  zarówno 

dzia ania jak i zaniechania, których skutkiem jest niemo no  ko-

rzystania przez pokrzywdzonego z przys uguj cych mu praw. Prze-

st pstwo mia o miejsce, gdy “ograniczenie” zosta o dokonane18.  

Przest pstwo ma charakter umy lny. Warunkiem karalno ci 

sprawcy jest szczególna motywacja czynu pope nionego “ze wzgl -

du na przynale no ” poszkodowanego. Motywacj  tak  mo na 

domniemywa  w przypadku uzale nienia korzystania z okre lonych 

praw od kryteriów zwi zanych ze stosunkiem danej osoby do  

religii19. 

                                                      
16 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s. 265. 
17 W. Wróbel, Przest pstwa przeciwko wolno ci sumienia i wyznania, w: Ko-

deks karny. Cz  szczególna, red. A. Zoll, Kraków 1999, s. 493. 
18 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1999, 

s. 337.  
19 O. Górniok, Rozdzia  XXIV. Przest pstwa przeciwko wolno ci sumienia i wy-

znania, w: O. Górniok, St. Hoc, St. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, Gda sk 

1999, t. III, s. 168.  
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Nast pny przepis zawarty w art. 195 dotyczy odpowiedzialno ci 

za z o liwe przeszkadzanie w publicznym wykonywaniu praktyk 

religijnych:  

“§ 1. Kto z o liwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu 

religijnego ko cio a lub innego zwi zku wyznaniowego o uregulo-

wanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-

no ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.  

   § 2. Tej samej karze podlega, kto z o liwie przeszkadza po-

grzebowi, uroczysto ciom lub obrz dom a obnym”.  

Powy sze przest pstwo zosta o zaczerpni te z Kodeksu karnego 

z 1932 r. (art. 174). Przest pcze dzia anie polega na z o liwym prze-

szkadzaniu w wykonywaniu aktu religijnego, pogrzebu, uroczysto-

ci lub obrz dów a obnych. 

Pod poj ciem “przeszkadzanie” nale y rozumie  wszelkie za-

chowania, które zak ócaj  powag  wykonywanego aktu religijnego, 

uniemo liwiaj  lub utrudniaj  jego prawid owy przebieg lub udzia  

w nim innych osób. Dodatkowo dzia ania te musz  by  z o liwe, 

czyli wiadome i zamierzone, powodowane ch ci  dokuczenia  

innym20.  

Przez “akt religijny” nale y rozumie  nie tylko akt kultu, ale 

wszelkie czynno ci o charakterze religijnym. Je li chodzi o uroczy-

sto ci i obrz dy pogrzebowe, to przepis chroni zarówno te o charak-

terze wieckim, jak i religijnym. Chronione czynno ci musz  mie  

charakter publiczny, tzn. maj  by  wykonywane w takich okolicz-

no ciach, w których udzia  w nich lub ich postrzeganie mo liwe jest 

dla bli ej nie okre lonej liczby osób. 

 Ochronie prawnej podlegaj  praktyki religijne tych ko cio ów  

i zwi zków wyznaniowych, które maj  uregulowan  sytuacj  praw-

n . Pod tym poj ciem nale y rozumie  regulacj  dokonan  w formie 

umowy mi dzynarodowej, ustawy szczególnej okre laj cej sytuacj  

prawn  danego ko cio a lub zwi zku wyznaniowego, jak równie  

wpis do rejestru prowadzonego na mocy art. 30 ustawy z 17 maja 

1989 r. o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania.  

                                                      
20 R. Góral, dz. cyt., s. 266. 
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Sytuacj  prawn  uregulowan  w formie umowy mi dzynarodo-

wej posiada Ko ció  katolicki (Konkordat mi dzy Stolic  Apostol-

sk  i Rzeczypospolit  Polsk  podpisany 28 lipca 1993 r.21). Pi tna-

cie ko cio ów i innych zwi zków wyznaniowych ma sytuacj  

prawn  uregulowan  w drodze odr bnej ustawy. S  to: Ko ció  ka-

tolicki (1989), Polski Autokefaliczny Ko ció  Prawos awny (1991), 

Ko ció  Ewangelicko-Augsburski (1994), Ko ció  Ewangelicko-

Reformowany (1994), Ko ció  Polskokatolicki (1995), Ko ció  Ad-

wentystów Dnia Siódmego (1995), Ko ció  Chrze cijan Baptystów 

(1995), Ko ció  Ewangelicko-Metodystyczny (1995), Starokatolicki 

Ko ció  Mariawitów (1997), Ko ció  Zielono wi tkowy (1997), 

Ko ció  Katolicki Mariawitów (1997), Wyznaniowe Gminy ydow-

skie (1997), Wschodni Ko ció  Staroobrz dowy (1928), Karaimski 

Zwi zek Religijny (1936), Muzu ma ski Zwi zek Religijny (1936). 

Wi kszo  zwi zków wyznaniowych dzia a na podstawie reje-

stracji. Wed ug stanu na dzie  4 stycznia 2002 r. by o ich 13922. 

Ostatni przepis rozdz. XXIV Kodeksu karnego (art. 196) wpro-

wadza odpowiedzialno  za obraz  uczu  religijnych: “Kto obra a 

uczucia religijne innych osób, zniewa aj c publicznie przedmiot 

czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywa-

nia obrz dów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2”. 

Pod poj ciem obrazy uczu  religijnych nale y rozumie  takie za-

chowania, które odbierane s  przez cz onków danej wspólnoty reli-

gijnej za poni aj ce lub obel ywe dla przedmiotu tych uczu , w 

szczególno ci dla przedmiotu czci religijnej lub miejsc sprawowania 

aktów religijnych. Zniewaga dotyczy ci le okre lonych osób. St d 

dla bytu przest pstwa, oprócz obiektywnej oceny, czy nast pi a 

zniewaga, konieczne jest tak e uwzgl dnienie subiektywnego odbio-

ru czynu przez osoby nim dotkni te. O obrazie mówi si  bowiem 

wtedy, gdy konkretne osoby poczuj  si  dotkni te w swych uczu-

ciach religijnych zachowaniem sprawcy. W tym przypadku znacze-

                                                      
21 Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318. 
22 Szerzej na ten temat zob. np. M. Winiarczyk-Kossakowska, Pa stwowe pra-

wo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999, s. 39-47. 
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nie ma nie tylko tre , ale i forma wypowiedzi lub innego zachowa-

nia oraz przewa aj ce w tym zakresie oceny spo eczne23. Dodatko-

wo zniewaga musi mie  charakter publiczny, czyli musi by  uczy-

niona w taki sposób, e jest w stanie dotrze  do szerokiego, bli ej 

nie okre lonego kr gu osób. Zatem czyn ten mo e by  dokonany 

zarówno s ownie, jak i przy pomocy druku i technik audiowizual-

nych. 

Przedmiotem czci religijnej jest Bóg pojmowany osobowo lub w 

inny sposób, a tak e rzecz, symbol, wizerunek, okre lone s owa lub 

imiona, które wed ug doktryny danej wspólnoty religijnej uwa ane 

s  za wi te, godne najwy szego szacunku, powa ania i uwielbienia. 

Przedmiotem czci religijnej dla osób wyznania rzymskokatolickiego 

jest: krzy , obraz, figura, imi  Jezus, Maryja itp. 

Terminem miejsce do publicznego wykonywania obrz dów reli-

gijnych okre la si  miejsce, które w sposób szczególny przystoso-

wane jest do sprawowania kultu i innych czynno ci religijnych dla 

szerokiego kr gu osób. Miejsce takie mo e mie  charakter trwa y 

lub czasowy. Mo e to by  ko ció , kaplica, synagoga, zbór, ale tak e 

przestrze  zaj ta przez osoby uczestnicz ce we mszy polowej lub 

nabo e stwie24.  

 

Zako czenie 

 

We wspó czesnym wiecie wolno  sumienia i wyznania stanowi 

oczywisty warunek i wymóg demokratycznego pa stwa. Z tego 

wzgl du wykluczony jest jakikolwiek przymus pa stwowy dotycz -

cy nak aniania do wyznawania okre lonego wiatopogl du, a obo-

wi zkiem pa stwa jest skuteczne zapewnienie ochrony tego prawa. 

Prawo do wolno ci sumienia i religii jest dobrem prawnie chro-

nionym na kanwie polskiego prawa karnego. W rozdziale XXIV 

Kodeksu karnego z 6 sierpnia 1997 r. stypizowane zosta y 3 prze-

st pstwa przeciwko wolno ci religijnej. Istot  pierwszego stanowi 

dyskryminacja religijna, drugie dotyczy odpowiedzialno ci za z o-

                                                      
23 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 243. 
24 W. Wróbel, dz. cyt., s. 501-502. 
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liwe przeszkadzanie w wykonywaniu praktyk religijnych, trzecie 

wprowadza odpowiedzialno  za obraz  uczu  religijnych. Tym 

samym prawo karne w zakresie ochrony wolno ci religijnej nawi -

zuje do standardów prawnych niepodleg ej Polski okresu II Rzeczy-

pospolitej. Jednocze nie przeprowadzona analiza ukazuje koniecz-

no , a zarazem subtelno  ochrony prawa do wolno ci religijnej, 

która, jak pokazuje przesz o , mo e z instrumentu wolno ci sta  si  

narz dziem zniewolenia. 
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w latynoameryka skim systemie ochrony praw cz owieka 

 

I. Z historii zagadnienia 

 

Ju  Simón Bolivar wysun  ide  solidarno ci mi dzy narodami 

Ameryki. Jednak dopiero Pierwsza Mi dzynarodowa Konferencja 

Ameryka ska w Waszyngtonie w 1890 r. nada a jej form  systema-

tycznych konferencji (Conferencia Internacional Americana), od-

bywanych co kilka lat (1901 – Meksyk, 1906 – Brazylia, 1910 – 

Argentyna, 1923 – Chile, 1928 – Kuba, 1933 – Urugwaj, 1938 – 

Peru). Wi kszo  z nich ko czy a si  ró nymi rezolucjami. Podczas 

lime skiej, w rezolucji XXXVI, Republiki Ameryka skie zadekla-

rowa y, e ka de prze ladowanie z motywów rasowych lub religij-

nych sprzeciwia si  ich porz dkowi politycznemu i prawnemu1. 

Podczas dziewi tej konferencji, w kwietniu 1948 r. w Bogocie (Ko-

lumbia), przyj to Kart  Organizacji Pa stw Ameryka skich – OEA 

(Carta de la Organización de los Estados Americanos), nowelizo-

wan  przez Protokó  z 1967 r. (Protocolo de Buenos Aires)  
i z 1985 r. (Protocolo de Cartagena de Indias).  

Karta w ród podstawowych zasad Organizacji wymienia funda-

mentalne prawa osoby ludzkiej (Derechos Fundamentales de la 
Persona Humana). Stwierdzono, e s  one principium OEA, bez 

ró nicy na ras , narodowo , wierzenia i p e  (art. 5j, aktualnie 3l). 

                                                      
1 Conferencias Internacionales Americanas. Segundo Sumplemento, 1945-

1954, Washington, D.C. 1956, s. 48. 
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Jednak nie zdefiniowano tych e praw. Konferencja nie ustanowi a 

te  mechanizmów promocji i ochrony2. 

Dnia 2 maja 1948 r. Konferencja przyj a Ameryka sk  Dekla-

racj  Praw i Obowi zków Cz owieka (Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre). Spraw wolno ci religijnej 

dotycz  wprost zapisy w art. III: Ka da osoba ma prawo, by w spo-

sób wolny ywi  wierzenia religijne i manifestowa  je, praktykowa  

publicznie lub prywatnie. Ponadto bezpo rednie zastosowanie mog  

mie  gwarancje zapisane w art. IV: Ka da osoba, posiada prawo do 

wolno ci poszukiwa , opinii, wyra ania i rozpowszechniania my li 

przez jakiekolwiek rodki; w art. XXII: Ka da osoba prawo stowa-

rzysza  si , aby rozwija , praktykowa  i chroni  swoje s uszne 

sprawy, m.in. w porz dku religijnym. Istotne by o, oprócz zapisów 

w 38 artyku ach, stwierdzenie, e podstawowe prawa cz owieka nie 

pochodz  z nadania pa stwa, lecz za swój fundament maj  przymio-

ty w asne osoby ludzkiej. Deklaracja nie by a jednak traktatem w 

sensie cis ym3. 

Szybko zauwa ono, e system przyj ty nie mia  adnego organu 

do skutecznej kontroli przestrzegania praw zawartych w Deklaracji. 

Podczas X Konferencji w Caracas (Wenezuela, 1954) pa stwa zo-

bowi za y si  do rozwoju demokratycznych instytucji s u cych 

korzystaniu z praw indywidualnych i spo ecznych (Declaración de 
Caracas)4 oraz da y pierwszy praktyczny program promocji tych 

praw (w rezolucji Fortalecimiento del Sistema de Protección de los 
Derechos Humanos)5. Rezolucja XXIX nosi a tytu  “Trybuna  Mi -

dzyameryka ski dla Ochrony Praw Cz owieka”6. 

                                                      
2 E. Márquez, Documentos Internacionales sobre los derechos humanos: La 

Carta de la OEA, w: México y las Declaraciones de Derechos Humanos, México 

1999, s. 219-220. 
3 W 1989 r., w opinii z 14 lipca, Mi dzyameryka ski Trybuna  uzna , e ma ona 

skuteczn  moc prawn  wobec tych którzy j  podpisali, czy podpisz . Zob. OC-
10/89 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, w: La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
coord. S. García Ramírez, México 2001, s. 1030-1039. 

4 Conferencias Internacionales…, s. 365. 
5 Tam e, s. 309. 
6 “Corte Interamericana para Proteger los Derechos Humanos”. 
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II. Mi dzyameryka ski system promocji i ochrony  

praw cz owieka 

 

Podczas Pi tego Posiedzenia Rady Ministrów Spraw Zagranicz-

nych OEA (Santiago de Chile, sierpie  1959) podkre laj c znacze-

nie Narodów Zjednoczonych, jak te  do wiadczenie Rady Europy w 

ochronie praw cz owieka7, opowiedziano si  za przygotowaniem 

podstawowego dokumentu na temat praw cz owieka w formie re-

gionalnej konwencji oraz utworzono Mi dzyameryka sk  Komi-

sj  Praw Cz owieka
8. Rada OEA zaaprobowa a Statut Komisji  

25 maja 1960 r., a 29 czerwca tego  roku powo a a jej pierwszych 

cz onków. Komisja z siedzib  w Waszyngtonie ukonstytuowa a si  

formalnie 3 pa dziernika 1960 r. Od pocz tku sk ada si  z siedmiu 

cz onków wybieranych indywidualnie przez pa stwa cz onkowskie 

OEA na czteroletni  kadencj , z mo liwo ci  reelekcji9. 

Pocz tkowo traktowana by a jako prosty organizm promocji 

praw cz owieka zapisanych w Deklaracji Ameryka skiej10. Podczas 

Drugiej Konferencji Nadzwyczajnej OEA w Río de Janerio, w listo-

padzie 1965 r., poszerzono je o prawo do przyjmowania i rozpatry-

wania indywidualnych skarg, do studiowania ogólnej sytuacji praw 

cz owieka, do wizytacji na miejscu (in loco), do formu owania zale-

ce  wobec pa stw cz onkowskich11. Komisja w kwietniu 1966 r. 

                                                      
7 Oczywistym jest, e system latynoameryka ski wzorowany jest na europej-

skim. H. Fix-Zamudio, Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las 
constituciones latinoamericanas, w: México y las Declaraciones…, s. 339. Ca y 

artyku  na s. 317-360. 
8 Declaración en la Quinta Reunión de Consulta..., Santiago de Chile, 12 al 18 

de agosto de 1959, Acta Final OEA. Documento OEA/Sec.C/11.5, s. 4-6; zob.  

H. Fix-Zamudio, Los Derechos Humanos y su protección juridical y procesal en 
Latinoamerica, w: Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de 
Derecho Constitucional, Tomo III, coord. D. Valdés, R. Gutiérrez Rivas, México 

2001, s. 3-28.  
9 Convención Americana sobre Derechos Humanos, nr 34-39; Estatuto de la 

Comisión Interamericana, nr 2-6. 
10 Szczególnie zapisanych w art. I-IV, XVIII, XXV i XXVI Deklaracji. E. Má-

rquez, Documentos Internacionales …, s. 220. 
11 Zob. A. Gómez – Robledo Verduzco, Atribuciones jurídicos fundamentals de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, w: México y las Declaracio-
nes…, s. 199-215. 
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zmodyfikowa a swój Statut, zgodnie z nowymi uprawnieniami  

i zadaniami jej powierzonymi. Obowi zuj cy zosta  zaaprobowany 

przez Zgromadzenie Ogólne OEA na sesji w La Paz, w pa dzierniku 

1979 r.12 

Wskutek znowelizowania art. 51, 112 i 150 Karty OEA w 1967 r.

(Protocolo de Buenos Aires) zmieni  si  charakter Komisji z “bytu 

autonomicznego w jeden z ... podstawowych organów”13 Organiza-

cji. Zatem od 1970 r., tj. od chwili wej cia w ycie Protoko u z Bu-

enos Aires, zmieni a si  baza prawna latynoameryka skiego syste-

mu ochrony praw cz owieka – ze s abej statutowej na konstytucyj-

n 14. Tak  jej pozycj  zachowano równie  w Konwencji Amery-

ka skiej Praw Cz owieka (Convención Americana sobre Derechos 
Humanos – cz. II, rozdz. 8, art. 34-51)15.  

Zosta a ona przyj ta na specjalnej konferencji w San José (Ko-

staryka) i podpisana 22 listopada 1969 r.16 Wesz a w ycie 18 lipca 

1978 r., zgodnie z jej art. 74.2, tj. po z o eniu dokumentów ratyfika-

cyjnych przez 11 pa stw sygnatariuszy. Dotychczas uczyni o to 25 

pa stw17. Zrealizowany wreszcie zosta  zamys  podniesiony ju  w 

czasie nadzwyczajnej konferencji w Meksyku w 1945 r., dedykowa-

nej problemom wojny i pokoju, podczas której postulowano “dopre-

                                                      
12 Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado 

mediante la Resolución No. 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en 

su noveno período ordinario de sesiones, celbrado en La Paz, Bolivia, octubre de 

1979. Zob. www.cidh.oas.org/Básicos/Basicos9.htm. 
13 A. Gómes – Robledo Verduzco, Atribuciones jurídicos fundamentales…,  

s. 224. 
14 E. Márquez, Documentos Internacionales…, s. 224. 
15 Tekst zob. m. in. w: México y las Declaraciones..., ss. 233-266. 
16 M.E. Ventura Robles, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

w: México y las Declaraciones…, s. 167-173. 
17 Argentyna (5.09.1984), Barbados (27.11.1982), Boliwia (19.07.1979), Brazy-

lia (25.09.1992), Kolumbia (31.07.1973), Kostaryka (8.04.1970), Dominikana 

(3.06.1993), Chile (21.08.1990), Ekwador (28.12.1977), Salwador (23.06.1978), 

Grenada (18.07.1978), Gwatemala (25.05.1978), Haiti (27.09.1977), Jamajka 

(7.08.1978), Meksyk (2.03.1981), Nikaragua (25.09.1979), Panama (22.06.1978), 

Paragwaj (24.08.1989), Peru (28.07.1978), Republika Dominikany (19.04.1978), 

Surinam (12.11.1987), Trynidad i Tobago (26.05.1999), Urugwaj (19.04.1985), 

Wenezuela (9.08.1977). 
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cyzowa  zarówno prawa, jak i odpowiadaj ce im obowi zki cz o-

wieka i uj cie ich w formie konwencji multilateralnej”18. 

Konwencja, zgodnie z zapisem w Preambule, ma s u y  konsoli-

dacji porz dku wolno ci osobistych i sprawiedliwo ci spo ecznej, 

bazuj cych na przestrzeganiu podstawowych praw cz owieka. W 

cz ci pierwszej (art. 1-32) pa stwa sygnatariusze zobowi zuj  si  

do przestrzegania zawartych w Konwencji praw i wolno ci cz owie-

ka oraz do dostosowania prawa wewn trznego, gdy b dzie to ko-

nieczne dla pe nego korzystania przez obywateli z gwarantowanych 

w Konwencji praw.  

O wolno ci sumienia i religii stanowi si  w art. 12:  

1. Ka da osoba ma prawo do wolno ci sumienia i religii. Prawo 

to obejmuje wolno  zachowania swojej religii lub przekona , 

zmiany religii lub przekona , a tak e wolno  wyznawania i g osze-

nia swojej religii lub przekona , indywidualnie lub wspólnie z in-

nymi, zarówno publicznie, jak i prywatnie.  

2. Nikt nie mo e by  przedmiotem rodków ograniczaj cych, 

które mog yby pomniejsza  wolno  zachowania jego religii lub 

przekona , albo zmiany religii lub wierze . 

 3. Wolno  uzewn trzniania w asnej religii i przekona  mo e 

by  ograniczona wy cznie w stopniu okre lonym w ustawie i wy-

cznie w przypadkach koniecznych, aby chroni  bezpiecze stwo 

publiczne, porz dek, zdrowie lub moralno  publiczn , albo te  

prawa i wolno ci innych.  

4. Rodzice, a w niektórych przypadkach prawni opiekunowie, 

maj  prawo, by ich dzieci lub podopieczni otrzymali edukacj  reli-

gijn  i moraln , zgodn  z ich w asnymi przekonaniami.  

Konwencja daje pa stwom sygnatariuszom mo liwo  zawie-

szenia praw w sytuacji wojny, zagro enia porz dku publicznego, 

stanu wyj tkowego (art. 27.1). Jednak nie dotyczy ona wszystkich 

praw i wolno ci. Mi dzy innymi ani wolno  sumienia i religii, ani 

jej prawna ochrona nie mog  by  ograniczone, czy zniesione (art. 

27.2). Dla korzystania z wolno ci religijnej wa ne s  równie  prze-

pisy art. 13 (wolno  my li i wyra ania opinii), art. 15 (prawo 

zgromadze ), art. 16 (wolno  stowarzyszania si ) Konwencji. 

                                                      
18 Zob. C. Ayala Corao, El sistema interamericano de promoción y protección 

de los derechos humanos, w: México y las Declaraciones…, s. 100. 
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W cz ci drugiej (art. 33-82), okre lono rodki ochrony tych e 

praw. Oprócz dookre lenia roli i trybu post powania w Mi dzyame-

ryka skiej Komisji Praw Cz owieka (art. 34-51), utworzono Mi -

dzyameryka ski Trybuna  Praw Cz owieka (art. 52-69), jako 

instytucj  s downicz  autonomiczn  Mi dzyameryka skiego Sys-

temu Praw Cz owieka. Zgromadzenie Ogólne OEA podczas sesji w 

maju 1979 r., powo a o pierwszych siedmiu s dziów19 i odpowiada-

j c na propozycj  Kostaryki ustanowi o San José jego siedzib , 

gdzie te  funkcjonuje od 3 wrze nia 1979 r. W pa dzierniku tego  

roku Zgromadzenie Ogólne zatwierdzi o jego Statut. Zgodnie art. 15 

Trybuna  ustala normy procesowe oraz tworzy w asny regulamin. 

Aktualnie obowi zuj cy wydany zosta  podczas XLIX sesji zwy-

czajnej (16-25.11.2000) i obowi zuje od 1 czerwca 2001 r.20 

Wed ug postanowie  zawartych w Konwencji i Statucie Trybu-

na  spe nia funkcj  jurysdykcyjn 21 i konsultatywn 22. Pierwsza 

dotyczy rozwi zywania konfliktów (funkcja rozs dzania w sporach) 

oraz wydawania szybkich rozstrzygni  tymczasowych w sytu-

acjach ci kiego naruszenia prawa, z czym zwi zane jest zagro enie 

dla ycia i integralno ci osobistej wiadków (art. 63.2 Konwencji). 

Funkcj  os dzaj c  Trybuna  mo e wype nia  tylko wobec pa stw, 

które podda y si  jego jurysdykcji czy to w sposób generalny i sta y, 

czy te  czasowy i dla poszczególnych spraw. Wszystkie pa stwa 

                                                      
19 O zasadach wyboru s dziów zob.: Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, art. 52-56; Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Aprobado mediante Resolución No. 448 adoptada por la Asamblea General de la 

OEA en su noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 

1979, art. 4-11. Aktualnie s dziami s : Antônio A. Cançado Trindade (Brazylia – 

prezes), Máximo Pacheco Gómez (Chile), Hernán Salgado Pesantes (Ecuador), 

Oliver Jackaman (Barbados), Alirio Abreu Burelli (Wenezuela), Sergio García 

Ramírez (Meksyk) oraz Carlos Vicente de Roux Rengifo (Kolumbia). 
20 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado 

por la Corte en su XLIX período de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre 

de 2000. 
21 Zob. A. Abreu Burelli, El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, w: México y las Declaraciones…, s. 122-135; H. Salgado Pesantes, La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos: naturaleza y funcciones, w: Tam e, 

s. 160-164. 
22 Zob. H. Salgado Pesantes, La Corte Interamericana…, s. 164-166. 
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Ameryki aci skiej podda y si  tej kompetencji23. Natomiast Kana-

da i USA nie ratyfikowa y Konwencji i raczej trudno si  tego spo-

dziewa  w najbli szym czasie. Tak wi c faktycznie Trybuna  jest 

latynoameryka ski. Orzeczenia Trybuna u s  ostateczne, wi ce 

dla pa stw (art. 67-68). Znacz cym aspektem rozstrzygni  Trybu-

na u s  odszkodowania na rzecz ofiar i ich rodzin, ustalane zgodnie 

z normami i zasadami prawa mi dzynarodowego (art. 63.1 i 68.2). 

Funkcj  konsultatywn  Trybuna  wype nia na wniosek Komisji, 

organów OEA lub pa stw stron Konwencji interpretuj c jej przepi-

sy, jak te  inne traktaty, które w jakikolwiek sposób dotycz  praw 

cz owieka, a stosuje si  je na kontynencie ameryka skim (art. 64). 

Dotychczas Trybuna  wyda  16 opinii konsultatywnych24. 

 

III. Sprawa zakazu publicznych projekcji filmu  

“Ostatnie kuszenie Jezusa” przed Trybuna em w San José
25

 

 

Dnia 15 stycznia 1999 r. do Trybuna u wp yn a skarga przed o-

ona przez Mi dzyameryka sk  Komisj  Praw Cz owieka, przeciw-

ko Republice Chile, w zwi zku z powiadomieniem (Nr 11.803) z o-

onym w Sekretariacie tej e Komisji przez Stowarzyszenie Adwo-

katów na Rzecz Wolno ci Publicznych z Chile. Po wst pnym roz-

poznaniu Komisja wnosi a o uznanie przez Trybuna , e Chile 

naruszy o artyku  13 (Wolno  my li i wyra ania opinii) oraz aryku  

12 (Wolno  sumienia i religii) Ameryka skiej Konwencji, czego 

                                                      
23 Argentyna (5.09.1984), Barbados (4.07.2000), Boliwia (27.07.1993), Brazy-

lia (10.12.1998), Kolumbia (21.06.1985), Kostaryka (2.07.1980), Chile (21.08. 

1990), Ekwador (24.07.1984), Salwador (6.06.1995), Gwatemala (9.03.1987), Haití 

(20.03.1998), Honduras (9.09.1981), Meksyk (16.12.1998), Nikaragua (12.02. 

1991), Panama (9.05.1990), Paragwaj (11.03.1993), Peru (21.01.1981), Republika 

Dominikany (25.03.1999), Surinam (12.11.1987), Trynidad i Tobago (26.05.1999), 

Urugwaj (19.04.1985), Wenezuela (24.06.1981). 
24 Zob. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  

s. 885-1117. adna nie dotyczy a art. 12 Konwencji. 
25 Sentencja zob.: Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 73, Caso “La Última 

Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile). Sentencia de 5 de febrero 
de 2001, w: La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

s. 753-767. 
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konsekwencj  by o naruszenie artyku u 1.1 (Obowi zek respekto-

wania praw) oraz artyku u 2 (Obowi zek dostosowania przepisów 

prawa wewn trznego do postanowie  Konwencji). Zdaniem skar -

cych naruszenia te dokonane zosta y wskutek zakazu publicznego 

rozpowszechniania filmu “Ostatnie kuszenie Jezusa”. 

Konstytucja Polityczna Republiki Chile26 z 1980 r. przewiduje 

system cenzury prewencyjnej dla projekcji i rozpowszechniania 

produkcji kinematograficznej. Obowi zuj cy Dekret z moc  ustawy 

(nr 679) z 1 pa dziernika 1974 r. zadanie kierowania prezentacjami 

kinematograficznymi oraz przeprowadzania oceny poszczególnych 

filmów zleci  Radzie Oceny Kinematograficznej (Consejo de Califi-
cación Cinematográfica – dalej CCC), która jest cz ci  Minister-

stwa Edukacji nadaj cego jej statut27. W roku 1988 zgody na roz-

powszechnianie filmu “Ostatnie kuszenie Jezusa” za da a firma 

United Internacional Pictures Ltda. Po odmowie Rady wnios a ape-

lacj , ale decyzj  administracyjn  CCC zatwierdzi  Trybuna  Apela-

cyjny wyrokiem z dnia 14 marca 1989 r. 

W roku 1996 firma wnios a now  pro b  do Rady, która dnia  

11 listopada tego  roku wyrazi a zgod  na rozpowszechnianie filmu, 

z okre leniem minimalnego wieku dla widzów – uko czone 18 lat. 

Decyzja ta zosta a oprotestowana przez grup  chrze cijan28. Dnia  

20 stycznia 1997 r. Trybuna  Apelacyjny (z Santiago) uchyli  admi-

nistracyjn  decyzj  Rady i zakaza  rozpowszechniania filmu w  

Chile. W wyroku podkre lono, e wizerunek Jezusa jest zdeformo-

wany i zredukowany do minimum. Pokazywanie go mog oby do-

tkn  ci ko i naruszy  uczucia religijne wielkiej liczby ludzi, do 

czego nie mo na dopuszcza  w imi  wolno ci wyra ania opinii. 

Konstytucja chroni cz owieka, jego instytucje, tak e wierzenia. Plu-

ralizm nie mo e oznacza  kalania i burzenia wierze  innych bez 

wzgl du na to, czy stanowi  oni w spo eczno ci wi kszo , czy te  

mniejszo . Oznacza te  branie na siebie odpowiedzialno ci za po-

                                                      
26 Constitución Política de la República de Chile, “Diario Oficial” nr 30.798  

z dnia 24 pa dziernika 1980 r. 
27 Decreto Supremo de Educación nr 376 z dnia 30 kwietnia 1975 r. 
28 Rekurs wnie li: Sergio García Valdés, Vincente Torres Irarrázabal, Francisco 

Javier Zapata, Cristian Heerwagen Guzmán i Joel González Castillo. 
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szanowanie tego, co ma zwi zek z ideami innych, co jest dla nich 

istotne, wa ne. Poza w tpliwo ci  pozostaje obowi zek troski o to, 

co ma znaczenie i pozwala cz owiekowi by  i rozwija  si . Je li za  

t  trosk  si  zaniedbuje, b d  przynajmniej nie uwzgl dnia jej, naru-

szaj c czy deformuj c wizerunek Chrystusa, stwarza si  ryzyko 

karmienia ignorancj . Troszczenie si  o informacj , jak te  wyra a-

nie opinii ma cis y zwi zek z prawdomówno ci , co nie pozwala na 

deformacj  historii – wydarze , czy te  cho by dziejów jakiej  oso-

by. Prawo wyra ania opinii, puszczania jej w obieg, oznacza prawo 

do oceniania rzeczywisto ci, ale nigdy deformowania jej, psucia, by 

przemyci  inn 29. 

Wskutek apelacji z o onej przez reprezentuj cych dystrybutora30, 

spraw  rozpatrywa  Najwy szy Trybuna  Sprawiedliwo ci Chile, 

który dnia 17 czerwca 1997 r. utrzyma  decyzj  Trybuna u Apela-

cyjnego w mocy.  

Na skutek takiego ostatecznego rozstrzygni cia Trybuna u grupa 

osób31 z zawi zanego w Chile Stowarzyszenia Adwokatów na Rzecz 

Wolno ci Publicznych, w imieniu Stowarzyszenia i “pozosta ych 

mieszka ców Republiki Chile” wnios a do Komisji Praw Cz owieka 

skarg . Komisja poinformowa a o niej rz d Chile i za da a wyja-

nie  w ci gu 90 dni. Po przed u eniu terminu pa stwo przedstawi o 

odpowied  23 lutego 1998 r., a na dalsze zarzuty skar cych –  

16 czerwca tego  roku. Wcze niej – 27 lutego – w siedzibie Komisji 

odby o si  przes uchanie stron, w którym udzia  wzi li tylko przed-

stawiciele skar cych. Podczas 99. sesji zwyczajnej Komisja zade-

klarowa a przyj cie sprawy, o czym 18 maja powiadomi a w adze 

Chile. Dzia aj c na podstawie art. 48.1 f) Konwencji Ameryka -

skiej, dnia 22 czerwca Komisja wezwa a strony do polubownego 

rozwi zania sporu, ale bezskutecznie. Dlatego podczas jesiennej 

100. sesji zwyczajnej, dnia 29 wrze nia, Komisja przyj a stanowi-

sko, e zakazuj c pokazywania filmu “Ostatnie kuszenie Jezusa” 

                                                      
29 Te fragmenty uzasadnienia wyroku cytuje w nrze 78, Trybuna  Mi dzynaro-

dowy z San José. 
30 Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle i Hernán 

Aguirre Fuentes. 
31 Oprócz ww.: Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López. 
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Chile, które ratyfikowa o Konwencj  Ameryka sk  dnia 21 sierpnia 

1990 r., naruszy o jej art. 12 i 13 oraz 1.1 i 2. Za da a dostosowa-

nia prawa wewn trznego do przyj tych zobowi za . 15 pa dzier-

nika stanowisko to Komisja przekaza a w adzom pa stwowym,  

z okre leniem dwumiesi cznego terminu na spe nienie zalece . Pa -

stwo nie przedstawi o w tym czasie informacji, ani te  sprawie nie 

zaradzi o. Dlatego dnia 15 stycznia 1999 r. zosta a ona wprowadzo-

na na drog  s dow  – do Trybuna u Mi dzynarodowego OEA. 

Wed ug skar cych cenzura na o ona s downie na pokaz filmu 

“Ostatnie kuszenie Jezusa” by a na szkod  spo ecze stwa chilijskie-

go i, w szczególno ci, skar cych32. Ponadto Komisja domaga a si , 

by Trybuna  autoryzowa  normalny pokaz kinowy filmu oraz zwi -

zan  z tym reklam ; aby nakaza  dostosowanie norm konstytucyj-

nych i ustaw do standardów wolno ciowych zapisanych w Konwen-

cji Ameryka skiej, przez zniesienie cenzury prewencyjnej na pro-

dukcj  kinematograficzn  i jej rozpowszechnianie; by na o y  na 

pa stwo obowi zek zado uczynienia ofiarom w tej sprawie oraz 

okre li  jego obowi zek pokrycia kosztów i innych wydatków po-

niesionych przez poszkodowanych, by dochodzi  s downie swych 

praw, zarówno przed trybuna ami wewn trznymi Chile, jak te  Ko-

misj  i Trybuna em Mi dzynarodowym33. 

Trybuna  rozpocz  od rozpatrzenia swojej kompetencji. Stosow-

nie do przepisu art. 62.3 Konwencji Ameryka skiej Trybuna  ma 

prawo rozpatrywa  przedk adane skargi, interpretowa  i stosowa  

dyspozycje Konwencji tylko wtedy, gdy dane pa stwo-strona w 

przed o onej sprawie uzna o jego kompetencj , czy to przez spe-

cjaln  deklaracj , czy te  specjaln  konwencj . Deklaracja taka, w 

my l art. 62.2, mo e by  bezwarunkowa lub zawiera  wy czenia. 

Musi by  uczyniona na pi mie i z o ona w Sekretariacie General-

nym OEA, który z kolei jej kopie przekazuje do wszystkich pa stw 

stron Konwencji, jak te  Sekretariatu Trybuna u. Chile sta o si  

stron  Konwencji Ameryka skiej z dniem 21 sierpnia 1990 r. Wtedy 

te  rz d zadeklarowa , e “uznaje jako zobowi zuj ce postanowie-

                                                      
32 Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 73…, nr 2. 
33 Tam e, nr 3, 1-5. 
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nia Trybuna u Mi dzyameryka skiego Praw Cz owieka dotycz ce 

przedk adanych mu spraw, jak te  interpretacji i stosowania Kon-

wencji, zgodnie z jej artyku em 62”. Jednocze nie poczyni  zastrze-

enie co do spraw, które mog  by  rozstrzygane przez Trybuna ,  

a mianowicie do maj cych miejsce po 11 marca 1990 r., oraz co do 

stosowania art. 21.2 (Prawo do w asno ci prywatnej)34. Zastrze enia 

te w aden sposób nie dotyczy y przed o onego przypadku, dlatego 

Trybuna  uzna  si  za kompetentny do jego rozpatrywania35. Tylko 

pa stwa-strony oraz Komisja Mi dzyameryka ska Praw Cz owieka 

maj  prawo wnosi  sprawy do rozstrzygni cia przez Trybuna   

(art. 61 Konwencji Ameryka skiej). Dlatego ten e sprawdza, czy 

przed wniesieniem sprawy zosta y wyczerpane rodki i proce- 

dury przewidziane w art. 48-50 Konwencji (podejmowane przez  

Komisj ).  

Upewniwszy si  co do tego, prezes Trybuna u wst pnie zbada  

skarg 36, a Sekretariat dnia 27 stycznia 1999 r. powiadomi  o niej 

rz d Chile, by móg  odpowiedzie  na zarzuty i mianowa  swojego 

przedstawiciela. 2 lutego teksty skargi otrzymali równie  powodo-

wie i ich przedstawiciele37. Po kolejnym przed u aniu terminów 

dnia 26 kwietnia Chile przed o y o pewne sugestie co do rozwi za-

nia sprawy oraz zamanifestowa o wol  wyeliminowania lub zmody-

fikowania obowi zuj cych przepisów odno nie cenzury na produk-

cj  kinematograficzn , o czym mia  wiadczy  projekt nowelizacji 

art. 19.2 Konstytucji przes any dnia 14 kwietnia 1997 r. do Izby 

Deputowanych przez prezydenta Eduarda Freia Ruiza-Taglego. 

Dnia 27 maja 1999 r. Chile desygnowa o jako swojego przedstawi-

ciela w sprawie Edmunda Vargasa Carrena, ambasadora kraju w 

Kostaryce. Ostateczn  odpowied  na skarg  przekaza o 2 wrze nia 

                                                      
34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Signatarios y Ratificacio-

nes Convención Americana, zob: www.cidh.oas.org/Básicos/Basicos3.htm. 
35 Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 73…, nr 4. 
36 Na temat trybu post powania przed Trybuna em zob. A. Abreu Burelli, El 

proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos..., s. 119-140. 
37 Stowarzyszenie Adwokatów na Rzecz Wolno ci Publicznych – Juan Pablo 

Olmedo Bustos i Ciro Colombara López wyst puj cy osobi cie oraz reprezentanci 

pozosta ych: Pablo Ruiz Tagle Vial, Javier Ovalle Andrade, Julián López Masle, 

Antonio Bascunan Rodríguez I Macarena Sáez Torres López. 
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1999 r. Komisja uzna a j  za spó nion  i wr cz niestosown , wno-

sz c do Trybuna u o jej odrzucenie. Stanowisko Komisji zosta o 

przekazane stronie rz dowej z mo liwo ci  odpowiedzi do 1 listo-

pada 1999 r.  

Po przedstawieniu przez Komisj  ostatecznej listy wiadków  

i bieg ych, dnia 26 pa dziernika, prezes Trybuna u zwo a  na  

18 listopada 1999 r. audiencj  publiczn  w celu przes uchania 

wiadków i poznania opinii bieg ych powo anych przez Komisj  

(trzech) oraz Trybuna  (dwóch), a tak e wys uchania ko cowych 

stanowisk Komisji i Pa stwa38. 

Dnia 6 pa dziernika 2000 r. Sekretariat Trybuna u wezwa  strony 

do przedstawienia na pi mie swych ko cowych stanowisk, co Ko-

misja uczyni a dnia 27 listopada, pa stwo za  po kolejnych przed u-

eniach 25 stycznia 2001 r. poinformowa o o trwaj cym procesie 

legislacyjnym. Dnia 17 listopada 1999 r. Izba Deputowanych za-

aprobowa a (przy 86 g osach za i 6 wstrzymuj cych si ) projekt 

nowelizacji Konstytucji zmierzaj cy do usuni cia cenzury prewen-

cyjnej, dotycz cej pokazywania i publicznego rozpowszechniania 

produkcji filmowych. Nie oznacza o to jeszcze zamkni cia drogi 

legislacyjnej. 25 stycznia 2001 r. Minister Spraw Zagranicznych 

mianowa  przedstawicielem rz du w sprawie Alejandra Salinasa 

River , Dyrektora Praw Cz owieka w tym e ministerstwie, a do-

tychczasowego delegata jego zast pc .  

Na danie Trybuna u z 30 listopada 2000 r. Komisja, po przy-

wróceniach terminów, dnia 8 stycznia 2001 przed o y a dokumenty 

pozwalaj ce okre li  koszty procesów i post powania przed Komi-

sj  oraz straty poniesione z tytu u prowadzenia sprawy przez skar -

cych. 31 stycznia ustosunkowa a si  do nich strona rz dowa. 

Trybuna  zatem przyst pi  do analizy dowodów, przy tym wska-

za  na wi ksz  rozleg o  kryteriów oceny dowodów przez Trybuna  

Mi dzynarodowy ni  w procesie wewn trznym, jak te  na wag  

rozstrzygni cia – orzeka si  bowiem o odpowiedzialno ci mi dzyna-

                                                      
38 Aktualnie przebieg sesji okre laj  przepisy zawarte w rozdz. III (art. 39-42) 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado por la 

Corte en su XLIX período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviem-

bre de 2000). 
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rodowej pa stw z tytu u naruszenia praw osoby; to domaga si  

wi kszej elastyczno ci w ocenianiu dowodów rzeczowych, zgodnie 

z regu ami logiki i na bazie do wiadczenia. W aden sposób mno e-

nie formalno ci nie mo e ogranicza , czy wr cz zabija  sprawiedli-

wo ci, naruszaj c bezpiecze stwo prawne, czy te  równo  proce-

sow  stron. Trybuna  dostrzeg  te , e pa stwo nie przedstawi o 

adnego dowodu przeciwnego, a podczas publicznej sesji skoncen-

trowa o swoj  obron  na argumencie, e rozpocz to tryb legislacyj-

ny zmierzaj cy do zmiany art. 19.2 Konstytucji Politycznej Chile, 

aby by  zgodny ze zobowi zaniami mi dzynarodowymi. Zatem 

Trybuna  przyj , e dania, w sprawie których pozwany zachowa  

milczenie, s  prawdziwe. Uzna  te  pe n  warto  dowodow  przed-

stawionych przez Komisj  dokumentów oraz zezna  wiadków. 

Odno nie do ekspertyz bieg ych wykorzysta  te, które mog y by  

zastosowane do sprawy, a rozja nia y kwestie z zakresu prawa we-

wn trznego i porównawczego39. 

Trybuna  rozpatrywa  dowody roz cznie do poszczególnych  

tytu ów skargi: art. 13 Konwencji Ameryka skiej (Wolno  my li  

i wyra ania opinii) i art. 12 (Wolno  sumienia i religii). Z uwagi na 

tematyk  czasopisma ograniczamy si  do drugiego tytu u. 

Rozpatruj c alegaty Komisji, Trybuna  rozwa a  nast puj ce  

argumenty: 

a) e zakaz dost pu do dzie a artystycznego o tre ci religijnej sta  

si  przyczyn  szeregu zak óce  w korzystaniu z wolno ci religijnej 

przez ofiary i reszt  mieszka ców Chile, czym naruszono art. 12 

Konwencji; 

b) e ochrona tego prawa jest podstawowa dla pluralizmu ko-

niecznego dla wspó ycia we wspó czesnym spo ecze stwie demo-

kratycznym, z o onym z osób o ró nych przekonaniach i wierze-

niach; 

c) e pa stwo jest zobowi zane do u ycia rodków koniecznych  

i proporcjonalnych, by osoby wyznaj ce publicznie swoje przeko-

nania poprzez ryty czy propagowanie ich nie mog y narzuca  swej 

woli. Pa stwo nie mo e zak óca  w jakikolwiek sposób przyj cia, 

                                                      
39 Serie C: Resoluciones y Setnencias, No. 73..., nr 46-59.  
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utrzymania lub zmiany przekona  religijnych lub o innym charakte-

rze. St d te  nie powinno u ywa  swej w adzy, by chroni  przeko-

nania pewnych obywateli; 

d) e dzia ania organów pa stwowych w sprawie filmu “Ostatnie 

kuszenie Jezusa”, zawieraj cego tre ci religijne, uniemo liwi y sko-

rzystanie z prawa do wolno ci sumienia i sformu owania w asnych 

opinii na temat idei w nim zawartych, zarówno przez inaczej wie-

rz cych, jak te  bezwyznaniowców; 

e) e organy s downicze Chile przez swoje decyzje, argumentu-

j c je naruszeniem wizerunku osób prezentowanych ra co odbiega-

j cego od standardów, w sposób nieusprawiedliwiony naruszy y 

prawo do zachowania lub zmiany swoich przekona  lub wierze  

osób przypuszczalnie ci ko skrzywdzonych przez zakaz. Na dowód 

tego odwo ano si  do z o onych przed Trybuna em wiadectw Cira 

Colombary i Matíasa Insunza40. 

W pisemnych wnioskach w adz pa stwowych podkre lono auto-

nomiczn  natur  praw zapisanych w art. 12 i 13, jak te  pe n  wol-

no  religijn  w Chile. Wskazywano te , e nikomu przez uniemo -

liwienie publicznych projekcji filmu “Ostatnie kuszenie Jezusa” ani 

nie ograniczono, ani nie odebrano prawa do zachowania religii, jej 

zmiany, praktykowania czy szerzenia w asnych przekona 41. Oczy-

wi cie dania stron by y diametralnie ró ne: Komisja wnosi a o 

uznanie Chile winnym naruszenia wolno ci sumienia i religii gwa-

rantowanej w art. 12 Konwencji, za  strona pa stwowa oczekiwa a 

deklaracji Trybuna u, e takie pogwa cenie nie nast pi o.  

Dnia 5 lutego 2001 r. cz onkowie Trybuna u w swoich rozwa a-

niach dokonali analizy tre ci artyku u 12 Konwencji, jak te  uzasad-

nienia wyroku – cytowanego wy ej – wydanego przez Trybuna  

Apelacyjny z Santiago w dniu 20 stycznia 1997 r., a potwierdzonego 

przez Najwy szy Trybuna  Sprawiedliwo ci Chile dnia 17 czerwca 

1997 r.  

Trybuna  Mi dzyameryka ski uzna , e “w przedstawionym 

przypadku, bez w tpliwo ci, nie istnieje aden dowód na to, i  naru-

                                                      
40 Tam e, nr 74. 
41 Tam e, nr 75. 
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szono jak kolwiek wolno  zapisan  w art. 12 Konwencji. W efek-

cie Trybuna  rozumuje, e zakaz pokazywania filmu «Ostatnie ku-

szenie Jezusa» nie pozbawi  ani nie ograniczy  adnej osobie jej 

prawa do zachowania, zmiany, wyznania lub szerzenia, z pe n  wol-

no ci , jej religii lub przekona ”. Dlatego Trybuna  konkluduje, “ e 

Pa stwo nie naruszy o prawa do wolno ci sumienia i religii uznane-

go w artykule 12 Konwencji Ameryka skiej”42.  

W do czonym do sentencji zdaniu uzasadniaj cym rozstrzy-

gni cie s dzia Carlos Vicente de Roux Rengifo stwierdza, e stano-

wisko za naruszeniem art. 12 by oby mo liwe tylko wówczas, gdyby 

precyzyjnie wykazano, e przez zakaz projekcji filmu “Ostatnie 

kuszenie Jezusa” pomniejszono realnie na szkod  konkretnych osób 

– ofiar w tej sprawie – ich prawo do zmiany religii lub przekona . 

Taka zmiana jest rezultatem z o onego, wyd u onego w czasie pro-

cesu, który mie ci w sobie rozterki, wahania, zastanawianie si , 

poszukiwania. Ka dej osobie, która go podejmuje czy w nim trwa, 

pa stwo ma obowi zek stworzy  atmosfer  pe nej wolno ci. Ale  

w rozpatrywanej sprawie nie przedstawiono niezbitych argumentów, 

e w yciu skar cych postawione ograniczenia co do publicznych 

projekcji tego filmu mog y odebra  im prawo do zmiany wiary  

religijnej, tym bardziej e w procesie tym mogli korzysta  z innych 

rodków ni  publiczne prezentacje filmu “Ostatnie kuszenie  

Jezusa”. 

Na sesji dnia 18 listopada 1999 r. jako poszkodowani zeznawali: 

Ciro Colombara López i Matías Insunza Tagle. Pierwszy z nich, 

niekatolik, akcentowa  naruszenie art. 13 Konwencji, ale te , e jego 

dzia ania wywo a a postawa siedmiu adwokatów, którzy interwe-

niowali “w imieniu Ko cio a katolickiego i Jezusa Chrystusa” –  

wnosz c o zakaz publicznego rozpowszechniania filmu. Uzna , e 

jest czym  ekstremalnym powo ywa  siebie na reprezentanta Ko-

cio a i Jezusa Chrystusa w d eniu do zakazu; e przez takowy 

dokonano zamachu na jego prawo wolno ci sumienia; e pewna 

grupa osób zdeterminowana przez swoj  religi  narzuci a mu w asn  

wizj  i uniemo liwi a mu ogl dni cie dzie a artystycznego o tre ci 

                                                      
42 Tam e, nr 76-80 oraz 103.2. 
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religijnej. Zaznaczy  te , e wskutek zaj cia si  spraw  zako czy  

karier  w Uniwersytecie Katolickim Chile, gdy  o wiadczono mu, 

e taka partycypacja w procesie k óci si  z wype nianiem funkcji 

akademickich w tej e uczelni43. 

Wed ug drugiego ze wiadków zakaz mocno ograniczy  jego 

mo liwo ci rozwoju intelektualnego. Nie dano mu mo liwo ci do -

czy  w procesie poznania informacji wa nych, które mog y wp yn  

na jego postaw  wzgl dem dotychczasowych idei i przekona  reli-

gijnych – pozostanie przy nich lub zmian 44. 

Wed ug s dziów argumenty te nie by y przekonywuj cymi za 

orzeczeniem o naruszeniu przez pa stwo art. 12.2 Konwencji. Po-

nadto Trybuna  wskaza , e nale a oby to udowodni  oddzielnie dla 

ka dego skar cego. Zatem nie podzieli  stanowiska, e skar cy 

wyst puj  w imieniu w asnym “i reszty spo ecze stwa chilijskiego”. 

Takie sformu owanie sta o te  w sprzeczno ci z oburzeniem wiad-

ka Cira Colombara Lópeza, e kto  o mieli  si  wyst powa  w czy-

im  imieniu, a nawet samego Ko cio a i Chrystusa, by zakaza  pro-

jekcji filmu o nim traktuj cym. 

Tylko dwóch z pi ciu bieg ych odnios o si  do kwestii narusze-

nia przez Chile art. 12 Konwencji. Bieg y powo any przez Komisj  

(jeden z trzech) – José Zalaquett Daher – stwierdzi , e mo na  

wyrokowa  za takim naruszeniem, gdy  wskutek zabrania mo liwo-

ci poszukiwania i otrzymania informacji, przedyskutowania jej  

i warto ciowania, naruszone zosta o prawo do utrzymania lub zmia-

ny przekona  religijnych45. Zupe nie przeciwnego zdania by  jeden  

z dwóch bieg ych powo anych przez Trybuna  – José Luis Cea  

Egana46. 

Dla ca o ci obrazu doda  nale y, e Trybuna  orzek , i  pa stwo 

chilijskie naruszy o prawo do wolno ci my li i wyra ania opinii 

gwarantowane w art. 13 Konwencji47, e nie wype ni o obowi zków 

generalnych z art. 1.1 i 2 tej e. Poleci  dostosowanie prawa we-

                                                      
43 Tam e, nr 45 a. 
44 Tam e, nr 45 b. 
45 Tam e, nr 45 c. 
46 Tam e, nr 45 f. 
47 Zdanie odr bne z o y  prezes Trybuna u – Antônio A. Cançado Trindade. 
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wn trznego do zobowi za  mi dzynarodowych i op acenie kosztów 

post powania przed s dami krajowymi oraz instancjami mi dzyna-

rodowymi poniesionymi przez skar cych i ich reprezentantów 

(4.290 dol. USA)48. 

 

Wspó czesny system ochrony praw cz owieka na kontynencie 

ameryka skim rozwin  si  pod znacz cym wp ywem do wiadcze  

europejskich, zw aszcza gdy chodzi o przyj cie aktu skutecznego 

prawnie wobec pa stw stron, tj. konwencji regionalnej, oraz ukszta -

towanie Komisji Praw Cz owieka i Trybuna u Mi dzynarodowego. 

Podobnie jak Europejska (art. 9), równie  Ameryka ska Konwencja 

zawiera zapisy o prawie do wolno ci sumienia i religii (art. 12). 

Prawo to podlega ochronie. Podstawowe s  instrumenty krajowe; 

ochrona ze strony pa stwa jest fundamentaln , za  poprzez instytu-

cje mi dzynarodowe pomocnicz  (subsidaria) i uzupe niaj c  (com-
plementaria). Trybuna  mi dzynarodowy nie mo e spe nia  roli 

instancji apelacyjnej czy kasacyjnej. Dlatego te  Konwencja Ame-

ryka ska (art. 46.1) przewiduje, e zanim sprawy trafi  do Trybuna-

u Mi dzyameryka skiego, musz  przej  tryb post powania w po-

rz dku wewn trznym pa stwa strony. Dotychczas Trybuna  rozpa-

trywa  34 sprawy i wyda  33 wyroki49. Chocia  ochrona mi dzyna-

rodowa jest pomocnicz  i uzupe niaj c , to ma ona powa ny wp yw 

na prawo wewn trzne pa stw i jego interpretacj  (zob. art. 2 Kon-

wencji)50.  

Wszystkie procesy przed Trybuna em dotyczy y skarg przedsta-

wionych wcze niej Komisji (art. 61). W ród nich tylko dwie by y 

prezentowane m.in. z tytu u oskar enia pa stwa o naruszenie wol-

no ci sumienia i religii (z art. 12), ale tylko w wy ej prezentowanej 

Trybuna  przyj  ten tytu  do rozpatrzenia. Dla porównania Trybuna  

europejski w latach 1968-1999 wyda  36 sentencji odnosz cych si  

bezpo rednio do materii prawa wyznaniowego. 

                                                      
48 Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 73..., nr 103, 1.3-5. 
49 Zob. La jurisprudencia de la Corte Interamericana…, s. 48-884. 
50 E. Ferrer Mac-Gregor, La Corte Interamericana de Derechos Humanos como 

intérprete constitucional, w: Derechos Humanos. Memoria…, s. 209-224. 
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Tematem dyskutowanym aktualnie jest to, e faktycznie z syste-

mu wy czy y si  kraje Ameryki Pó nocnej i sta  si  on z mi dzy-

ameryka skiego w zamiarze i nazwie, tylko latynoameryka skim, 

przy jednoczesnym umiejscowieniu organów OEA i Mi dzyamery-

ka skiej Komisji Praw Cz owieka w Waszyngtonie. Podnosi si  

równie  kwesti  pomieszania w adz – administracyjnej i s downi-

czej – wskutek utrzymywania modelu, od którego odesz y kraje 

europejskie, wraz z wej ciem w ycie 11 Protoko u, reformuj cego 

od listopada 1998 r. post powanie przed Trybuna em51. 

                                                      
51 Interesuj ce uwagi na temat przysz o ci tego systemu przedstawi  aktualny 

s dzia Trybuna u Mi dzyameryka skiego, pochodz cy z Meksyku – S. G. Ramírez, 

El futuro del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, w: 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana..., s. 1118-1144. 
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Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antyko cielnej 

polityki w adz komunistycznych w okresie Polski Ludowej 

– zarys problemu 

 

Koncepcja pa stwa laickiego, która przyj ta zosta a przez w adze 

Polski Ludowej, zak ada a pozbawienie Ko cio a katolickiego (po-

dobnie jak i innych zwi zków wyznaniowych) jakichkolwiek mo -

liwo ci wp ywania na ycie publiczne. D c do realizacji tego  

celu wykorzystano tak e rozporz dzenie Prezydenta RP z dnia 

27 pa dziernika 1932 roku – Prawo o stowarzyszeniach1. W adze 

komunistyczne znaj c pozycj  Ko cio a w Polsce nie odwa y y si   

z miejsca na frontalny atak, jednak w miar  up ywu czasu zaostrza y 

swój stosunek wzgl dem Ko cio a. Zw aszcza od 1947 r. stopniowo 

ogranicza y pole jego dzia alno ci, zajmuj c nieprzychylne stanowi-

sko tak e wobec stowarzysze  katolickich, w ród których za szcze-

gólnie niebezpieczne uznano organizacje dzia aj ce w ród m odzie-

y. Prawo o stowarzyszeniach sta o si  podstaw  wydania przez 

organy administracji pa stwowej wielu restrykcyjnych decyzji,  

a kolejne nowelizacje nada y mu represyjny wzgl dem Ko cio a 

charakter.  

Niniejsze opracowanie jest prób  spojrzenia na Prawo o stowa-

rzyszeniach jako na instrument antyko cielnej polityki w adz pa -

stwowych w okresie Polski Ludowej. Opracowanie oparte zosta o na 

analizie aktów prawnych, przede wszystkim cytowanego rozporz -

dzenia Prezydenta z 1932 r. Wykorzystane zosta y tak e dokumenty 

                                                      
1 Dz. U. Nr 94, poz. 808; dalej – Prawo o stowarzyszeniach. 



M. Ordon 92

zgromadzone w Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski (ASEP) 

oraz Archiwum Akt Nowych (AAN)2. 

Literatura przedmiotu jest stosunkowo uboga. Publikacje wydane 

w okresie Polski Ludowej charakteryzuj  si  tendencyjno ci  uj -

cia3. Natomiast opracowania powsta e po 1989 r. w stosunku do 

zagadnienia instrumentalizacji Prawa o stowarzyszeniach w okresie 

Polski Ludowej maj  charakter jedynie przyczynkowy4, b d  te , 

omawiaj c obowi zuj ce regulacje prawne, okres Polski Ludowej 

traktuj  marginalnie5. Brak ca o ciowego opracowania sk ania do 

podj cia bada  nad tym problemem, którego skala zostanie w ni-

niejszym jedynie zarysowana. 

 

1. Charakterystyka Prawa o stowarzyszeniach 

  

Rozporz dzenie Prezydenta z 1932 r. definiowa o stowarzysze-

nie jako dobrowolne, trwa e zrzeszenie o celach niezarobkowych. 

Rozró nia o ono trzy rodzaje stowarzysze : zwyk e, zarejestrowane 

i wy szej u yteczno ci. 

Zgodnie z omawianym aktem prawnym stowarzyszenie zwyk e 

mog o by  za o one przez co najmniej 3 osoby, bez potrzeby uzy-

skiwania na to zgody jakiegokolwiek organu pa stwowego (art. 12). 

Prawo wymaga o jednak, by cz onkowie za o yciele przed rozpo-

cz ciem dzia alno ci stowarzyszenia zawiadomili terenowy organ 

administracji pa stwowej o jego utworzeniu oraz o celu i zasadach 

jego dzia ania. Organ ten móg  w ci gu 4 tygodni wyda  zakaz za o-

enia stowarzyszenia, je eli jego istnienia nie da o si  pogodzi   

                                                      
2 Chodzi g ównie o zespo y Ministerstwa Administracji Publicznej (MAP)  

i Urz du do Spraw Wyzna  (UdSW). Szczególnie interesuj ce s  odnalezione tam 

niepublikowane akty prawne ni szego rz du. 
3 Zob. J. Romul, Pa stwo a stowarzyszenia w Polsce Ludowej, Pozna  1969;  

J. Sabiniewicz, Prawo zrzeszania si  w Polsce Ludowej, Pozna  1980; L. Wi niew-

ski, Model prawny stowarzysze  w PRL, Warszawa 1974. 
4 T. Biedro , Organizacje m odzie y katolickiej w Polsce w latach 1945-1953, 

Kraków 1991; J. Krukowski, Prawo chrze cijan do stowarzyszania si  i mo liwo ci 

jego realizacji w prawie kanonicznym i polskim, w: Ko ció  i Prawo, t. 9, red.  

J. Krukowski, H. Misztal, Lublin 1991. 
5 J. Blicharz, Pozycja prawna stowarzysze . Studium prawnoadministracyjne, 

Wroc aw 1996; E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania si  w Polsce, Warszawa 1992. 
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z prawem, albo mog o spowodowa  zagro enie bezpiecze stwa, 

spokoju lub porz dku publicznego (art. 14). Stowarzyszenia zwyk e 

nie nabywa y osobowo ci prawnej, nie mog y zak ada  oddzia ów, 

czy  si  w zwi zki stowarzysze , przyjmowa  w poczet swoich 

cz onków osób prawnych oraz korzysta  z ofiarno ci publicznej. 

Powy sze ograniczenia nie dotyczy y stowarzysze  zarejestro-

wanych. Tworzenie ich jednak zosta o obwarowane szeregiem trud-

niejszych do spe nienia warunków. Za o yciele (nie mniej ni  15 

osób) obowi zani byli uchwali  statut stowarzyszenia, reguluj cy 

wszystkie istotne dla jego funkcjonowania kwestie oraz zg osi  sto-

warzyszenie do rejestracji w urz dzie wojewódzkim (art. 19). Urz d 

ten móg  odmówi  zgody na rejestracj  stowarzyszenia z tych sa-

mych powodów, które uzasadnia y wydanie zakazu za o enia stowa-

rzyszenia zwyk ego, a ponadto tak e w wypadku uznania, i  po-

wstanie takiego stowarzyszenia nie odpowiada wzgl dom po ytku 

spo ecznego (art. 20). Administracja pa stwowa wyposa ona wi c 

zosta a w kompetencje o wybitnie uznaniowym charakterze, maj c 

mo liwo  zastopowania ka dej inicjatywy powo ania stowarzysze-

nia, do którego by aby nieprzychylnie usposobiona6.  

Stowarzyszenia wy szej u yteczno ci posiada y status szczegól-

ny i korzysta y z szeregu przywilejów w swej dzia alno ci. Okre lo-

nemu stowarzyszeniu tej kategorii móg  by  nadany przywilej wy-

czno ci dzia ania w okre lonym zakresie i na okre lonym obszarze 

– nawet ca ego kraju, co zwi zane by o z wy czeniem wszystkich 

innych stowarzysze  od wkraczania w ten zakres bez wzgl du na 

ich dotychczasowe uprawnienia i brzmienie statutów (art. 51). Sta-

tus stowarzyszenia wy szej u yteczno ci mog o uzyska  ju  istnie-

j ce stowarzyszenie, którego rozwój by by szczególnie po yteczny 

dla interesu pa stwowego lub spo ecznego (art. 46). Miano to przy-

znawa a w drodze rozporz dzenia Rada Ministrów na wniosek Mi-

nistra Spraw Wewn trznych, jednocze nie nadaj c stowarzyszeniu 

odpowiedni statut (art. 47).  
Wszystkie stowarzyszenia poddane by y nadzorowi organów 

administracji pa stwowej, które mog y dokonywa  kontroli ich 
dzia alno ci. Je li dzia alno  ta wykracza a przeciwko obowi zuj -
cemu prawu, ustalonym dla stowarzyszenia zakresowi i sposobom 

                                                      
6 Zob. E. Smoktunowicz, Prawo..., s. 31. 
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dzia ania albo zagra a a bezpiecze stwu, spokojowi lub porz dkowi 
publicznemu, w adze mog y udzieli  mu upomnienia, za da  usu-
ni cia dostrze onych uchybie , a nawet zawiesi  dzia alno  stowa-
rzyszenia a nast pnie je rozwi za  (art. 16). Rozwi zanie stowarzy-
szenia zarejestrowanego mog o nast pi  równie  wtedy, gdy liczba 
cz onków spad a poni ej 10 osób, w przypadku braku zarz du lub 
gdy nie by  on odnawiany w ci gu trzech okresów kadencyjnych 
przewidzianych w statucie, albo gdy zasz y okoliczno ci wiadcz -
ce, e stowarzyszenie faktycznie przesta o istnie , b d  gdy w adza 
rejestracyjna uzna a, e “jego istnienie sta o si  bezprzedmiotowe” 
(art. 26). “Do ka dej sytuacji organ administracji móg  przyk ada  

sobie tylko znan  miar  «po ytku spo ecznego»”7.  

Spod dzia ania Prawa o stowarzyszeniach wy czono szereg or-
ganizacji spo ecznych dzia aj cych na podstawie przepisów szcze-
gólnych, jak zwi zki zawodowe pracownicze (art. 9 pkt c), stowa-
rzyszenia akademickie i stowarzyszenia m odzie y szkolnej (art. 9 
pkt e), a tak e zakony i kongregacje duchowne oraz inne zrzeszenia 
maj ce wy cznie i bezpo rednio na celu wykonywanie kultu reli-
gijnego prawnie uznanych ko cio ów i zwi zków religijnych (art. 9 
pkt a). Artyku  10 Prawa o stowarzyszeniach zapowiada  odr bne 
regulacje dla stowarzysze  o celach religijnych i wyznaniowych i na 
jego podstawie wydane zosta o rozporz dzenie Rady Ministrów  
z 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach s u cych katolickim celom 
religijnym i wyznaniowym8. Podlega y mu stowarzyszenia maj ce za 
cel podstawowy szerzenie zasad katolickich, je eli powsta y za zgo-
d  biskupa diecezjalnego albo ju  po utworzeniu zosta y przez niego 
aprobowane, je li nie mia y charakteru pracowniczych zwi zków 
zawodowych, a statuty ich przewidywa y nadzór biskupa nad dzia-
alno ci  stowarzyszenia. Stowarzyszenia s u ce katolickim celom 

religijnym i wyznaniowym korzysta y z pewnych uprawnie  szcze-
gólnych. W ich organizacji mog a zosta  przyj ta zasada bez-
wzgl dnego pos usze stwa cz onków w adzom stowarzyszenia w 

                                                      
7 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; 

Zob. tak e J. Szreniawski, Problemy prawne stowarzysze , w: Annales Universita-

tis Mariae Curie-Sk odowska, Ius 40(1993), s. 214; J. Krukowski, dz. cyt., s. 203; 

W. Bar, Wolno  zrzeszania si  osób wierz cych, w: Prawo wyznaniowe, red.  

H. Misztal, Lublin 2000, s. 417-418. 
8 Dz. U. Nr 9, poz. 72. 
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zakresie podstawowego celu tych stowarzysze 9, mog y zak ada  
oddzia y (nawet stowarzyszenia zwyk e), czy  si  w zwi zki sto-
warzysze  i korzysta  z ofiarno ci publicznej. Kontrole tych stowa-
rzysze  katolickich przeprowadzane by y za po rednictwem w a-
ciwych kurii biskupich. 

 

2. Eliminacja stowarzysze  katolickich z ycia publicznego 

po 1945 roku 
 
W pierwszych latach po zako czeniu II wojny wiatowej liczne 

stowarzyszenia katolickie skupia y oko o pó  miliona osób10. Do 
najbardziej rozpowszechnionych nale a y Katolickie Stowarzysze-
nia M odzie y M skiej, Katolickie Stowarzyszenia M odzie y e -
skiej, Sodalicje Maria skie, Milicja Niepokalanej, ywy Ró aniec, 
kó ka ministrantów, krucjaty eucharystyczne, trzecie zakony, brac-
twa ró a cowe i chóry ko cielne. W klimacie wrogo ci pa stwa 
wzgl dem Ko cio a katolickiego w adze komunistyczne rozpocz y 
proces usuwania z ycia publicznego wszystkich stowarzysze  s u-

cych katolickim celom religijnym i wyznaniowym. D enia te 
znalaz y swój wyraz najpierw w odmawianiu rejestracji stowarzy-
sze  zarówno nowopowsta ych, jak i tych, które zamierza y po woj-
nie wznowi  swoj  dzia alno , a nast pnie w zmianie ich sytuacji 
prawnej dokonanej w 1947 i 1949 roku. 

 

2.1. Odmawianie rejestracji stowarzysze  katolickich 

       po 1945 roku 

W wyniku dzia a  wojennych zniszczeniu uleg a dokumentacja 

urz dowa, w tym przedwojenne rejestry stowarzysze  i zwi zków11. 

W celu ich odtworzenia Ministerstwo Administracji Publicznej pi-

                                                      
9 Nie odnosi  si  do nich art. 6 pkt a Prawa o stowarzyszeniach zakazuj cy two-

rzenia stowarzysze  przyjmuj cych zasad  bezwzgl dnego pos usze stwa cz on-

ków w adzom stowarzyszenia. 
10 K. Kersten, Narodziny systemu w adzy. Polska 1943-1948, Pozna  1990,  

s. 189. 
11 O zniszczeniu przez niemieckie w adze okupacyjne rejestrów donosi y Mini-

sterstwu Administracji Publicznej wszystkie zarz dy wojewódzkie, zob. AAN, 

MAP, sygn. 719, k. 28, 45, 76, 78, 165, 196. 
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smem okólnym z 16 marca 1945 r. w sprawie rejestracji stowarzy-

sze 12 nakaza o, aby wszystkie stowarzyszenia zamierzaj ce po 

wojnie wznowi  swoj  dzia alno  podporz dkowa y si  art. 12 

wzgl dnie art. 19 Prawa o stowarzyszeniach. Ministerstwo stan o 

na stanowisku, e wszystkie dzia aj ce przed wojn  stowarzyszenia 

mog  stara  si  o zezwolenie na wznowienie dzia alno ci oraz maj  

prawo do maj tku posiadanego przed wojn . Zastrzeg o jednak, e 

podj cie dzia alno ci bez ponownego zezwolenia jest niedopusz-

czalne z powodu gruntownej zmiany sytuacji politycznej w kraju.  

O dopuszczeniu do dzia alno ci decydowa  mia y g ównie wzgl dy 

polityczne13. 

Decyduj c  rol  w procesie ponownej rejestracji odgrywa a opi-

nia Urz dów Bezpiecze stwa Publicznego (UBP). Okólnik Mini-

sterstwa Administracji Publicznej z 23 pa dziernika 1946 r. o trybie 

post powania w sprawie rejestracji stowarzysze  i zwi zków14 na-

kazywa  organom rejestracyjnym, aby przed wci gni ciem stowa-

rzyszenia do rejestru ka dorazowo zasi ga y opinii wojewódzkiego 

urz du bezpiecze stwa publicznego. Ca o  zebranych akt wraz z 

opini  nale a o nast pnie przes a  Departamentowi Politycznemu 

MAP. Tak rozbudowana procedura rejestracyjna, a zw aszcza zale-

ganie spraw w UBP powodowa o, e organy rejestracyjne spó nia y 

si  z wydawaniem decyzji nierzadko nawet kilkana cie miesi cy. 

By o to sprzeczne z Prawem o stowarzyszeniach, przewiduj cym  

4-tygodniowy termin, w którym w adza mo e zakaza  za o enia 

stowarzyszenia lub stwierdzi , e nie ma przeciw niemu zastrze e  

(art. 13). Przewlek o  post powania rejestracyjnego stanowi a nad-

to ra ce naruszenie zasady szybko ci post powania administracyj-

nego, zapisanej w art. 68 rozporz dzenia o post powaniu admini-

stracyjnym15. Mimo tego negatywna opinia Urz dów Bezpiecze -

                                                      
12 AAN, MAP, sygn. 717. 
13 wiadczy o tym stwierdzenie Departamentu Politycznego MAP zawarte w 

pi mie z dnia 1 sierpnia 1945 r., e “zarejestrowanie [...] stowarzysze  co do któ-

rych nie ma zastrze e  nie sprawi wiele trudów, a innym natomiast nawet przedwo-

jenna rejestracja nie pomo e”. AAN, MAP, sygn. 719, k. 64. 
14 Dz. Urz. MAP Nr 1, poz. 47. 
15 Rozporz dzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o post powaniu ad-

ministracyjnym (Dz. U. Nr 36, poz. 341) przewidywa o, zale nie od rodzaju spra-

wy, trzy-, pi cio- i sze cio- miesi czne terminy na zako czenie post powania 
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stwa Publicznego odno nie rejestracji stowarzyszenia by a wi ca 

dla w adz administracji ogólnej bez wzgl du na termin, w jakim 

wp yn a. St d cz sto stowarzyszenia, co do których w adze nie 

wyrazi y zastrze e  w ci gu 4 tygodni i które wobec tego, zgodnie  

z art. 13, rozpocz y dzia alno , otrzymywa y po roku a nawet 

dwóch zakaz podejmowania dzia alno ci16. W przypadku stowarzy-

sze  katolickich Urz dy Bezpiecze stwa Publicznego z zasady wy-

dawa y negatywne opinie w kwestii ich rejestracji. W ten sposób w 

1945 r. odmówiono m. in. rejestracji Katolickich Stowarzysze  

M odzie y w archidiecezji pozna skiej i gnie nie skiej17.  

 

2.2. Zmiana statusu prawnego stowarzysze  katolickich 

Rozporz dzeniem z 2 pa dziernika 1947 r.18 Rada Ministrów 

uchyli a przedwojenne rozporz dzenie z 1934 r. o stowarzyszeniach 

s u cych katolickim celom religijnym i wyznaniowym, jako podwa-

aj ce zasad  równouprawnienia wyzna 19. Odt d do tego typu sto-

warzysze  zastosowanie mia y przepisy Prawa o stowarzyszeniach. 

Nowa sytuacja prawna oznacza a, e stowarzyszenia religijne, które 

istnia y do tej pory, mia y podda  si  rejestracji zgodnie z wymoga-

mi Prawa o stowarzyszeniach. Nie ukaza o si  jednak adne rozpo-

rz dzenie wykonawcze okre laj ce tryb ewentualnego przerejestro-

wania istniej cych stowarzysze . Na zapytanie przedstawicieli  

KSM w tej sprawie Minister Administracji Publicznej jedynie ustnie 

                                                                                                               
(art. 68 ust. 4 i 5) oraz nakazywa o sprawy za atwia  szybko, “[...] bez niepotrzeb-

nej zw oki przy tym tak, aby nie ucierpia  ani interes publiczny, ani uprawnione 

interesy osób prywatnych”. 
16 Por. spraw  likwidacji stowarzyszenia “Zak ady Rzemie lniczo-Wycho-

wawcze pod wezwaniem w. Józefa”: M. Ordon, Represyjna polityka w adz komu-

nistycznych wobec Zgromadzenia Braci S ug Maryi Niepokalanej w okresie Polski 

Ludowej, w: Divina et humana. Ksi ga Jubileuszowa w 65 rocznic  urodzin Ksi -

dza Profesora Henryka Misztala, red. A. D bi ski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, 

s. 159-175. 
17 Zob. T. Biedro , dz. cyt., s. 98-112. 
18 Dz. U. Nr 65, poz. 395. 
19 Zob. pismo Departamentu Wyznaniowego MAP z dnia 16 pa dziernika  

1948 r., AAN, MAP, sygn. 982, k. 6. 
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poleci  zarejestrowa  si  zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach  

z 1932 r.20  

W drodze rozporz dzenia z 2 pa dziernika w adze uzyska y kon-

trol  nad dzia alno ci  stowarzysze  s u cych katolickim celom 

religijnym i wyznaniowym i zacz y im czyni  liczne utrudnienia w 

oparciu o Prawo o stowarzyszeniach. Na przyk ad w stosunku do 

Katolickich Stowarzysze  M odzie y cz sto powo ywa y si  na art. 

6 pkt a, zakazuj cy tworzenia stowarzysze  przyjmuj cych zasad  

bezwzgl dnego pos usze stwa cz onków w adzom stowarzyszenia, 

lub te  na mocy art. 15 da y odpisów protoko ów posiedze  za-

rz du i tre ci powzi tych uchwa . Nierzadko te  likwidowa y stowa-

rzyszenia na mocy art. 26 Prawa o stowarzyszeniach stwierdzaj c, 

e ich istnienie sta o si  bezprzedmiotowe. Dzia ania te by y realiza-

cj  dyrektyw przyj tych w Ministerstwie Bezpiecze stwa Publicz-

nego na ogólnopolskiej odprawie “aktywu kierowniczego”, odbytej 

w dniach 13-15 pa dziernika 1947 r., która po wiecona by a meto-

dom ograniczania wp ywów Ko cio a. Jedna z przyj tych wówczas 

wytycznych brzmia a: “z ca  stanowczo ci  i bezwzgl dno ci  nie 

dopu ci  do wdzierania si  kleru i organizacji katolickich na grunt 

robotniczy”21. 

Dalsze istotne zmiany w dzia alno ci stowarzysze  katolickich 

wprowadzi  dekret z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepi-

sów prawa o stowarzyszeniach22. Zmieni  on brzmienie art. 9 pkt a, 

znosz c poprzednie wy czenie spod przepisów Prawa o stowarzy-

szeniach zrzesze  maj cych na celu wykonywanie kultu religijnego. 

W my l dekretu stowarzyszenia religijne ulega y rozwi zaniu, je eli 

w ci gu 90 dni od dnia jego og oszenia nie uczyni y zado  przepi-

som Prawa o stowarzyszeniach. Szczegó owy tryb zg oszenia  

do rejestracji uregulowa o rozporz dzenie Ministra Administracji 

                                                      
20 Zob. J. aryn, Ko ció  a w adza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997,  

s. 165-166. 
21 Z referatu wyg oszonego przez p k Juli  Brystygier, dyrektor V departamentu 

Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego (MBP), zajmuj cego si  wówczas inwi-

gilacj  Ko cio a. Cyt. za: Aparat bezpiecze stwa w latach 1944-1956. Taktyka, 

strategia, metody, oprac. A. Paczkowski, cz. 1. Lata 1945-1947, Warszawa 1994,  

s. 135. 
22 Dz. U. Nr 45, poz. 335. 
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Publicznej z 6 sierpnia 1949 r.23 Faktyczny tryb post powania przy 

rejestracji okre li a jednak tajna instrukcja MAP z 1 wrze nia 

1949 r. Stwierdzi a ona, e o legalizacji wszystkich zrzesze  decy-

duje urz d wojewódzki na podstawie wi cej opinii pisemnej wo-

jewódzkich urz dów bezpiecze stwa publicznego24.  

Przed stowarzyszeniami katolickimi stan y wi c dwie drogi: 

albo do dnia 4 listopada 1949 r. uzyskaj  zalegalizowanie swojego 

istnienia, albo te  z chwil  up ywu tego terminu zostan  z mocy 

prawa rozwi zane. Wniesienie poda  o rejestracje nie przes dza o 

jeszcze o ich pozytywnym za atwieniu, wszak decyzja w tym 

wzgl dzie zale a a praktycznie od uznania w adz administracyjnych, 

a dotychczasowa praktyka sugerowa a, e w adze nie zgodz  si  na 

legalizacj  stowarzysze  katolickich. Nadto do podania o rejestracj  

wymagano za czenia m. in. statutu stowarzyszenia i listy jego 

cz onków z podaniem funkcji, a ujawnienie tych danych oznacza o-

by dostarczenie Urz dom Bezpiecze stwa Publicznego gotowego 

materia u operacyjnego przeciwko aktywnym spo ecznie katolikom. 

W tej sytuacji Episkopat Polski wyda  polecenie, aby stowarzy-

szenia ko cielne, których celem by o wykonywanie kultu religij-

nego lub prowadzenie dzia alno ci  charytatywnej i formacyjnej,  

a zw aszcza stowarzyszenia m odzie owe, nie zwraca y si  do w adz 

pa stwowych w sprawie rejestracji. Z dniem 3 listopada 1949 r. 

zosta a zawieszona ich dzia alno 25. Odt d mia y funkcjonowa  

tylko na podstawie struktur parafialnych. Jednocze nie Episkopat 

zdecydowa , e nieliczne stowarzyszenia o w skim zakresie dzia al-

no ci poddadz  si  obowi zkowi rejestracji. W ten sposób ocala o 

po 1949 r. m. in. Towarzystwo Przyjació  KUL26.  

Po 1949 r. Episkopat nadal czyni  starania, aby mog y istnie   

w Polsce stowarzyszenia ko cielne zarejestrowane przez w adze 

pa stwowe. Rezultatem tych stara  by  pkt 12 porozumienia  

z 14 kwietnia 1950 r. zawartego miedzy przedstawicielami Episko-

                                                      
23 Dz. U. Nr 47, poz. 358. 
24 AAN, MAP, sygn. 670, k. 24-26. 
25 Zob. raporty organów administracji terenowej w tej sprawie: AAN, MAP, 

sygn. 677, k. 76, 106; J. Krukowski, dz. cyt., s. 205; J. aryn, dz. cyt., s. 266-267;  

T. Biedro , dz. cyt., s. 25-26. 
26 J. Krukowski, dz. cyt., s. 205, 209. 
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patu i Rz du RP, który brzmia : “stowarzyszenia katolickie b d  

korzysta y z dotychczasowych praw po zado uczynieniu wymo-

gom przewidzianym w dekrecie o stowarzyszeniach. Te same zasa-

dy dotycz  sodalicji maria skich”27. Zapis ten pozosta  jedynie de-

klaracj , gdy  istniej ce w Polsce warunki polityczne uniemo liwi y 

wznowienie dzia alno ci przez te stowarzyszenia28. W tej sytuacji 

Episkopat Polski    z dniem 3 listopada 1949 r.29  

 

3. Rozci gni cie kontroli pa stwowej nad dzia alno ci  

zakonów 

 

Prawo o stowarzyszeniach sta o si  tak e instrumentem antyza-

konnej polityki w adz komunistycznych. Celem jej by o zniszczenie 

ycia zakonnego lub podporz dkowanie go organom pa stwa30. 

Realizuj c te za o enia w adze podda y zakony Prawu o stowarzy-

szeniach i w konsekwencji tego rozci gn y nadzór nad ich dzia al-

no ci . 

                                                      
27 Cyt. za: Pa stwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Wybór tekstów ród owych, oprac. M. F ka, Warszawa 1978, s. 29 
28 W wyniku “odwil y” politycznych w latach 1956, 1970 i 1980/81 powsta y 

grupy katolików wieckich, które otrzyma y status stowarzysze  zarejestrowanych 

przez w adze pa stwowe, np. Stowarzyszenie Katolików Pax, czy Chrze cija skie 

Stowarzyszenie Spo eczne. Powsta y  one w drodze kompromisu z obydwu stron.  

Z jednej strony katolicy zak adaj cy te stowarzyszenia z o yli deklaracje lojalno ci 

i wspó pracy z w adzami pa stwowymi. Z drugiej strony w adze pa stwowe wyra-

zi y zgod  na to, aby stowarzyszenia te mog y prowadzi  dzia alno  formacyjn  

swoich cz onków w duchu wiatopogl du katolickiego. Stowarzyszenia te nie mia y 

jednak statusu stowarzysze  katolickich uznanych przez kompetentne w adze ko-

cielne. Szerzej na ten temat zob. J. Krukowski, dz. cyt., s. 206-208; P. Raina, Ste-

fan Kardyna  Wyszy ski Prymas Polski, t. III, Londyn 1988, s. 210-227. 
29 Zob. raporty organów administracji terenowej w tej sprawie: AAN,  

MAP, sygn. 677, k. 76, 106. Por. J. aryn, dz. cyt., s. 266-267; T. Biedro , dz. cyt.,  

s. 25-26. 
30 Zagadnienie polityki w adz komunistycznych wobec instytutów zakonnych w 

Polsce tak e nie doczeka o si  jeszcze ca o ciowego opracowania. Jego skal  sy-

gnalizuj  jedynie artyku y: J. Kowalika, Polityka w adz PRL wobec zakonów, 

“Chrze cijanin w wiecie” 1994 nr 1, s. 136–157 oraz B. Zuberta, T. Bach, Ogra-

niczenia w realizacji w asnego charyzmatu przez instytuty zakonne w okresie rz -

dów totalitarnych w Polsce (1945-1989), “Roczniki Nauk Prawnych” 4(1994), 

s. 81-101. 
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3.1. Poddanie zakonów Prawu o stowarzyszeniach 

 

Wspomniany ju  dekret z 5 sierpnia 1949 r. podda  Prawu o sto-

warzyszeniach nie tylko zrzeszenia maj ce na celu wykonywanie 

kultu religijnego, ale tak e zakony i kongregacje duchowne, do  

których przynale no  wynika a z profesji rad ewangelicznych. 

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Administracji Publicznej  

z 6 sierpnia 1949 r. mia y one obowi zek “uregulowania swojego 

bytu prawnego” w tym e ministerstwie w ci gu 90 dni (tj. do 

4 listopada), sk adaj c za po rednictwem terenowej w adzy admini-

stracji ogólnej stosowne podania. Do podania nale a o za czy : 

statut zakonu, wykaz domów zakonnych i imienny spis cz onków 

kierownictwa tych domów, wykaz prowadzonych przez zakon insty-

tucji, spis cz onków zarz du zakonu b d  prowincji i wykaz maj tku 

nieruchomego. Dokonanie rejestracji by o warunkiem prowadzenia 

dalszej dzia alno ci. Zakony, które nie dope ni yby tych formalno-

ci, mia y utraci  wszelkie podstawy prawne swego istnienia, a ich 

maj tki mia y zosta  przej te przez pa stwo31. 

Zupe ny brak zgodno ci pomi dzy Prawem o stowarzysze- 

niach a specyficzn  natur  zakonów potwierdza  fakt, e Minister-

stwo Administracji Publicznej zmuszone by o w rozporz dzeniu  

z 6 sierpnia okre li  odr bny tryb post powania w sprawie rejestra-

cji dla zakonów i kongregacji duchownych, jak równie  zmieni  

przepisy samego Prawa o stowarzyszeniach, np. zmieniono brzmie-

nie art. 6 pkt a stwierdzaj c, e zakaz tworzenia stowarzysze  

przyjmuj cych zasad  bezwzgl dnego pos usze stwa cz onków 

                                                      
31 “Prawo o stowarzyszeniach nie nadaje si  do regulowania ycia wewn trzne-

go i dzia alno ci bractw religijnych, zwi zków pobo nych, czy tym bardziej zako-

nów i kongregacji duchownych. [...] Rozbie no  mi dzy struktur  wewn trzn  

zakonów, bractw i zwi zków pobo nych prowadzi do niedopuszczalnej sytuacji, e 

o charakterze religijnym jakiego  stowarzyszenia, o jego s u eniu celom kultu 

decyduje nie organ ko cielny do tego powo any, lecz organ pozako cielny, nieraz 

wiatopogl dowo nie uznaj cy Boga i kultu religijnego.” Tak przeciw nowelizacji  

z 5 sierpnia protestowa  Episkopat Polski w li cie do Rz du RP z dnia 

21 wrze nia 1949 r., przytaczaj c szereg argumentów natury prawnej; tekst listu w: 

P. Raina, Ko ció  w PRL. Ko ció  katolicki a pa stwo w wietle dokumentów 1945-

1989, t. 1: Lata 1945-1959, Pozna  1994, s. 181-184. 
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w adzom stowarzyszenia nie stosuje si  do zakonów w zakresie 

wykonywania kultu religijnego.  

Poniewa  niedope nienie formalnej rejestracji pozbawi oby za-

kony podstaw prawnych dalszej dzia alno ci, Episkopat Polski zde-

cydowa , e zakony i zgromadzenia zakonne z o  podania o reje-

stracj . Jednocze nie przez ca y okres PRL Episkopat czyni  starania 

o uchylenie tych przepisów w stosunku do zakonów i zgromadze  

zakonnych32. 

 

3.2. Skutki poddania zakonów Prawu o stowarzyszeniach 

Wed ug danych pa stwowych w 1949 r. do rejestracji zg osi o 

si  46 zakonów m skich i 111 e skich33. Skutkiem zastosowania 

si  do przepisów dekretu z 5 sierpnia 1949 r. by o poddanie zako-

nów nadzorowi organów pa stwowych. Do roku 1950 nadzór spra-

wowa o Ministerstwo Administracji Publicznej, a nast pnie Urz d 

do Spraw Wyzna  powo any ustaw  z 19 kwietnia 1950 r. o zmianie 

organizacji naczelnych w adz pa stwowych w zakresie gospodarki 

komunalnej i administracji publicznej34. Jego kompetencje okre la  

Tymczasowy Statut Organizacyjny nadany uchwa  Rady Mini-

strów35. W strukturze Urz du wyodr bniony zosta  Samodzielny 

Referat Nadzoru Stowarzysze  Wyznaniowych, któremu podlega y 

“sprawy zwi zane z rejestracj , ewidencj , ustrojem, sprawami oso-

bowymi i nadzorem dzia alno ci stowarzysze  wyznaniowych, za-

konów, kongregacji zakonnych i fundacji wyznaniowych, sprawy 

opiniowania wniosków ich o zapomogi i dotacje z funduszów pa -

stwowych” (§ 6 Tymczasowego Statutu Organizacyjnego)36. 

                                                      
32 Zob. J. aryn, dz. cyt., s. 267, J. Krukowski, dz. cyt., s. 203-206, W. Bar, dz. 

cyt., s. 419. Wynikiem tych stara  by  pkt porozumienia z 14 kwietnia 1950, stano-

wi cy, e: “zakony i zgromadzenia zakonne w zakresie swego powo ania i obowi -

zuj cych ustaw, b d  mia y ca kowit  swobod  dzia alno ci”. Cyt. za: Pa stwo-

we..., s. 30. 
33 AAN, UdSW, sygn. 133/7. 
34 Dz. U. Nr 14, poz. 156. 
35 Uchwa a RM z dnia 27 maja 1950 r., MP Nr A-78, poz. 905. 
36 Cyt. za: Po o enie prawne Ko cio ów i zwi zków wyznaniowych w Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej. Zbiór przepisów i dokumentów wg stanu na dzie  

1 pa dziernika 1960 r., Warszawa 1960, s. 53. 
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W praktyce Urz d do Spraw Wyzna  obj  swoim nadzorem 
wszelkie dziedziny, które w jakikolwiek sposób czy y si  z Ko-
cio em. Sta  si  instancj  opiniodawcz  w sprawach ko cielnych  

i faktycznie decyduj c  we wszystkich sprawach maj cych jak kol-
wiek czno  z Ko cio em, jego jednostkami organizacyjnymi  
i instytucjami oraz w sprawach dotycz cych ksi y i cz onków 
zgromadze  zakonnych.  

W ramach sprawowanego nadzoru Urz d do Spraw Wyzna  za 
wszelk  cen  usi owa  wt oczy  zakony i zgromadzenia zakonne w 
ramy Prawa o stowarzyszeniach. Wzywa  zgromadzenia zakonne do 
sk adania “sprawozda  z dzia alno ci” w formie wielostronicowych 
szczegó owych ankiet. Jako podstaw  tego dania powo ywa  
art. 24 Prawa o stowarzyszeniach, który stwierdza : “[...] na pisem-
ne danie bezpo redniej w adzy nadzorczej zarz d stowarzysze- 
nia [...] obowi zany jest z o y  nie wi cej ni  w dwóch egzempla-
rzach sprawozdanie z dzia alno ci [...] stowarzyszenia za ubieg y 
okres sprawozdawczy, a tak e udziela  potrzebnych wyja nie ”.  
W 1951 r. w ramach Komisji Mieszanej strona ko cielna zgodzi a 
si , aby zgromadzenia zakonne sk ada y do UdSW sprawozdania, 
ale tylko w formie ustalonej na posiedzeniu Komisji. Mimo tego, w 
latach 60-tych Urz d zacz  domaga  si  od zgromadze  zakonnych 
wype niania dodatkowych ankiet, w formie rozszerzonej o pytania 
dotycz ce spraw osobistych cz onków zgromadze  i sk adania ich 
do wydzia ów do spraw wyzna  przy prezydiach wojewódzkich rad 
narodowych37. 

Innym przyk adem wykorzystywania przepisów Prawa o stowa-

rzyszeniach w celu sprawowania pe nej kontroli nad dzia alno ci  

zakonów by  obowi zek zawiadamiania w a ciwych organów admi-

nistracji pa stwowej o za o eniu domu zakonnego wprowadzony 

pismem okólnym Urz du do Spraw Wyzna  z 5 stycznia 1961 r.38 

Podstaw  tego dania uczyniono art. 41 Prawa o stowarzyszeniach, 

nakazuj cy zawiadomi  w adze administracyjne o za o eniu oddzia-

                                                      
37 Zob. list Sekretarza Episkopatu bp. Z. Choroma skiego do dyrektora UdSW 

T. abi skiego z dnia 22 stycznia 1962 r. w sprawie obowi zku sk adania w adzom 

ankiet statystycznych przez zgromadzenia zakonne, w: P. Raina, Ko ció  w PRL. 

Ko ció  katolicki a pa stwo w wietle dokumentów 1945-1989, t. 2: lata 1960-1974, 

Pozna  1995, s. 176-177. 
38 AAN, UdSW, sygn. 145/4. 
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u stowarzyszenia. T  drog  w adze usi owa y zlikwidowa  wszyst-

kie placówki zakonne utworzone po 1949 r. jako powsta e niezgod-

nie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach39. 

Zaznaczy  trzeba, e powy sze przepisy Prawa o stowarzysze-

niach nie mog y mie  zastosowania do zgromadze  zakonnych, 

poniewa  odnosi y si  one do stowarzysze  zarejestrowanych,  

a zgromadzenia zakonne w a ciwie nigdy nie zosta y przez w adze 

zarejestrowane. Organy administracji nigdy nie sporz dzi y adnego 

spisu, który móg by by  uznany za rejestr, nigdy te  nie udzieli y 

odpowiedzi na z o one przez zgromadzenia zakonne podania  

o “uregulowanie bytu prawnego”. wiadczy to, e w adzom nie 

zale a o na rejestracji zakonów i kongregacji duchownych w trybie 

Prawa o stowarzyszeniach, ale na notyfikowaniu przez nie swego 

istnienia wobec w adz pa stwowych. “Regulowanie bytu prawnego” 

mia o s u y  jedynie zapoznaniu si  przez w adze z liczebnym sta-

nem posiadania i prowadzon  przez zakony dzia alno ci 40. Brak 

aktu rejestracji daje podstaw  aby twierdzi , e Prawo o stowarzy-

szeniach nie mog o mie  zastosowania do zgromadze  zakonnych, 

gdy  zgodnie z art. 21 zgromadzenia, jako nie wpisane do rejestru, 

nie istnia y jako stowarzyszenia wieckie. Bezprawne by y zatem 

wszelkie próby kontrolowania dzia alno ci zakonów jakie podej-

mowa  Urz d do Spraw Wyzna  powo uj c si  na Prawo o stowa-

rzyszeniach. 

 

3.3.  Kwestionowanie bytu prawnego zgromadze  bezhabito- 

wych po 1949 roku 

Zgromadzenia bezhabitowe powstawa y najcz ciej w okresie 
rozbiorów, gdy w adze zaborcze zakaza y dzia alno ci zakonom. 
St d zmuszone by y wyst powa  oficjalnie jako stowarzyszenia. 
Nazwy stowarzysze  by y wi c swoistym szyldem dla prowadzonej 
przez zgromadzenia dzia alno ci. Po I wojnie wiatowej, gdy usta o 
prze ladowanie, wiele z tych zgromadze , chc c pozosta  wierne 

                                                      
39 Zob. ASEP, Ko ció  a UdSW 1950-68, sygn. 03140. 
40 List Sekretarza Episkopatu bp Z. Choroma skiego do dyrektora UdSW  

T. abi skiego z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie stosowania przepisów Prawa  

o stowarzyszeniach wobec zgromadze  zakonnych, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2,  

s. 184-185. 
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swemu charyzmatowi, zdecydowa o si  na zachowanie ukrytej  
formy ycia zakonnego. Nadal wi c wyst powa y wobec w adz 
pa stwowych jako stowarzyszenia katolickie. W II Rzeczypospo-
litej stowarzyszenia te na mocy rozporz dzenia Rady Ministrów  
z 28 stycznia 1934 r. by y wy czone spod wi kszo ci przepisów 
Prawa o stowarzyszeniach z 1932 r.  

Powojenne zmiany w regulacjach prawnych stowarzysze , 
zw aszcza te wprowadzone dekretem z 5 sierpnia 1949 r., szczegól-
nie uderzy y w zgromadzenia bezhabitowe. Znane dotychczas jako 
stowarzyszenia katolików wieckich oddanych pracy spo ecznej, 
chc c kontynuowa  dzia alno , zosta y zmuszone do ujawnienia 
swego zakonnego charakteru. Wi kszo  zgromadze  bezhabito-
wych zdecydowa a si  jednak podporz dkowa  przepisom prawa  
i z o y a w Ministerstwie Administracji Publicznej wymagane 
podania o “uregulowanie bytu prawnego”. Zaznaczono w nich wy-
ra nie, e ze wzgl du na uwarunkowania historyczne zgromadzenia 
dotychczas by y zarejestrowane i dzia a y jako stowarzyszenia oraz 
e maj tek tych stowarzysze  stanowi w asno  zgromadze . Mimo 

tego w latach 50-tych i 60-tych prezydia wojewódzkich rad narodo-
wych, na polecenie Urz du do Spraw Wyzna , przeprowadzi y  
likwidacje stowarzysze , reprezentuj cych uprzednio bezhabitowe 
zgromadzenia zakonne. Wydawane decyzje, powo uj c si  na art. 16 
lub art. 26 Prawa o stowarzyszeniach stwierdza y, e w obecnej 
sytuacji dzia alno  tych stowarzysze  sta a si  bezprzedmiotowa41. 
Ich likwidacja po czona by a z przej ciem maj tku i zamkni ciem 
b d  upa stwowieniem prowadzonych przez zgromadzenia dzie ,  
tj. szkó , przedszkoli, domów dziecka, internatów i zak adów  
wychowawczych oraz szeregu innych placówek o wiatowo-wycho-
wawczych i charytatywno-opieku czych. 

 

4. Przejmowanie maj tku ko cielnego na mocy  

  Prawa o stowarzyszeniach 

 

Kolejnej istotnej nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach dokona-

no dekretem z 21 wrze nia 1950 r. o zmianie Prawa o stowarzysze-

                                                      
41 Por. M. Ordon, Proces likwidacji Stowarzysze  “Opieka nad Dziewcz tami” 

(1946-1962), “Prawo. Administracja. Ko ció ” 2001, nr 2/3(6/7), s. 243-269. 
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niach42, który nada  nowe brzmienie artyku om 27 i 3743. Noweliza-

cja wprowadzi a szereg ogranicze  w rozporz dzaniu maj tkiem 

stowarzysze . Odt d: wszelkie postanowienia w adz stowarzysze-

nia, nawet walnego zgromadzenia, zmierzaj ce do uszczuplenia 

maj tku stowarzyszenia, np. przeniesienie jego w asno ci na inn  

osob , wymaga y zgody w a ciwej w adzy rejestracyjnej. W razie 

rozwi zania stowarzyszenia jego maj tek mia  by  u yty na cel, 

który okre li a w adza rejestracyjna. Zgodnie z nowymi przepisami 

do w adzy rejestracyjnej nale a a tak e kontrola gospodarki i ra-

chunkowo ci stowarzysze . W ten sposób stowarzyszenia zosta y 

praktycznie pozbawione mo liwo ci dysponowania swoim w asnym 

maj tkiem, zarówno w okresie funkcjonowania, jak i w chwili ich 

rozwi zywania.  

Represyjno  tej nowelizacji mo na uchwyci  analizuj c sytu-

acj  wspomnianych ju  zgromadze  bezhabitowych, wyst puj cych 

oficjalnie jako stowarzyszenia. Statuty tych stowarzysze  przewi-

dywa y, e ich maj tek jest maj tkiem ko cielnym i w razie rozwi -

zania stowarzyszenia przechodzi do dyspozycji ordynariusza diece-

zji, na której terenie dzia a y. W wietle Prawa o stowarzyszeniach 

takie unormowania statutowe by y dla w adz wi ce. Po z o eniu w 

1949 r. poda  o “uregulowanie bytu prawnego” zgromadzenia bez-

                                                      
42 Dz. U. Nr 44, poz. 401. Wszed  w ycie 4 pa dziernika 1950 r. 
43 Art. 27: “Maj tek stowarzyszenia rozwi zanego przez w adze […] b dzie 

u yty na cel w statucie jego przewidziany. W braku odpowiednich postanowie  

przeznaczenie maj tku okre li w adza rejestracyjna, uwzgl dniaj c cele stowarzy-

szenia”. Po zmianie art. 27 brzmia : “Maj tek stowarzyszenia rozwi zanego przez 

w adz , wzgl dnie takiego, 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: “W razie rozwi zania si  stowarzyszenia na skutek w asnej uchwa y 

[…] i w braku w statucie postanowie  co do przeznaczenia maj tku stowarzyszenia 

[…], ostatnie walne zgromadzenie uchwali przeznaczenie tego maj tku. W braku 

[…] takiej uchwa y b dzie mia  analogiczne zastosowanie art. 27”. Znowelizowany 

art. 37 otrzyma  brzmienie: “Wszelkie postanowienia w adz stowarzyszenia, zmie-

rzaj ce do uszczuplenia maj tku stowarzyszenia, wymagaj  zgody w a ciwej w a-

dzy rejestracyjnej. W razie rozwi zania si  stowarzyszenia na skutek w asnej 

uchwa y […] ostatnie walne zgromadzenie okre li w drodze uchwa y, która podlega 

zatwierdzeniu w adzy rejestracyjnej, przeznaczenie maj tku stowarzyszenia. 

W braku takiej uchwa y lub w razie nie zatwierdzenia jej stosuje si  odpowiednio 

przepis art. 27”.  
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habitowe próbowa y przepisa  w ksi gach wieczystych prawa w a-

sno ci nieruchomo ci ze stowarzysze  na zgromadzenia, jednak 

s dy powiatowe, zgodnie z wytycznymi Urz du do Spraw Wyzna , 

odmawia y tej czynno ci. Nie powiod y si  tak e próby przekazania 

maj tku na rzecz zgromadze  w drodze uchwa  podejmowa- 

nych przez walne zgromadzenia cz onków stowarzysze . W adze 

odmawia y zatwierdzania takich uchwa . W drodze nowelizacji  

z 21 wrze nia 1950 r. w adze zwolni y si  tak e z obowi zku 

uwzgl dniania unormowa  statutowych przy dysponowaniu maj t-

kiem rozwi zywanych stowarzysze . St d w latach 50-tych i 60-

tych, gdy likwidacji ulega y stowarzyszenia, ich maj tek, w maje-

stacie prawa, przejmowany by  na rzecz Skarbu Pa stwa. Tym spo-

sobem w adze komunistyczne odebra y zgromadzeniom bezhabito-

wym niemal ca y maj tek nieruchomy. Mimo licznych pism i wyja-

nie  Urz d do Spraw Wyzna  nie przyjmowa  do wiadomo ci iden-

tyczno ci stowarzysze  ze zgromadzeniami uparcie twierdz c, e 

“zabezpieczenie substancji maj tkowej dotyczy tylko tych obiektów 

i maj tków, które by y w asno ci  nieistniej cych ju  stowarzysze , 

a nie maj tku stanowi cego prawn  w asno  zgromadze  zakon-

nych”44. W adze doskonale wiedzia y, e przej cie maj tku stowa-

rzysze  pozbawi zgromadzenia bezhabitowe podstaw egzystencji i 

spo ecznej dzia alno ci.  

 

5. Pozaprawne metody eliminacji stowarzysze  katolickich 

 

Usuwanie stowarzysze  katolickich z ycia spo ecznego nast -

powa o nie tylko w wietle przepisów Prawa o stowarzyszeniach, 

ale tak e poprzez stosowanie wobec nich ró nych form nacisku, 

dezorganizacj  ich dzia alno ci oraz represjonowanie cz onków tych 

stowarzysze . Pozaprawne metody eliminacji stowarzysze  katolic-

kich okre la a tajna instrukcja dla naczelników powiatowych urz -

dów bezpiecze stwa publicznego wydana 13 czerwca 1947 r. przez 

V departament MBP. Metody te polega y na inwigilacji, tworzeniu 

                                                      
44 Zob. list Sekretarza Episkopatu bp Z. Choroma skiego do dyrektora UdSW 

T. abi skiego z dnia 24 pa dziernika 1961 r. w sprawie zaj cia maj tku zgroma-

dzenia zakonnego w Warszawie, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 147-148. 
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sieci agenturalnej w stowarzyszeniach, rozpracowywaniu a nast p-

nie parali owaniu ich dzia alno ci.  

Wywierano tak e presj  na dzia aczy i cz onków stowarzysze  

katolickich. Celem nak onienia ich do opuszczenia szeregów stowa-

rzysze  n kano przeprowadzaj c rewizje w domach, stosowano 

gro by, np. wydalenia ze szko y lub z zak adu pracy, wzywano na 

przes uchania oraz bezprawnie (nawet na kilka dni) zatrzymywano, 

nierzadko te  stosowano przymus fizyczny (cz ste by y przypadki 

bicia, zn cania si , torturowania).  

Wspomniana instrukcja zaleca a tak e odmawianie rejestracji 

oddzia ów KSM, co z kolei umo liwi UBP traktowanie tych organi-

zacji (ze wzgl du na to, e nie s  zarejestrowane) jako nielegalnych, 

podobnie jak “bandy le ne”45. W adze kwestionowa y tak e rol  

asystentów ko cielnych w KSM. Na przyk ad w pierwszych latach 

po wojnie uzale nia y zarejestrowanie stowarzyszenia od rezygnacji 

z udzia u w nim ksi y. Taka praktyka w adz sk ania a za o ycieli 

stowarzysze  katolickich do niezg aszania si  do rejestracji i nie-

ujawniania ich sk adu osobowego. 

 

Podsumowanie 

 

W adze PRL traktowa y Prawo o stowarzyszeniach jako jeden  

z instrumentów prowadzonej polityki wyznaniowej, zmierzaj cej do 

usuni cia Ko cio a z ycia publicznego. Wida  to wyra nie zarówno 

w zmianach wprowadzanych przez kolejne nowelizacje, jak i w 

decyzjach administracyjnych, których podstaw  by o Prawo o sto-

warzyszeniach. Mo na tu mówi  o jednym z aspektów prowadzonej 

przez komunistów instrumentalizacji prawa. Niniejsze opracowanie 

jedynie sygnalizuje problem, który wymaga jeszcze szeregu bada  

w oparciu o materia y archiwalne.  

 

                                                      
45 J. aryn, dz. cyt., s. 158-160; T. Biedro , dz. cyt., s. 214-216, zob. tak e  

H. Dominiczak, Organy bezpiecze stwa PRL w walce z Ko cio em katolickim 

1944-1990 w wietle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 116-118. 
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Mo liwo ci sprawowania opieki duszpasterskiej w zak adach 

leczniczych w okresie Polski Ludowej 

 

Porozumienie, zawarte w dniu 14 kwietnia 1950 roku pomi dzy 

przedstawicielami Rz du RP i Episkopatu Polski, ujmowa o spraw  

religijnej obs ugi chorych katolików, przebywaj cych w szpitalach 

w sposób nast puj cy: “W szpitalach pa stwowych i samorz do-

wych opiek  religijn  nad chorymi, którzy sobie tego ycz , b d  

wykonywali kapelani szpitalni, wynagradzani w drodze specjalnych 

umów” (pkt 18)1. Aneks do pkt 18 stanowi : “zostanie powo ana 

odpowiednia liczba kapelanów zabezpieczaj cych potrzeby chorych; 

kapelan b dzie mia  zarezerwowan  dy urk ; kapelan b dzie mia  

mo no  odwiedzania chorych”. 

W wyniku podpisania porozumienia Minister Zdrowia wyda  w 

dniu 5 sierpnia 1950 r. okólnik Nr 63/50 w sprawie pos ug religij-

nych udzielanych chorym przebywaj cym w zak adach leczniczych2 

oraz zarz dzenie z dnia 16 grudnia 1950 r. w sprawie wysoko ci 

wynagrodze  kapelanów szpitalnych3.  

Praktyczne zastosowanie tych wyra nych postanowie  Porozu-

mienia, jak te  okólnika Ministra Zdrowia, w stosunku do katoli-

ków, przybywaj cych w szpitalach, od samego pocz tku natrafia o 

                                                      
1 Zob. Porozumienie mi dzy przedstawicielami Rz du RP i Episkopatu Pol-

skiego z dnia 14 kwietnia 1950 r., w: M. F ka, Pa stwowe prawo wyznaniowe 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór tekstów ród owych, Warszawa 1978,  

s. 30. 
2 Dz. Urz. MZ z 1950 r. nr 16, poz. 143.   
3 Dz. Urz. MZ z 1951 r. nr 1, poz. 1. 
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na trudno ci, wytwarzane przez administracyjne kierownictwa szpi-

tali. W niektórych zak adach leczniczych trudno ci te zosta y tak 

dalece spot gowane, e udzielanie pos ug religijnych chorym sta o 

si  prawie niemo liwe. Oczywi cie nie by o mowy o wynagradzaniu 

kapelanów, zarezerwowaniu dla nich dy urki ani o mo liwo ci od-

wiedzania chorych, gdy  te sprawy wbrew Porozumieniu z 1950 

roku nie by y realizowane. 

Okólnik Ministra Zdrowia rzekomo mia  na celu “udost pnienie 

chorym zaspokojenia potrzeb religijnych” i mia  dotyczy  wszyst-

kich wyzna . W rzeczywisto ci jednak, ze wzgl du na swoj  tre , 

ogranicza  on wolno  sumienia ludzi wszystkich wyzna , a ju  nie 

móg  w aden sposób dotyczy  katolików, a to z nast puj cych po-

wodów. Okólnik ten powo ywa  si  jedynie na dekret z dnia 5 sierp-

nia 1949 r. o ochronie wolno ci sumienia i wyznania4, a zupe nie nie 

uwzgl dnia  postanowie  Porozumienia z 1950 roku. Okólnik w  

§ 1 mówi , e “dyrekcja zak adu leczniczego umawia duchownych, 

jako kapelanów szpitalnych, w miar  potrzeby po jednym z ka dej 

gminy wyznaniowej (...) kapelani otrzymuj  rycza towe wynagro-

dzenie, którego wysoko  okre li zarz dzenie Ministra Zdrowia (...) 

dyrekcja zapewni duchownemu przebywaj cemu w szpitalu na jej 

zaproszenie, miejsce w jednym z pomieszcze  szpitalnych (np. w 

pokoju lekarza dy urnego)”. Porozumienie z 1950 roku regulowa o 

t  spraw  zupe nie inaczej. Najbardziej jednak ra cy by  § 2 okól-

nika, który stanowi : “na danie chorego zg oszone ordynatorowi 

oddzia u, lekarzowi dy urnemu lub prze o onej piel gniarek, dyrek-

cja zawezwie kapelana szpitalnego wyznania wskazanego przez 

chorego”. 

Przepisu tego w aden sposób nie da si  pogodzi  z wolno ci  

sumienia i wyznania. Trudno mówi  o realizacji tej zasady w sytu-

acji, gdy cz owiek chory, pragn c pojedna  si  z Bogiem, w spra-

wach swojego sumienia, a wi c najbardziej delikatnych i osobistych, 

mia  zwraca  si  o pozwolenie do personelu szpitalnego i mia  by  

cz sto zale ny od dobrej czy z ej woli tych osób. By o to ewidentne 

pogwa cenie sumienia i to w sprawach najbardziej istotnych, spra-

wach duchowych. 

                                                      
4 Dz. U. z 1950 r. Nr 45, poz. 334. 
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Aby unikn  ingerencji osób trzecich w relacjach pomi dzy cho-

rym i kap anem, eby usun  wszelkie skr powanie chorego, zosta o 

wyra nie powiedziane w aneksie do pkt 18 Porozumienia z 1950 

roku: “kapelan b dzie mia  mo no  odwiedzania chorych”, bowiem 

tylko wtedy chory mia by mo liwo  bezpo rednio zwróci  si  do 

kapelana o pos ug  duszpastersk . 

Wobec powy szych powodów nale y stwierdzi , i  okólnik  

z 5 sierpnia 1950 r. wyrz dza  wielk  krzywd  chorym, przebywa-

j cym w zak adach leczniczych. Takie stanowisko reprezentowa  

tak e Episkopat Polski, a jego sekretarz bp Zygmunt Choroma ski 

w pismach kierowanych do Rz du Polskiego domaga  si  wydania 

dodatkowej instrukcji w sprawie pos ug religijnych w zak adach 

leczniczych, zgodnej z Porozumieniem z 1950 roku i gwarantuj cej 

wyznania chorym katolikom wolno  sumienia i wyznania5.  

Dopiero przemiany, które nast pi y w Polsce w pa dzierniku 

1956 roku spowodowa y, i  Minister Zdrowia wyda  w dniu  

3 grudnia 1956 roku instrukcj  nr 53/56 w sprawie udzielania 

pos ug religijnych chorym przebywaj cym w szpitalach i sanato-

riach6. 

Instrukcja ta zawiera a ogólne wskazania w sprawie udzielania 

pos ug religijnych w zak adach leczniczych, m. in.:  

1) “Ka dy szpital zobowi zany jest do udost pnienia zaspoko-

jenia potrzeb religijnych tym chorym, którzy sobie tego ycz ”  

(§ 1.1). 

Miarodajne wi c by o yczenie chorego, wypowiedziane do ja-

kiegokolwiek z pracowników szpitalnych (piel gniarka, salowa, 

lekarz itd.) lub samego kapelana. Instrukcja nie wymaga a ani pi-

semnego wypowiadania yczenia, ani te  wypowiadania go wobec 

dyrektora szpitala lub jakiego  cz onka dyrekcji. Wypowiada   

pro b  o sprowadzenie kap ana mo na by o nie tylko s owem, ale w 

ka dy inny sposób, chodzi o jedynie o to, aby mo na by o z niego 

wnioskowa , e chodzi o przywo anie kap ana. W razie nieuczynie-

nia zado  yczeniu o sprowadzenie kap ana, osoby do których 

                                                      
5 Zob. Pismo Sekretarza Episkopatu do Rz du RP z dnia 8 wrze nia  

1950 r., za po rednictwem Urz du do Spraw Wyzna , nr 580, Archiwum Akt 

Nowych (AAN), Urz d do Spraw Wyzna  (UdSW), sygn. 126/60, s. 17-18. 
6 Dz. Urz. MZ nr 24, poz. 202. 
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pro b  skierowano – dyrekcja, pracownicy – odpowiedzialni byli za 

zaniedbanie obowi zku. Kapelan natomiast nie móg  zaopatrywa  

chorych, je eli ani sam chory, ani jego rodzina o to nie prosili.  

2) “Kapelan mo e odwiedza  chorych – przy uwzgl dnieniu po-

stanowie  regulaminu szpitalnego i specyficznych warunków dane-

go zak adu” (§ 3). 

By o to zgodne z postanowieniem pkt 18, i aneksu do niego, 

Porozumienia z 14 kwietnia 1950 roku. Swobodne odwiedzanie 

chorych, i w ka dej chwili, by o wi c podstawowym prawem kape-

lana, który by  duszpasterzem chorych w szpitalu; oczywi cie kape-

lan nie móg  odwiedza  chorych w czasie wizyty lekarskiej, bada , 

zabiegów, jakie lekarze przeprowadzali u chorych, ani te  w czasie 

przeprowadzania porz dków lub wydawania posi ków chorym, o ile 

nie przemawia y za tym nag e, pilne potrzeby. 

3) “Czas i miejsce wykonywania obrz dów religijnych zwi za-

nych z udzielaniem pos ug religijnych, ustalaj  wspólnie kapelan  

i dyrekcja szpitala” (§ 4.1). 

Chodzi o tu przede wszystkim o nabo e stwa (msze w., nabo-

e stwa popo udniowe, ró aniec itp.) i o codzienne zaopatrywanie 

chorych w warunkach normalnych, gdy  wypadki nag e wymaga y 

natychmiastowego zaopatrzenia chorego bez wzgl du na por  dnia.  

Przepisy instrukcji nak ada y tak e, w sposób po redni, pewne 

obowi zki na rodziny osób przebywaj cych w szpitalach: porozu-

mienie si  z kapelanem lub odno nym pracownikiem szpitala  

i przedstawienie mu pro by o obj cie opiek  duszpastersk  chorego; 

w przypadkach ci kich, gdy chory sam nie móg  przywo a   

kap ana, obowi zek stanowczego domagania si  sprowadzenia ka-

p ana, tym bardziej, e instrukcja nak ada a obowi zek na dyrekcj  

zak adu leczniczego, aby szpital mia  umówionego kapelana, który 

by w ka dej chwili móg  chorego wyspowiada , udzieli  sakramen-

tów w. itp.  

Zatem od strony prawnej sprawa udzielania pos ug religijnych 

chorym przebywaj cym w szpitalach i sanatoriach zasta a uregulo-

wana powy ej omówion  instrukcj  Ministra Zdrowia. Ministerstwo 

Zdrowia w o wiadczeniu z dnia 7 listopada 1962 r. (Nr K.P.  

13-220/62) stwierdzi o, e “instrukcja z 3 grudnia 1956 roku obo-

wi zuje i zapewnia chorym zupe n  swobod  w zaspokajaniu  
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potrzeb religijnych; e praktyka dotychczasowa nie budzi adnych 

zastrze e , a regulaminy szpitalne nie mog  zmienia  instrukcji 

wydanych przez Ministerstwo Zdrowia. Równie  dyrekcja szpitala 

nie mo e w pismach do kapelanów wprowadza  ogranicze  w sto-

sunku do ich pos ugi”7. 

Niestety dyrektorzy niektórych szpitali na terenie kraju wydawali 

“regulaminy”, “wytyczne”, “zarz dzenia” dotycz ce pracy duszpa-

sterskiej kapelanów szpitalnych i pos ug religijnych w szpitalach. 

Zarz dzenia te wiadczy y nie tylko o braku umiaru i tolerancji, ale 

by y tak e dowodem bezdusznego biurokratyzmu. 

Oto kilka przyk adów: 

– Regulamin w Szpitalu Miejskim im. Strusia w Poznaniu sta-

nowi  m.in. – “do pos ugi mo na wzywa  wy cznie kapelana szpi-

talnego; chory prosi o pos ug  religijn  poprzez piel gniark  oddzia-

ow , która zg asza to u lekarza oddzia owego lub dy urnego; lekarz 

dy urny wpisuje na kartce imi  i nazwisko chorego, oraz numer sali 

chorego. Kartka zastaje z o ona w portierni szpitala  

i s u y jednocze nie jako podstawa do wezwania kapelana szpital-

nego, b d c zarazem uprawnieniem do wej cia na oddzia  i udziele-

nia pos ugi religijnej okre lonemu choremu; kapelan przy wej ciu 

do szpitala zg asza si  do lekarza dy urnego, od którego otrzyma 

zlecenie na pos ug  religijn ”8. 

– Regulamin Powiatowego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Paw-

owa w Poznaniu by  identyczny – nosi  nazw  “zarz dzenie we-

wn trzne” – ale zawiera  jeszcze pewne dodatkowe ograniczenie: 

“przy wej ciu do szpitala kapelan odbiera kartk  od portiera, a po 

udzieleniu choremu pos ugi religijnej oddaje kartk  piel gniarce 

dy urnej, która przekazuje j  lekarzowi dy urnemu9. 

– Na terenie miasta Zabrza wprowadzone zosta y w szpitalach 

specjalne ksi ki numerowe, gdzie nale a o wpisa  czas pobytu 

kapelana u chorego (dok adnie co do minuty). 

                                                      
7 Zob. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej z dnia 11 lutego 1981 r.,  

Nr R-K 8006, AAN, UdSW, sygn. 64/23, s. 78 
8 Zob. Pismo bpa Z. Choroma skiego do Ministra J. Sztachelskiego z dnia  

23 lipca 1962 r., Nr 510, AAN, UdSW, sygn. 47/1390, s. 38-39.  
9 Tam e, s. 39. 
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W szpitalach: im. Narutowicza oraz w Szpitalu Specjalistycznym 

w Krakowie, zgodnie z zarz dzeniami dyrekcji tych zak adów  

leczniczych, kapelan móg  odprawia  msz  w. tylko w niedziel   

i wi ta. W dni powszednie zabroniono kapelanom odprawiania 

nabo e stw w kaplicach szpitalnych. W obydwu tych szpitalach 

postawiono jako zasad , e kapelana z pos ugami religijnymi mogli 

wezwa  tylko ci ko chorzy. Zg asza  oni mieli swoje pro by sio-

strom oddzia owym, te za  przekazywa y pisemne yczenia chorych 

do aprobaty dy urnemu lekarzowi, który mia  uwzgl dni  wy cznie 

wezwania ci ko chorych, przy czym “celem stworzenia ob o nie 

chorym katolikom odpowiednich warunków do zaspokojenia po-

trzeb religijnych – siostry winny przenie  le cych chorych do 

odosobnionego i na ten cel wyznaczonego pomieszczenia”. Tak 

dos ownie brzmia o pismo okólne wydane w tej sprawie przez dy-

rekcj  szpitala im. Narutowicza. Podobna procedura dotycz ca we-

zwania ksi dza do chorych obowi zywa a równie  w szpitalu Spe-

cjalistycznym w Krakowie. Lekarz decydowa , do którego chorego 

mia  by  wezwany kap an, uwzgl dniano jedynie pro by ob o nie 

chorych. Inni pacjenci, teoretycznie mogli zaspokoi  swoje potrzeby 

religijne w niedziel  w kaplicy szpitalnej. Oczywi cie przy du ej 

ilo ci chorych, przebywaj cych w ka dym z tych szpitali, przy obo-

wi zuj cym w szpitalach rozk adzie innych czynno ci, zwi zanych 

z leczeniem chorych, ta mo liwo  korzystania z pos ug religijnych 

by a w a ciwie nieosi galna. 

– Jeszcze gorzej przedstawia a si  sytuacja w szpitalu w Wado-

wicach. Tam, na wyra ne polecenie dyrekcji, msza w. w kaplicy 

szpitalnej nie by a w ogóle odprawiana, gdy  kapelan w niedziele  

i wi ta nie by  dopuszczany do kaplicy. dania chorych wnoszone 

na pi mie, by przyby  do nich kap an z pos ug  religijn , by y od-

rzucane. Wzywano ksi dza jedynie do umieraj cych, ycze  za  

innych chorych nawet tych ci ko zupe nie nie uwzgl dniano10. 

Dyrektorzy zak adów leczniczych wydaj c regulaminy ograni-

czaj ce dost p kap ana do chorego lekcewa yli nie tylko przepi-

sy instrukcji Ministra Zdrowia z 3 grudnia 1956 roku, która mó-

                                                      
10 Zob. Pismo bpa F. Jopa do Ministra M. Zygmanowskiego – Dyrektora Urz -

du do Spraw Wyzna  z dnia 22 marca 1956 r., nr 1799/56 AAN, UdSW, sygn. 

47/1390, s. 1-3. 
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wi a o mo no ci odwiedzania chorych, lecz tak e, a mo e przede 

wszystkim, przepisy Konstytucji PRL11. Artyku  82 stanowi : “Pol-

ska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolno  sumie-

nia i wyznania. Ko ció  i inne zwi zki wyznaniowe mog  swobod-

nie wype nia  swoje funkcje religijne. Nie wolno zmusza  obywateli 

do niebrania udzia u w czynno ciach lub obrz dach religijnych. Nie 

wolno te  nikogo zmusza  do udzia u w czynno ciach lub obrz dach 

religijnych”12.  

Zarz dzenia szpitalne, uniemo liwiaj ce lub utrudniaj ce chorym 

katolikom korzystanie z pos ug religijnych i spe nianie praktyk reli-

gijnych w zak adach leczniczych, stanowi y tak e naruszenie dekre-

tu o ochronie wolno ci sumienia i wyznania, przewiduj cego w ar-

tykule 3 sankcje karne dla tego, “kto w jakikolwiek sposób zmusza 

inn  osob  do udzia u w czynno ciach lub obrz dach religijnych, 

albo j  od tego bezprawnie powstrzymuje”, jak równie  “kto w jaki-

kolwiek sposób nawo uje lub zach ca do pope nienia czynów okre-

lonych w art. 3”.  

Episkopat Polski w okresie Polski Ludowej wyra a  wielokrotnie 

opini  w kwestii ograniczania duszpasterskiej opieki sprawowanej 

nad chorymi przebywaj cymi w zak adach leczniczych. W 1973 

roku, 135 Konferencja Plenarna Episkopatu uzna a, e istnieje ko-

nieczno  zasadniczego wyja nienia sprawy obs ugi duszpasterskiej 

w szpitalach i zak adach lecznictwa zamkni tego w ramach norma-

lizacji stosunków mi dzy Ko cio em a pa stwem. Instrukcja Mini-

stra Zdrowia z 1956 roku nie zabezpiecza a bowiem opieki duszpa-

sterskiej nad chorymi13. Episkopat domaga  si  uregulowania po-

wy szych spraw zgodnie z Konstytucj  PRL, dokumentami Soboru 

Watyka skiego II, które stanowi y: “specjaln  trosk  nale y otacza  

tych wiernych, którzy ze wzgl du na warunki ycia nie mog  dosta-

                                                      
11 Sekretarz Episkopatu bp Z. Choroma ski w pi mie skierowanym do Ministra 

Zdrowia i Opieki Spo ecznej J. Sztachelskiego z dnia 23 lipca 1962 r., Nr 510, 

prosi  “o spowodowanie natychmiastowego uchylenia regulaminów oraz o wyja-

nienie dyrektorom szpitali, e sprawa pos ug religijnych w szpitalach jest uregu-

lowana w Instrukcji z 3.12.1956 roku i nie jest dopuszczalne wydawanie sprzecz-

nych z t  instrukcj  zarz dze ”. AAN, UdSW, sygn. 47/1390, s. 40.  
12 Tekst jedn. Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36.  
13 Zob. Pismo sekretarza Episkopatu do Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej  

z 28 czerwca 1972 r., AAN, UdSW, sygn. 44/851, s. 1. 
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tecznie korzysta  z ogólnej zwyk ej opieki duszpasterskiej probosz-

czów lub ca kowicie s  jej pozbawieni (...)”14, “(...) najwa niejsze 

jest (...) to, aby Ko ció  mia  tak  wolno  dzia ania, jakiej wymaga 

troska o zbawienie ludzi (...). Wolno  ta tak dalece przys uguje 

Ko cio owi, e ci, którzy j  zwalczaj , sprzeciwiaj  si  woli Bo ej 

(...) chrze cijanom tak samo wszystkim innym ludziom, przys uguje 

prawo cywilne do tego, by nie doznawali przeszkód w prowadzeniu 

swojego ycia wed ug sumienia (...)”15; “Nie wolno (...) go [cz o-

wieka] zmusza  aby post powa  wbrew swemu sumieniu. Ale nie 

wolno mu te  przeszkadza  w post powaniu zgodnie z w asnym 

sumieniem, zw aszcza w dziedzinie religijnej (...)”16. 

Katolik podczas choroby nie powinien by  zatem przez kogo-

kolwiek ograniczany czy pozbawiany prawa do opieki duchowej, 

któr  Ko ció  zgodnie ze swoj  misj  zbawcz  ma obowi zek mu 

zapewni . 

Ko ció  domaga  si  równie , aby regulacja duszpasterskiej 

opieki nad chorymi w zak adach leczniczych by a zgodna z wspó -

czesnym prawem mi dzynarodowym, które zalicza wolno  sumie-

nia i wyznania do podstawowych praw cz owieka. 

Tutaj Episkopat powo ywa  si  na fundamentalne akty prawa 

mi dzynarodowego, takie jak: 

– Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 roku, (raty-

fikowana przez Polsk )17, art. 55: “Organizacja Narodów Zjedno-

czonych popiera: (...) /c/ powszechne poszanowanie i przestrzeganie 

praw cz owieka i podstawowych wolno ci dla wszystkich bez 

wzgl du na ras , p e , j zyk lub wyznanie”. 

– Powszechna Deklaracja Praw Cz owieka z 10 grudnia 1948 ro-

ku18, art. 18: “Ka dy cz owiek ma prawo wolno ci my li, sumienia  

i wyznania (...)”. Szereg pa stw powo ywa o si  na t  zasad  w swo-

ich konstytucjach. 

                                                      
14 Zob. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Ko ciele, n. 18, w: Sobór 

Watyka ski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pozna  1967, s. 240-241. 
15 Zob. Deklaracja o wolno ci religijnej, n. 13, w: Sobór Watyka ski II. Konsty-

tucje, dekrety, deklaracje, Pozna  1967, s. 423-424.  
16 Tam e, n. 3, s. 416. 
17 Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90. 
18 Tekst w: A. Przyborowska-Klimczak, Prawo mi dzynarodowe publiczne. 

Wybór dokumentów, Lublin 1995, s. 188 
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– Mi dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  

z 16 grudnia 1966 roku (ratyfikowany przez Polsk )19, art. 18 ust. 1: 

“Ka dy ma prawo do wolno ci my li, sumienia i wyznania. Prawo 

to obejmuje wolno  posiadania lub przyjmowania wyznania lub 

przekona  wed ug w asnego wyboru oraz do uzewn trzniania indy-

widualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej 

religii lub przekona  przez uprawianie kultu, uczestniczenie w  

obrz dach, praktykowanie i nauczanie”. Pa stwa strony tego Paktu 

“przyj y na siebie obowi zek natychmiastowego zastosowania  

i poszanowania wszystkich bez wyj tku praw obj tych paktem”20. 

– Akt Ko cowy Konferencji Bezpiecze stwa i Wspó pracy 

w Helsinkach z 1 sierpnia 1975 r. (podpisany przez Polsk )21, art. 

VII: “W dziedzinie praw cz owieka i podstawowych wolno ci Pa -

stwa uczestnicz ce b d  post powa  zgodnie z celami i zasadami 

Karty Narodów Zjednoczonych i Powszechn  Deklaracj  Praw 

Cz owieka. B d  one równie  wype nia  (...) m. in. Mi dzynarodo-

we Pakty Praw Cz owieka, je li s  nimi zwi zane”. 

Jednak dopiero zmiany polityczne, które dokona y si  w Polsce 

w sierpniu 1980 roku, przyczyni y si  do zasadniczych zmian w 

dziedzinie duszpasterstwa chorych. 

Podczas spotkania przedstawicieli Rz du i Ko cio a katolickiego 

w ramach Komisji Wspólnej, które mia o miejsce 11 lutego 1981 

roku, Episkopat domaga  si : pe nej wolno ci Ko cio a i pe nej wol-

no ci sumienia, je eli chodzi o indywidualne kontakty kapelana  

z chorymi, a tak e w zwi zku z zarz dzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 16 grudnia 1956 roku (nr L.III.2226/2/50) postulowa  zawar-

cie umowy o prac  z duchownymi, a nie umowy zlecenia. Chodzi o 

bowiem o zapewnienie kapelanowi ubezpieczenia w ZUS z uwagi 

na sta e nara anie jego zdrowia przy wype nianiu pos ug duszpaster-

skich. Wysoko  wynagrodzenia nie by a istotna dla Ko cio a22. 

                                                      
19 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. 
20 Por. W. Góralczyk, Prawo mi dzynarodowe publiczne, Warszawa 1979,  

s. 253-254. 
21 Tekst w: Z. Lachowski, A. D. Rotfeld, Od Helsinek do Madrytu. Dokumenty 

Konferencji Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie 1973-1983, Warszawa 1983, 

s. 118. 
22 Zob. komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej z dnia 11 lutego 1981 r.,  

nr RK-8006, AAN, UdSW, sygn. 126/160, s. 80. 
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Ponadto Episkopat postulowa  utworzenie kaplic we wszystkich 

szpitalach i sanatoriach, a wyj tkowo tylko wydzielenie miejsca  

– oratorium, które b dzie przeznaczone na odprawianie mszy  

w., udzielanie sakramentów w. i przechowywanie sprz tu litur-

gicznego. 

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej reprezentanci Ko cio a 

stwierdzili, i  w okresie Polski Ludowej cechami charakteryzuj cy-

mi duszpasterstwo chorych by o: niehumanitarne administrowanie 

dopuszczania kapelanów do chorych; procedura zapraszania kapela-

na powodowa a cz sto, a w niektórych szpitalach – z regu y, nie-

mo liwo  doj cia ksi dza do chorego w ci kim stanie, a nawet 

umieraj cego, a tak e mia o miejsce niehumanitarne likwidowanie 

kaplic w szpitalach i sanatoriach, które zamykane by y “chwilowo” 

pod pretekstem remontu, a po remoncie nie by y przywracane, tylko 

adaptowane na inne cele ( wietlica, sala wyk adowa itp.). Przy tych 

likwidacjach wspó pracowa y w sposób bardzo aktywny wydzia y 

do spraw wyzna . 

Postulaty Episkopatu Polski zosta y przez ówczesne w adze 

uwzgl dnione, bowiem Minister Zdrowia i Opieki Spo ecznej w 

dniu 9 wrze nia 1981 roku wyda  instrukcj  w sprawie zapewnienia 

pos ug religijnych chorym przebywaj cym w szpitalach, sanatoriach 

i domach pomocy spo ecznej23 (instrukcja ta obowi zuje do dnia 

dzisiejszego). Jak z samego tytu u wida , dost pno  pos ug religij-

nych rozszerzono tak e na domy pomocy spo ecznej resortu zdrowia 

i opieki spo ecznej. Warunkiem zaspokojenia potrzeb religijnych 

jest yczenie chorego (§ 1). Je li chodzi o zakres pos ug, to na 

pierwszym miejscu instrukcja postawi a wys uchiwanie mszy w. 

transmitowanej przez Polskie Radio (stanowi to nowo  w stosunku 

do poprzednich regulacji). Ponadto kapelani mog  odprawia  msze 

w. w niedziele i przyj te wi ta na terenie zak adów: w kaplicy lub 

wietlicy czy innym lokalu. Kapelan mo e w sposób swobodny 

nawiedza  chorych na salach przy uwzgl dnieniu regulaminu szpi-

talnego i specyficznych warunków danego oddzia u, a w wypadku 

nieobecno ci kapelana móg  go zast pi  inny kapelan. Ten przepis 

stosuje si  tak e w przypadku chorego innego wyznania (§ 3). 

                                                      
23 Dz. Urz. MZiOS z 1981 r. Nr 9, poz. 35. 
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W zak adach, gdzie nie ma kaplic, dyrektor jest zobowi zany do 

wydzielenia kapelanowi ma ego pomieszczenia, s u cego do prze-

chowywania Naj wi tszego Sakramentu, innych przedmiotów kultu 

religijnego i paramentów. Tam nie odprawia si  nabo e stw zbio-

rowych, mo na jednak udziela  indywidualnych pos ug religijnych 

(§ 5). Czas i miejsce wykonywania pos ug winny by  uzgodnione  

z dyrektorem lub ordynatorem. Pos ugi te nie powinny zak óca  

normalnej obs ugi chorych. Obowi zkiem dyrektorów jest zadbanie, 

aby kapelan nie natrafia  na trudno ci, a jednocze nie, by by y za-

chowane zasady wolno ci sumienia i wyznania wobec wszystkich 

chorych (w poprzedniej instrukcji te zasady nale a o zachowa  tylko 

wobec innych wyzna  lub niewierz cych) (§ 4)24. 

Instrukcja wzmocni a znacznie status kapelana szpitalnego. Ka-

pelan jest kierowany do pracy przez w adz  ko cieln , zawiera 

umow  o prac  w charakterze kapelana z wynagrodzeniem okre lo-

nym przez odr bne przepisy (§ 6). Zmieni a si  wi c jego sytuacja 

prawna – jest pracownikiem s u by zdrowia, obowi zanym prowa-

dzi  ksi eczk  zdrowia, posiada wszystkie uprawnienia wiadcze  

spo ecznych. Jako taki winien przestrzega  regulaminu zak adu  

i zarz dze  dyrekcji (§ 7). Zarz dzenia te nie mog  stawia  jednak 

przeszkód w wype nianiu obowi zków kapelana. 

Niestety przez okres Polski Ludowej, a wi c do roku 1989, po-

mimo wydania w 1981 roku powy ej omówionej instrukcji, gwaran-

tuj cej w szerokim zakresie spe nianie praktyk religijnych i korzy-

stanie z pos ug religijnych przez chorych przebywaj cych w zak a-

dach opieki zdrowotnej, istnia y szpitale, w których kontakt perso-

nelu z ksi dzem by  nieprawid owy i niew a ciwy. Mo na 

przypuszcza , e w tych instytucjach panowa a zbiurokratyzowana 

metoda dzia ania i ona rzutowa a tak e na kontakt personelu z ksi -

dzem. Bo przecie  aden przepis prawny nie przewidywa  pisania 

podania do dyrektora zak adu leczniczego o pozwolenie ksi dzu na 

przychodzenie do chorego, znajduj cego si  w jego instytucji. Ka -

dy móg  wezwa  ksi dza do chorego, np. sam chory, kto  przez 

niego poproszony, rodzina, przyjaciele.  

                                                      
24 Zob. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. 1: Zagadnienia wst pne.  

Rys historyczny, Lublin 1996, s. 286. 
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Zjawisko niedopuszczania kapelana do chorego w zak adach 

leczniczych wynika o, jak mo na przypuszcza , z pewnej niedojrza-

o ci. Niedopuszczanie kap ana do chorego by o przest pstwem nie 

tylko w stosunku do cz owieka, z punktu widzenia moralno ci  

i obowi zku niesienia pomocy s abszym, a w tym wypadku – tak 

bardzo krzepi cej pomocy duchowej, ale tak e wykroczeniem prze-

ciw Konstytucji i prawu PRL i powinno by  karane25. 

Pozbawienie chorego kontaktu z kap anem by o wielk  krzywd  

wyrz dzon  nie tylko cz owiekowi w sferze religijnej, ale tak e 

pacjentowi w procesie leczenia26. 

Podsumowuj c nale y stwierdzi , i  w praktyce, dopiero od roku 

1989 mo na mówi  o swobodzie spe niania pos ug religijnych wo-

bec chorych przebywaj cych w zak adach opieki zdrowotnej. Wtedy 

dopiero zosta y w pe ni zrealizowane regulacje zawarte w instrukcji 

Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 9 wrze nia 1981 roku. 

 

  

 

                                                      
25 Kodeks karny z 1969 roku, w art. 196 przewidywa  kar  pozbawienia wolno-

ci do lat 5, m. in. za powstrzymywanie obywateli od podj cia czynno ci religij-

nych lub od udzia u w obrz dach i czynno ciach religijnych. 
26 Zob. S. Pawlina, Status prawny duszpasterstwa chorych w szpitalach i sana-

toriach, w: Ludzie chorzy i starsi w Ko ciele, Warszawa 1981, s. 144. 
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Wybór Biskupa Rzymu 

 

“Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam” – takimi 
s owami kardyna , pierwszy w stopniu diakonów, og asza wiatu 
wybór kolejnego nast pcy wi tego Piotra, Biskupa Rzymu. Faktem 
tym interesuje si  niemal ca y wiat, nie tylko katolicy. Biskup 
Rzymu z racji swego urz du przewodniczy Ko cio owi powszech-
nemu, posiada najwy sz , pe n , bezpo redni  i powszechn  w adz  
zwyczajn , któr  mo e wykonywa  w sposób nieskr powany (por. 
kan. 331 KPK/83). Jego zwierzchno  duchow  aktualnie uznaje 
ponad miliard ludzi. 

Analizuj c histori  papiestwa, mo na postawi  dwa zasadnicze 
pytania: 1) w jaki sposób dotychczas dokonywano wyboru osoby, 
pe ni cej tak wa n  pos ug  w Ko ciele; 2) jak b dzie przebiega o 
konklawe, podczas którego zostanie wybrany nowy Biskup Rzymu.  

Rozstrzygni cie tych kwestii wymaga oby szczegó owych opra-
cowa  zawartych w wielu monografiach. Niniejszy artyku  jest tylko 
prób  odpowiedzi na powy sze pytania. Stanowi on rys historyczno-
prawny ukazuj cy genez  i rozwój norm dotycz cych instytucji 
konklawe, ze szczególnym uwzgl dnieniem problemu d e  Ko-
cio a do uniezale nienia si  od wp ywów na wybór Biskupa Rzymu 

osób i w adz wieckich. 
 

1. Wybór Piotra Aposto a 
 

Chrystus wybra  Piotra. Ewangelia ukazuje ten fakt nast puj co: 
“A Jezus wejrzawszy na niego rzek : «Ty jeste  Szymon, syn Jana, 
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ty b dziesz nazywa  si  Kefas» – to znaczy Piotr”1. Nie wiadomo, w 
którym momencie to postanowienie wesz o w ycie: od chwili przy-

czenia si  Szymona do Jezusa czy te  mo e od ustanowienia Ko-
legium Dwunastu, czy dopiero od rozes ania aposto ów na samo-
dzielne prace misyjne2. To szczególne wejrzenie Jezusa oraz zmiana 
imienia Szymona mog  uchodzi  za pewien sposób formalnego 
powo ania Ksi cia Aposto ów3. Wydaje si  jednak, e jest to dopie-
ro pierwszy etap w powierzaniu Aposto owi Piotrowi urz du Na-
miestnika Chrystusa na ziemi. 

Drugi etap nast pi nieco pó niej, w trakcie publicznej dzia alno-
ci Chrystusa, i zostanie poprzedzony tak zwanym egzaminem teo-

logicznym4.  
Ostateczne potwierdzenie prymatu otrzymuje Piotr po zmar-

twychwstaniu Chrystusa, podczas dialogu Mistrza z Aposto em, 
kiedy Jezus trzykrotnie zapyta  Piotra, czy Go mi uje, a po twierdz -
cej odpowiedzi ucznia trzykrotnie powtarza: “Pa  baranki moje, pa  
owce moje”5. 

 
2. Wybór nast pców Piotra 

 
Chrystus nie okre li , w jaki sposób maj  by  wyznaczani kolejni 

nast pcy wi tego Piotra. Nie zachowa y si  tak e adne ród a 
mog ce wiadczy  o tym, e uczyni  to Piotr Aposto . Z relacji hi-
storycznych poznajemy nazwiska pierwszych nast pców Ksi cia 
Aposto ów – s  nimi jego najbli si wspó pracownicy: Linus, Ana-
klet, Klemens I6. Wybór zawdzi czaj  blisko ci, w jakiej yli  
ze wi tym Piotrem7. Formalnego aktu wyboru dokonuj  wspó bra-
cia i wierni8. 

                                                      
1 J 1, 42.  
2 K. Romaniuk, w. Piotr. ycie i dzie o, Katowice 1995, s. 23. 
3 Tam e, s. 24. 
4 Por. Mt 16, 15-20; M. urowski, O duchowie stwie w szczególno ci, War-

szawa 1970, s. 23; E. Sztafrowski, Podr cznik..., s. 10. 
5 J 21, 15-17. 
6 Biogramy wszystkich papie y (265) i antypapie y (39) opracowa  K. Dopiera-

a, Ksi ga papie y, Pallottinum 1996, s. 503. 
7 M. Lehnert, Nie l kaj si  by  papie em, TP 1996 nr 10. 
8 W. Wójcik, Projekt rozszerzenia kolegium wyborców papie a, “Prawo Kano-

niczne” 18(1975), nr 1-2, s. 30. 



Wybór Biskupa Rzymu 123

Praktyk  gminy rzymskiej, stosowan  odno nie do wyboru bi-
skupa, przedstawia Klemens Rzymski w pierwszym Li cie do Ko-
ryntian. Napisa  on, e po aposto ach prawo wyznaczania biskupów 
wykonuj  m owie wybitni i do wiadczeni, a ca y Ko ció  wyra a 
sw  zgod 9. 

wi ty Cyprian w pismach z III wieku podaje jako powszechn  
praktyk , i  o wyborze biskupa decyduj  ci, nad którymi ma by   
on zwierzchnikiem. Wybór dokonywa  si  w obecno ci biskupów  
z prowincji. 

Podejmowana publicznie decyzja o wyborze biskupa by a aktem 
z o onym. Ju  na pocz tku trzeciego wieku w spraw  t  zaczynaj  
ingerowa  co znaczniejsi wierni wieccy (por. sprawa schizmy Hi-
polita [217-235])10. 

W literaturze ustali a si  opinia, e w pierwszych wiekach chrze-
cija stwa wyboru dokonywa o w zasadzie duchowie stwo, nato-

miast lud (wierni), proponowa  i postulowa  kandydata, dawa  wia-
dectwo o jego yciu oraz wyra a  zgod  na dokonany wybór11. 

Omówione powy ej sposoby wyboru papie a zosta y wprowa-
dzone na zasadzie prawa zwyczajowego. Pierwsz  ustaw  wyborcz  
w tym wzgl dzie wydaje dopiero papie  Symmach (498-514). Staje 
si  to na synodzie w 499 roku. Wed ug postanowie  tej ustawy pa-
pie em zostawa  ten, kogo jednomy lnie wybra  ogó  duchowie -
stwa. W ten sposób papie  ograniczy  grono elektorów Biskupa 
Rzymu tylko do jednej grupy, to jest do kleru rzymskiego, oraz za-
kaza  wszelkiego rodzaju umów i uzgodnie  dotycz cych kandydata 
na urz d za ycia papie a12. Przepisy te w roku 607 uzupe nia papie  
Bonifacy III (606-607), postanawiaj c, e wybór nast pcy mo e si  
odby  nie wcze niej ni  trzy dni po mierci poprzednika13. Zasady te 
nie przyj y si  w praktyce z powodu wzrastaj cego znaczenia ary-
stokracji rzymskiej, która chcia a mie  wp yw na wybór biskupa 
swojego miasta. 

                                                      
9 H. Stadler, Leksykon papie y i soborów, Panda 1992, s. 321; W. Góralski, Lud 

Bo y. Ko cielne prawo osobowe, Cz stochowa 1996, s. 109; M. urowski, O du-

chowie stwie..., s. 31. 
10 R. Fischer-Wollpert, Leksykon papie y, Kraków 1990, s. 16. 
11 W. Wójcik, Projekt..., s. 32. 
12 Tam e, s. 33; H. Stadler, Leksykon..., s. 322. 
13 M. urowski, O duchowie stwie..., s. 32. 
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Arystokracja – wbrew ustawie papie a Symmacha, jak równie  

wbrew dotychczasowej tradycji wybierania przez kler i lud –  

wprowadzi a elekcj  dokonywan  przez szereg stanów duchownych 

i wieckich14. 

Prób  powrotu do reformy papie a Symmacha podj  w roku 769 

papie  Stefan III (768-772), który pod gro b  ekskomuniki zakaza  

osobom wieckim, tak z szeregów wojskowych, jak i innych stanów, 

udzia u w wyborze Biskupa Rzymu. Czynne prawo wyborcze za-

strzeg  tylko dla miejscowego kleru, natomiast bierne prawo wybor-

cze otrzymali kardyna owie biskupi i kardyna owie prezbiterzy. 

Ludowi pozosta a aklamacja15. 

Prawo wydane przez papie a Stefana III nie przyj o si .  

W dziewi tym wieku powrócono do wyboru papie a wed ug sta-

nów. Doprowadzi o to do walk o tron papieski oraz do wyboru wie-

lu antypapie y16. 

Zdarza o si , e oprócz sposobów opisanych powy ej, stosowano 

inny: papie e wzorem cesarzy rzymskich próbowali wyznacza  

nast pców. Jednak praktyka ta bardzo szybko zosta a zakazana17. 

 

3. Pierwsze przypadki ingerencji w adców wieckich 

 

Na wybór g owy Ko cio a katolickiego – poza duchowie stwem 

i ludem miasta Rzymu – chcia o mie  wp yw tak e wielu w adców 

wieckich. 

Do roku 313 (edykt tolerancyjny) wybór biskupa Rzymu odby-

wa  si  bez udzia u w adz pa stwowych. Pierwszy akt ingerencji 

w adzy wieckiej odnotowano w roku 355. Cesarz Konstancjusz 

wys a  na wygnanie papie a Liberiusza (352-366) i nakaza  wybra  

na jego miejsce antypapie a Feliksa (355-358)18. 

                                                      
14 Stany te to: prezbiterzy, diakoni i kler domowy, notable, milicja miejska i lud 

rzymski, chocia  tej ostatniej grupie zapewnia si  jedynie prawo zatwierdzania 

elekta poprzez aklamacj , por. W. Wójcik, Projekt..., s. 34. 
15 Tam e, s. 34; H. Stadler, Leksykon..., s. 322; T. Pawluk, Prawo kanoniczne 

wed ug Kodeksu Jana Paw a II, t. 2, Olsztyn 1986, s. 114. 
16 W. Wójcik, Projekt..., s. 34. 
17 Tam e, s. 35. 
18 Tam e, s. 37. 
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W adcy wieccy interweniowali nie tylko z w asnej ch ci, ale 

niekiedy wr cz zmuszeni byli do podj cia tego typu dzia a , aby 

zaprowadzi  ad w Rzymie. Zdarza o si , e popierali legalnie wy-

branych papie y przeciw uzurpatorom. Tak by o w roku 366, gdy 

zwolennicy arianizmu, b d c w mniejszo ci, chcieli wybra  na tron 

swojego kandydata – Ursyna. Cesarz stan  po stronie wybranego 

przez wi kszo  legalnego papie a Damazego I (366-384), a Ursyna 

zes a  na wygnanie. Bywa o równie  i tak, e w adcy wieccy popie-

rali antypapie y przeciw legalnie wybranym papie om dlatego, e ci 

byli dla nich wygodniejsi w sprawowaniu w adzy. 

Innego rodzaju ingerencj  w adcy wieckiego w wybory papie a 

jest ustawa cesarza Honoriusza, wydana na pro b  papie a Bonifa-

cego I (418-422). Papie  ten zosta  wybrany przez rzymskich kap a-

nów 28 grudnia 418 roku. Jednak e dzie  wcze niej rzymscy diako-

ni wybrali papie em innego kandydata – archidiakona Eulaliusza 

(418-419), który zosta  wyp dzony z Rzymu19. Papie  Bonifacy I, 

nauczony przykrym do wiadczeniem z w asnej elekcji, poprosi  

cesarza Honoriusza, aby ten cesarsk  powag  wyda  ustaw  stano-

wi c  o sposobie wyboru papie a. Wed ug tej ustawy w sytuacji, 

gdy elektorzy nie s  zgodni i wybior  dwóch kandydatów, aden  

z nich nie zostanie og oszony papie em, a elekcj  przeprowadzi si  

ponownie. Cesarz uzna za prawowitego papie a tego, za którym 

opowie si  kler, a ogó  wiernych do czy sw  zgod 20. 

Jak si  okaza o pó niej, ustawa ta nie by a stosowana, a dobry w 

za o eniu zamys  papie a przekszta ci  si  w z  praktyk . Precedens 

ten pos u y  w adcom Gotów i cesarzom bizantyjskim do wydawa-

nia ustaw w sprawie wyboru papie a oraz do ingerowania w prze-

bieg elekcji. 

W roku 483 papie  Symplicjusz (468-483) obawiaj c si , e po 

jego mierci mo e doj  do walk mi dzy duchowie stwem o tron 

papieski, zwróci  si  z pro b  do przedstawiciela cesarza w Rzymie, 

prefekta Basiliusa, aby ten nie dopu ci  do wyboru bez uprzedniego 

skonsultowania si  elektorów z prefektem co do osoby kandydata. 

Cesarz Odoaker wyda  po mierci tego  papie a zakaz przyst po-

wania do wyborów bez zgody monarchy. 

                                                      
19 R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 26. 
20 W. Wójcik, Projekt..., s. 37. 
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Dwukrotnie w wybory Biskupa Rzymu interweniowa  cesarz 

Teodoryk Wielki. W roku 498 rozstrzygn  spór mi dzy papie em 

Symmachem (498-514) a antypapie em Wawrzy cem (498-506),  

a w roku 526 osobi cie przeprowadzi  wybór papie a Feliksa III 

(526-530)21. 

W roku 535 cesarz Justynian I ustali  procedur  zatwierdzania 

nowego papie a. Procedura ta zosta a w roku 684 uproszczona w ten 

sposób, e prawo aprobaty kandydata przekazano egzarsze cesar-

skiemu rezyduj cemu w Rawennie. Przyczyn  nowelizacji by  zbyt 

d ugi wakans Stolicy Apostolskiej, spowodowany oczekiwaniem na 

pisma id ce ze stolicy cesarstwa – Konstantynopola22. Praktyka 

aprobaty cesarskiej ustaje w roku 741, po 206 latach obowi zywa-

nia. Jako ostatni powiadomienie o wyborze z pro b  o zatwierdzenie 

wys a  do Konstantynopola w roku 741 papie  Zachariasz (741-

752)23 – ostatni Grek na tronie papieskim24. 

 

3. Wp yw cesarzy franko skich i niemieckich na wybór 

 Biskupa Rzymu 

 

Synod rzymski z roku 769 zarezerwowa  prawo wyboru papie a 

dla duchowie stwa. Wyeliminowa  w ten sposób wp yw monarchów 

i ludu25. W adcy pa stwa Franków, którzy po cesarzach bizantyj-

skich przej li stref  wp ywów na Pó wyspie Apeni skim, byli tylko 

powiadamiani o dokonanym wyborze. Praktyk  t  stosowano za 

panowania Karola M ota, Pepina Ma ego i Karola Wielkiego. 

W roku 817 cesarz Ludwik Pobo ny (814-840) zawar  pakt z pa-

pie em Paschalisem I (817-824), w którym cesarz zagwarantowa , 

e aden jego poddany – czy to spo ród Franków, czy te  Longo-

bardów – wbrew rzymianom nie b dzie ingerowa  w wybory papie-

a. Cesarz zaznaczy  jednak, e wszyscy rzymianie wybieraj  swo-

                                                      
21 Tam e, s. 38. 
22 M. Banaszak, Historia Ko cio a katolickiego, t. 1, Warszawa 1989, s. 268. 
23 F. B czkowicz, Prawo kanoniczne. Podr cznik dla duchowie stwa, t. 1, Kra-

ków 1932, s. 433. 
24 R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 48. 
25 W. Góralski, Lud Bo y..., s. 109; E. Sztafrowski, Podr cznik..., s. 15; M. u-

rowski, Hierarchiczne..., s. 142; ten e, O duchowie stwie..., s. 32. 
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jego biskupa jednomy lnie. Nowy papie  ma poprzez legatów po-

wiadomi  cesarza o dokonanym wyborze. Jest to powrót do trady-

cyjnej formy wyboru przez kler, senat i lud26. 

Nast pca Paschalisa I, papie  Eugeniusz II (824-827), i cesarz 

Lotar I (840-855), syn Ludwika Pobo nego, cz ciowo uniewa nili 

traktat z 817 roku. W dniu 11 listopada 824 r. cesarz i papie  zawarli 

tzw. Constitutio Romana (zwan  te  niekiedy Constitutio Lothari), 

w której prawo wyboru papie a zagwarantowano rzymianom, jed-

nak elekt przed obj ciem urz du musia  sk ada  przysi g  wierno ci 

na r ce pos a cesarskiego. W roku 826 postanowienia tego uk adu 

zaakceptowa  synod rzymski27. 

Ten e cesarz Lotar w roku 844 uzale ni  wybór papie a od swo-

jego “iussio” i od dokonania elekcji wobec swych legatów. Nast pi-

o rzeczywiste uzale nienie Rzymu i papie a, od cesarza niemiec-

kiego. Od tego czasu nast puje okres zmiennego stosowania lub 

niestosowania tego prawa – zale nie od tego, czy w adza cesarska 

jest silna czy s aba. 

W roku 876 cesarz Karol ysy (875-877), zawdzi czaj cy koro-

n  papie owi Janowi VIII (872-882), zniós  obowi zek obecno ci 

legatów cesarskich przy wyborze papie a. 

Z kolei w roku 898, za pontyfikatu papie a Jana IX (898-900), 

synod rzymski po mierci papie a Formozusa († 896) przywróci  

obecno  legatów cesarskich przy konsekracji Biskupa Rzymu. Ce-

sarz zatwierdzi  postanowienia synodu i przyzna  rzymianom prawo 

apelacji do monarchy w przypadku wyst pienia nieporozumie . Tak 

wi c przywrócono stan prawny z roku 824 i 844. Jednak postano-

wienia te w praktyce nie by y wykonywane na skutek upadku w a-

dzy cesarskiej28. 

Wybór papie a w tym okresie zale a  w du ym stopniu od mo -

nych rodów rzymskich, a nawet pojedynczych osób z tych rodów29. 

Do tradycji Karolingów zacz li powoli nawi zywa  ich nast pcy 

z dynastii saskiej. Najpierw cesarz Henryk I Ptasznik (919-936) 

wraz z synem Ottonem I Wielkim (936-973) wzorem poprzedników 

                                                      
26 W. Wójcik, Projekt..., s. 39. 
27 R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 53 i 227. 
28 W. Wójcik, Projekt..., s. 40; M. urowski, O duchowie stwie..., s. 33. 
29 W. Wójcik, Projekt..., s. 40. 
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zapewni  wolno  wyboru przez tych rzymian, którym takiego pra-

wa udziela  dawny zwyczaj. Nast pnie Otton Wielki, w roku 962, 

powo uj c si  na kazus papie a Eugeniusza II, zastrzeg , e przed 

dokonaniem wyboru kler i szlachta rzymska maj  wobec ludu zo-

bowi za  si , e wybory odb d  si  zgodnie z prawem oraz e elekt 

przed konsekracj  winien z o y  feudaln  przysi g  wierno ci przed 

legatem cesarskim, synem cesarza lub ogó em wiernych. Przepis  

ten oznacza  pe ni  w adzy monarszej w powo ywaniu papie a30.  

Z prawa tego skorzysta  Otton Wielki w roku 963, deponuj c papie-

a Jana XII (955-964) i osadzaj c na jego miejsce Leona VIII  

(963-965). 

Z osob  papie a Leona VIII strona cesarska czy a rzekome 

prawo do desygnowania Biskupa Rzymu, jakie papie  mia  nada  

cesarzowi. Ko ció  dementowa  t  informacj  jako fa szyw 31. 

Po mierci Leona VIII rzymianie wybrali jednog o nie papie a 

Jana XIII (965-972), a wybór ten zatwierdzi  cesarz Otton Wielki. 

Nast pcy Ottona z agodzili naciski wywierane na Ko ció  w cza-

sie elekcji papie a. Cesarz Henryk II wi ty (1002-1024) w roku 

1020 wr czy  papie owi Benedyktowi VIII (1012-1024) pakt b d -

cy dos ownym powtórzeniem przywileju Ottona Wielkiego z roku 

962. 

Kolejny okres kryzysu w dziejach papiestwa (obsadzanie tronu 

przez mo ne rody rzymskie, symonia, powo ywanie po dwóch,  

a nawet trzech papie y jednocze nie) daje cesarstwu mo liwo  

interwencji w wybór papie a. Skorzysta  z tego cesarz Henryk III 

(1039-1056), który uwa a  si  za stró a wiary. Aby umocni  swoje 

prawo do obsadzania tronu papieskiego, w roku 1046 poleci   

nada  sobie tytu  patrycjusza rzymskiego. Chc c ci lej po czy  

Rzym z cesarstwem, powo ywa  na papie y duchownych z Niemiec.  

Z drugiej jednak strony nale y zaznaczy , e cesarz ten tolero- 

wa  wzrost w adzy papieskiej i zarysowuj cy si  ruch reformy  

z Cluny32. 

                                                      
30 Tam e, s. 41. 
31 Tam e. 
32 Tam e, s. 42. 
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4. Ruch odnowy z Cluny a wybór papie a 

 

Zwolennicy ruchu odnowy, zapocz tkowanego w opactwie Clu-

ny, widzieli konieczno  reformy papiestwa, a przede wszystkim 

potrzeb  wzmocnienia jego autorytetu. rodkiem do osi gni cia 

tego celu mia a by  zmiana sposobu wyboru Biskupa Rzymu. D e-

nia te znalaz y swoje odzwierciedlenie w pi mie Adversus simonia-

cos autorstwa jednego z przywódców ruchu reformatorskiego – 

kardyna a Humberta. Dzia o si  to wszystko za pontyfikatu papie a 

Stefana IX (1057-1058), który sprzyja  reformie33. 

Wydarzenia te sk oni y papie a Miko aja II (1058-1061) do wy-

dania w roku 1059 dekretu In nomine Domini34. Postanowi  w nim, 

e odt d prawo proponowania kandydatów przys ugiwa  b dzie 

kardyna om biskupom. Ci propozycj  sw  przedstawiaj  kardyna-

om prezbiterom i kardyna om diakonom, do których nale y wybór. 

Ludowi i klerowi rzymskiemu przys uguje prawo akceptacji wy-

boru. Tak e cesarz (lub król) niemiecki traci prawo proponowania 

kandydata, w zamian otrzymuje jedynie prawo akceptacji35. W ten 

sposób kardyna owie stali si  jedynymi wyborcami papie a36. 

Analiza sposobów przeprowadzania elekcji papieskich z lat 

1061-1159 (by o ich 13) nasuwa w tpliwo , czy dekret In nomine 

Domini by  praktycznie realizowany. 

W roku 1061 dosz o do podwójnego wyboru. Strona ko cielna 

wybra a na tron Aleksandra II (1061-1073) a cesarz, podburzony 

przez cz  rzymskiej szlachty, wyznaczy  antypapie a Honoriu- 

sza II (1061-1072). W roku 1073 papie em zosta  Hildebrand, jeden  

z czo owych przywódców ruchu reformy. Jednak wbrew dekretowi 

z 1059 roku wyboru nie dokonali kardyna owie, lecz lud rzymski 

przez aklamacj . W roku 1159 kardyna owie wybieraj cy papie a 

nie mogli doj  do porozumienia. Cz  z nich, wrogo nastawiona 

                                                      
33 R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 77. 
34 F. B czkowicz, Prawo kanoniczne, t. 1, Opole 1957, s. 433; W. Góralski, Lud 

Bo y..., s. 109; M. Lehnert, Nie l kaj..., s. 7. 
35 M. Banaszak, Historia..., t. 2, s. 115; R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 78; 

W. Wójcik, Projekt..., s. 43. 
36 W. Wójcik, Projekt..., s. 43. 
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do cesarza, wybra a Aleksandra III (1159-1181). Elekcja ta zapo-

cz tkowa a schizm  trwaj c  do 1180 roku, poniewa  cesarz prze-

prowadzi  wybór swojego kandydata – antypapie a Wiktora IV,  

a po jego mierci kolejnych antypapie y: Paschalisa III, Kaliksta III 

i Innocentego III37. 

Maj c na wzgl dzie trudno  uzyskania jednomy lno ci podczas 

elekcji, papie  Aleksander III w roku 1179 na Soborze Latera skim 

III promulgowa  konstytucj  Licet de vitanda, w której postano- 

wi , e do wa nego wyboru potrzeba 2/3 g osów kardyna ów zebra-

nych na elekcji38. W konstytucji nie wspomina si  o roli cesarza 

podczas wyboru. Oznacza o to przypiecz towanie wolno ci wyboru 

papie a39. 

 

6. Ustanowienie konklawe 

 

Wyboru papie a Gelazego II (1118-1119) dokonali kardyna owie 

zebrani na Palatynie, a ich zgromadzenie przypomina o wspó czesne 

konklawe40. W podobny sposób zosta  wybrany papie  Innocenty III 

(1198-1216). Elekcja odby a si  w twierdzy Septizonium, w klauzu-

rze i pod stra , a rozpocz to je po raz pierwszy oracj  Pro eligendo 

Pontifice41. Po mierci Innocentego III przyj to na sta e instytucj  

konklawe, stosowan  przy wyborach w miastach w oskich. Najs yn-

niejsze konklawe z tego okresu odby o si  w Viterbo, po mierci 

papie a Klemensa IV (1265-1268), w miejscu mierci papie a, 

zgodnie z zasad  “gdzie papie , tam Rzym” przyj t  przez Innocen-

tego IV (1243-1254). Osiemnastu kardyna ów potrzebowa o trzech 

lat na wybór Grzegorza X (1271-1276). Konklawe trwa oby znacz-

nie d u ej, gdyby nie gniew mieszka ców Viterbo, którzy zamuro-

                                                      
37 R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 95; K. Dopiera a, dz. cyt., s. 184-196. 
38 F. B czkowicz, Prawo..., s. 433; W. Góralski, Lud Bo y..., s. 110; M. Leh-

nert, Nie l kaj..., s. 7; New Catholic Encyclopedia, s. 572-574; T. Pawluk, Prawo 

kanoniczne..., s. 115; H. Stadler, Leksykon..., s. 322; E. Sztafrowski, Podr cznik..., 

s. 15; W. Wójcik, Projekt..., s. 45; M. urowski, Hierarchiczne..., s. 142; ten e,  

O duchowie stwie..., s. 32. 
39 W. Wójcik, Projekt..., s. 45. 
40 M. Lehnert, Nie l kaj..., s. 7. 
41 Tam e. 
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wali elektorów w pa acu papieskim i trzymali o chlebie  

i wodzie, bez dachu nad g ow 42. 

Na Soborze Lio skim II 6 lipca 1274 roku papie  Grzegorz X 

(1271-1276) og osi  konstytucj  Ubi periculum, zgodnie z któr  

obecni w Rzymie kardyna owie mieli czeka  na kardyna ów spoza 

Rzymu nie d u ej ni  dziesi  dni. Na czas samych wyborów kardy-

na owie powinni przebywa  w zamkni tym pomieszczeniu i pozo-

stawa  odizolowani od wiata a  do dokonania wyboru. Zakazany 

by  wszelki kontakt ze wiatem. Je eli wybór si  przeci ga , warun-

ki ycia kardyna ów mia y si  pogarsza , a dochody mia y by  

zmniejszane43. Przeprowadzone wed ug tych zasad konklawe przy 

wyborze Innocentego V (1276) trwa o jeden dzie 44. 

Papie  Hadrian V (1276) i jego nast pca Jan XXI (1276-1277) 

odwo ali konstytucj  Grzegorza X jako zbyt surow . Jej postano-

wienia przywróci  dopiero w Awinionie papie  Klemens V (1305-

1314) bull  Ne romani z roku 1311. 

W roku 1417 wyboru papie a dokonali uczestnicy soboru w 

Konstancji. Sobór orzek  depozycj  antypapie y Jana XXIII (1410-

1415) i Benedykta XIII (1394-1417) oraz przyj  rezygnacj  papie a 

Grzegorza XII (1406-1415). Nast pnie 30 X 1417 roku sobór wyda  

dekret Ad laudum, w którym postanowiono, e elekcja papie a win-

na odby  si  w wi kszym gronie osób. Uchwalono, e oprócz kar-

dyna ów do wyborów zostanie dopuszczonych po sze ciu pra atów 

lub innych duchownych posiadaj cych wi cenia wy sze z ka dej 

nacji obecnej na soborze. Papie em mia  zosta  ten, kto otrzyma 2/3 

g osów elektorów45. W konklawe w Konstancji uczestniczy o dwu-

dziestu trzech kardyna ów oraz trzydziestu przedstawicieli narodo-

wo ci. W wyniku tak przeprowadzonych wyborów papie em zosta  

Marcin V (1417-1431)46. 

                                                      
42 Tam e. 
43 F. B czkowicz, Prawo..., s. 433; W. Góralski, Lud Bo y..., s. 110; New Ca-

tholic Encyclopedia, s. 572-574; H. Stadler, Leksykon..., s. 323; T. Pawluk, Prawo 

kanoniczne..., s. 115; R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 110. 
44 R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 111; M. urowski, Hierarchiczne...,  

s. 144; ten e, O duchowie stwie..., s. 33. 
45 W. Wójcik, Projekt..., s. 52. 
46 R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 131. 
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 Sobór w Bazylei w roku 1436 dekretem “Quoanium salus” 

przywróci  postanowienia Grzegorza X i zarezerwowa  prawo wy-

boru papie a dla kardyna ów oraz zaleci  maksymaln  izolacj  

uczestników konklawe. 

 

7. Reformy konklawe do ko ca XIX wieku 

 

Papie  Juliusz II (1503-1513) w dniu 14 stycznia 1505 roku 

og osi  bull  Cum tam divino. Powodem jej wydania by  sposób, w 

jaki zdoby  g osy jeden z bezpo rednich poprzedników Juliusza II, 

papie  Aleksander VI (1492-1503), czyli symonia47. Sam papie  

Juliusz II nie by  wolny od podejrze  o symoni 48. Papie  uzna  taki 

wybór Biskupa Rzymu za niewa ny i niepodlegaj cy sanacji, a wi-

nowajcom takiego post powania grozi  utrat  purpury49. 

Papie  Pawe  IV (1555-1559) og osi  w roku 1558 bull  Cum se-

cundum Apostolum, w której zakaza  jakichkolwiek pertraktacji w 

sprawie wyboru nast pcy za ycia papie a i bez jego wiedzy50. 

Nast pca Paw a IV, papie  Pius IV, w roku 1559 wyda  konsty-

tucj  De elegendis, w której ustali , e wybór ma si  dokona  w 

tajnym g osowaniu wed ug trzech dopuszczalnych form: 

1. przez aklamacj ; 

2. przez kompromis (to jest wydelegowanie przez kardyna ów 

kilku z ich grona, którzy w imieniu wszystkich dokonaj  wyboru 

papie a); 

3. przez akces (to jest przej cie podczas liczenia g osów na inn  

stron , czyli zmian  zdania)51. 

Pius IV zarz dzi  tak e, aby konklawe odbywa o si  w Rzymie 

niezale nie od miejsca zgonu papie a52. Postanowi , i  kardyna om 

nieposiadaj cym co najmniej wi ce  diakonatu nie przys uguje 

prawo g osu53. Po zebraniu wszystkich norm wydanych w tej kwestii 

                                                      
47 M. urowski, Hierarchiczne..., s. 144; ten e, O duchowie stwie..., s. 34. 
48 R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 142-143. 
49 M. Lehnert, Nie l kaj..., s. 7; H. Stadler, Leksykon..., s. 323. 
50 M. Lehnert, Nie l kaj…, s. 7. 
51 Tam e; New Catholic Encyclopedia, s. 572-574. 
52 W. Wójcik, Projekt..., s. 55. 
53 M. urowski, O duchowie stwie..., s. 34. 
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przez poprzedników oraz norm wydanych przez papie a Piusa IV 

powsta  Codex electionis Summi Pontificis54. 

Uregulowania te przetrwa y bez zmian do 15 listopada 1621 ro-

ku, kiedy to Grzegorz XV (1621-1623) wyda  konstytucj  “Aeterni 

Patris”, w której u ci li  normy dotycz ce wyborców i zwróci  

uwag  na obowi zek zachowania tajemnicy55. 

W konstytucji apostolskiej Apostolatus officium z 4 pa dziernika 

1732 roku papie  Klemens XII (1730-1740) podj  prób  walki  

z naciskami obcych dworów na konklawe56. ami c postanowienia 

konstytucji w roku 1724, pose  cesarski von Kaunitz wtargn  na 

konklawe, aby nie dopu ci  do wyboru kardyna a Paolucci57. Rów-

nie  15 marca 1769 roku, naruszaj c klauzur  i wszelkie normy, na 

konklawe wszed  cesarz austriacki Józef II (1765-1790) i prowadzi  

d ugie rozmowy z elektorami, którzy nast pnie wybrali na papie a 

Klemensa XIV (1769-1774). 

Papie  Grzegorz XVI (1831-1846), g ównie ze wzgl du na za-

gro enia, jakie nios y dla Ko cio a ruchy rewolucyjne w ca ej Euro-

pie, wyda  kolejno cztery dokumenty dotycz ce konklawe: Auctas 

undequaque (1831), Tempore quae nacti sumus (1832), Teterrimis 

(1837), Ad supremam (1844)58. 

Tak e nast pca Grzegorza XVI, papie  Pius IX (1846-1878), po 

upadku Pa stwa Ko cielnego (1870), wyda  w roku 1871 konstytu-

cj  In hoc sublimi, w której zwolni  kardyna ów elektorów od za-

chowania klauzury. W konstytucji Licet per apostolicas z roku 1874 

zwróci  uwag  elektorów na naciski ze strony W ochów, jakie mog  

mie  miejsce podczas konklawe. W konstytucji Consultori z roku 

1877 papie  zezwoli  na zwo anie konklawe poza terenem pa stwa 

w oskiego59 oraz upowa ni  do jego zamkni cia, gdy w miejscu 

odbywania zbierze si  co najmniej po owa plus jeden z yj cych 

                                                      
54 M. urowski, Hierarchiczne..., s. 144. 
55 F. B czkowicz, Prawo..., s. 433; H. Stadler, Leksykon..., s. 323; M. urowski, 

Hierarchiczne..., s. 144; ten e, O duchowie stwie..., s. 34. 
56 M. Lehnert, Nie l kaj..., s. 7; M. urowski, Hierarchiczne..., s. 144; ten e,  

O duchowie stwie..., s. 34. 
57 M. Banaszak, Historia..., t. 3, s. 209; W. Wójcik, Projekt..., s. 55. 
58 M. Lehnert, Nie l kaj..., s. 7. 
59 Tam e; W. Wójcik, Nowe prawo o wyborze papie a, “Prawo Kanoniczne” 

20(1977) nr 3-4, s. 89; M. urowski, Hierarchiczne..., s. 144. 
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kardyna ów. Do wa nego wyboru wymagana jest wi kszo  2/3 

g osów obecnych elektorów60. 
Taki stan rzeczy zatwierdzi  papie  Leon XIII (1878-1903) kon-

stytucj  Praedecesores nostri z 24 maja 1882 roku. Leon XIII ze-
zwoli  na dokonanie wyboru, nawet gdyby w miejscu konklawe 
zebra a si  minimalna liczba kardyna ów (to znaczy po owa plus 
jeden)61. 

Postanowienia papie y w tym okresie wynika y z nieuregulowa-
nych relacji mi dzy Itali  a Stolic  Apostolsk  oraz z obawy o wol-
no  decyzji kardyna ów podczas konklawe. 

 

8. Regulacje papie y XX wieku 
 

Papie  Pius X w dniu 20 stycznia 1904 roku w konstytucji Com-
misum nobis zabroni  zg aszania veta i przyjmowania instrukcji 
wyborczych od w adców wieckich. Sta o si  to z uwagi na do-
wiadczenia konklawe, podczas którego papie em zosta  w a nie on 

sam. Podczas wspomnianego konklawe w imieniu cesarza Austrii 
veto w sprawie wyboru kardyna a Rampolli, sekretarza stanu papie-
a Leona XIII, zg osi  kardyna  Jan Puzyna, biskup krakowski. By o 

to ostatnie veto w historii konklawe62. Zakaz ten okaza  si  niewy-
starczaj cy. Dlatego 25 grudnia 1904 roku papie  wyda  nast pn  
konstytucj  Vacante Sede Apostolica, w której spraw  wyboru pa-
pie a unormowa  ca o ciowo63. 

Pius XII normy dotycz ce wyboru Biskupa Rzymu promulgowa  
w konstytucji apostolskiej Vacantis Apostolicae Sedis z dnia 8 grud-
nia 1945 roku64. 

W ród podstawowych kwestii wprowadzonych przez Piusa XII 
znalaz y si  nast puj ce ustalenia: 

1. Wyborcami mog  by  tylko i wy cznie kardyna owie (przy 
czym za uprawnionego do g osowania uznaje papie  równie  tego 

                                                      
60 M. urowski, O duchowie stwie..., s. 34. 
61 W. Wójcik, Nowe prawo..., s. 90; M. urowski, O duchowie stwie..., s. 34. 
62 H. Stadler, Leksykon..., s. 323; R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 186;  

W. Wójcik, Projekt..., s. 58; Z. Zieli ski, Papiestwo i papie e dwóch ostatnich 
wieków, t. 2, Pozna  1986, s. 6-7; M. urowski, Hierarchiczne..., s. 145; ten e,  
O duchowie stwie..., s. 35. 

63 Por. Pii X Pontificis Maximi Acta. III (1908) 239-288. 
64 Por. AAS 38(1946), s. 65-99. 
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kardyna a, którego nominacja zosta a og oszona, nawet je eli nie 
zosta  jeszcze kreowany). 

2. Miejsce wyboru powinno by  zamkni te od wewn trz, prak-
tycznie pozbawione komunikacji ze wiatem zewn trznym. 

3. Wymagana wi kszo  dla dokonania wyboru to 2/3 plus jeden 
g os. 

4. Dopuszczalne formy wyboru to: przez inspiracj  (aklamacj ), 
przez kompromis, przez g osowanie. 

Papie  wprowadzi  tak e pewne zakazy oraz na o y  kary eks-
komuniki latae sententiae na osoby, które by je z ama y. Tak wi c 
papie  zabrania: 

a) symonii, 
b) umawiania si  za ycia papie a co do jego nast pcy, obie-

cywania komukolwiek swojego g osu, prowadzenia jakichkolwiek 
rozmów czy postanawiania czegokolwiek w tej sprawie, 

c) zg aszania veta lub ekskluzywy nawet w formie zwyczajne-
go yczenia. 

Papie  zabroni  wszystkim kardyna om zg aszania veta niezale -
nie od formy, w jakiej mia oby to nast pi  (wprost, ubocznie, ustnie 
czy na pi mie), niezale nie od tego, czy veto mia oby by  zg oszone 
wobec ca ego konklawe czy tylko wobec grupy jego cz onków,  
a nawet tylko pojedynczych kardyna ów. Zakaz wszelkich paktów, 
uk adów i obietnic (wzmocniony przez deklaracj  papie a, i  tako-
we, nawet z o one pod przysi g , moc  niniejszej konstytucji nie 
obowi zuj  sk adaj cego zobowi zanie, a ich wykonanie poci ga za 
sob  ekskomunik  latae sententiae) mia  zapewni  wolno  kon-
klawe od nacisków zewn trznych – zw aszcza osób wieckich, w 
tym tak e w adców pa stw. Papie  zabroni  tak e kardyna om zo-
bowi zywania si  do spe niania jakichkolwiek postulatów, da , 
warunków, itp. w przypadku, gdyby zostali wybrani. Takie zobo-
wi zanie moc  samej konstytucji nie mia o adnej mocy wi cej65. 

Jan XXIII, wydaj c dnia 5 wrze nia 1962 roku motu proprio 
Summi Pontificis electio, nie zamierza  dokona  zmiany ca ego pra-
wa dotycz cego wyboru Biskupa Rzymu. Intencj  prawodawcy by o 
jedynie uzupe nienie konstytucji Piusa XII oraz nowelizacja przepi-

                                                      
65 F. Jop, Nowe prawo o Stolicy Apostolskiej wakuj cej i o wyborze papie a, 

Kronika Diecezji Sandomierskiej, 36-40(1943-1947), s. 62. 
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sów, które si  zdezaktualizowa y ze wzgl du na up yw czasu. Tak 
wi c motu proprio Summi Pontificis electio obowi zywa o obok,  
a nie w miejsce konstytucji Vacantis Apostolicae Sedis Piusa XII66. 
Papie  w motu proprio zamie ci  tekst przysi gi, jak  na pocz tku 
konklawe maj  z o y  wszyscy kardyna owie, którzy w ten sposób 
zobowi zuj  si  do strze enia duchowych i materialnych praw Sto-
licy wi tej oraz jej wolno ci, do zachowania tajemnicy odno nie 
do wszystkiego, co dotyczy wyborów, do nieprzyjmowania veta w 
imieniu kogokolwiek, do nieudzielania pomocy jakiejkolwiek inter-
wencji, ingerencji czy innej formie wp ywu w adzy wieckiej na 
elekcj . Równie  konklawi ci byli zobowi zani do z o enia podob-
nej przysi gi i maj  zakaz u ywania jakichkolwiek rodków czno-
ci ze wiatem zewn trznym.  

Pawe  VI w omawianej kwestii wypowiada  si  dwukrotnie. Naj-
pierw 27 listopada 1970 roku wyda  motu proprio Ingravescentam 
aetatem67. Postanowi  w nim, i  kardyna , który ko czy osiemdzie-
si ty rok ycia, traci prawo wyboru papie a. Nast pnie 1 pa dzier-
nika 1975 roku wyda  konstytucj  apostolsk  Romano Pontifici eli-
gendo. We wst pie stwierdza, e kolegium elektorskie podlega o 
ewolucji, ale od czasów dekretu In nomine Domini zgodnie ze staro-
ytn  tradycj  wybór papie a nale y do Ko cio a Rzymskiego, czyli 

do reprezentuj cego go Kolegium Kardynalskiego. 
W powy szej deklaracji papie  potwierdzi  ustalenia przyznaj ce 

prawo wyboru Biskupa Rzymu wy cznie kardyna om, przy zacho-
waniu wcze niej przeze  wprowadzonej zasady, e od dnia uko -
czenia osiemdziesi tego roku ycia kardyna  nie mo e bra  udzia u 
w konklawe. 

Do najwa niejszych zmian wprowadzonych przez Paw a VI na-
le : 

a) ustalenie maksymalnej liczby elektorów na stu dwudziestu, 

                                                      
66 Jan XXIII, Motu proprio Summi Pontificis electio, AAS 54(1962) 632-640 

(tekst polski w: PPK, Warszawa 1979, t. X, z. 1, n. 18080-18081); V. Navarette,  
In praecepta Vacante Sede Apostolica valitura annotationes, “Periodica de re mora-
li canonica liturgica” 52(1963), s. 211; S. So tyszewski, Wakans Stolicy Apostol-
skiej i wybór papie a w wietle motu proprio Jana XXIII “Summi Pontificis elec-
tio”, “Prawo Kanoniczne” 7(1964) nr 1-2, s. 234-235; W. Wójcik, Nowe prawo..., 
s. 93-96. 

67 AAS 62(1970) 810-813 (tekst polski w: PPK, t. III, z. 1, Warszawa 1971,  

s. 9-15).  
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b) wprowadzenie zakazu posiadania przez kardyna ów tak zwa-
nych konklawistów (osób us uguj cych), 

c) ustalenie wi kszo ci g osów wymaganej do wyboru papie a na 
2/3 g osów plus jeden68. 

Papie  nakaza  przeszukanie pomieszcze , w których odbywa  
si  b dzie konklawe, celem sprawdzenia, czy nie zosta y w nich 
ukryte urz dzenia mog ce przekazywa  obraz lub g os na zewn trz. 
Powtórzy  te  tre  przysi gi oraz wszystkie zakazy wydane przez 
Piusa XII. Na zako czenie przypomnia  elektorom o ich podstawo-
wym obowi zku – wyborze osoby najbardziej odpowiedniej. 

Konstytucja Paw a VI znalaz a zastosowanie dwukrotnie. Pierw-
szy raz, gdy wybrano Jana Paw a I (26 VIII 1978), oraz ponownie 
przy wyborze Jana Paw a II (16 X 1978). 

 
9. Normy wydane przez Jana Paw a II 

 
Jan Pawe  II promulgowa  dnia 22 lutego 1996 roku konstytucj  

apostolsk  Universi Dominici Gregis69, w której potwierdzi  wcze-
niejsze postanowienia dotycz ce wyboru Biskupa Rzymu i uzupe -

ni  je normami uwzgl dniaj cymi wspó czesne warunki i mo liwo-
ci techniczne. 

Papie  stanowi, i  prawo wyboru Biskupa Rzymu przys uguje 
tylko i wy cznie “Kardyna om wi tego Ko cio a Rzymskiego”. 
Liczba kardyna ów posiadaj cych czynne prawo wyborcze nie po-
winna przekroczy  liczby stu dwudziestu osób70. aden kardyna  
elektor nie mo e by  pozbawiony tak czynnego, jak i biernego pra-
wa wyborczego z jakiegokolwiek powodu i pod adnym pretekstem, 
z wyj tkiem tych przypadków, które zosta y przewidziane w przepi-
sach konstytucji. Nast pnie wyliczy  osoby, które nie b d c elekto-

                                                      
68 Pawe  VI, Konstytucja apostolska Romano pontifici eligendo, PPK, Warsza-

wa 1977, t. 8, z. 1, n. 14497-14572; W. Góralski, Lud Bo y..., s. 111-113;  

T. Pawluk, Prawo kanoniczne..., s. 115-116; H. Stadler, Leksykon..., s. 323-324;  

E. Sztafrowski, Podr cznik..., s. 16-17; ten e, Prawo kanoniczne w okresie odnowy 

soborowej, t. 1, Warszawa 1976, s. 266-267; W. Wójcik, Nowe prawo..., s. 99-102; 

Z. Zieli ski, Papiestwo..., t. 2, s. 278; M. urowski, Hierarchiczne..., s. 145-148. 
69 AAS 88(1996) 305-343. 
70 Na temat wyboru por. P. Majer, Wi kszo  g osów wymagana do wyboru pa-

pie a wed ug Konstytucji Apostolskiej Jana Paw a II Universi Dominici Gregis, 

Analecta Cracoviensia XXIX (1997), s. 658-678. 
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rami, maj  prawo by  zakwaterowane w granicach Pa stwa Waty-
ka skiego. Nale  do nich: 

a) Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych, 
b) dwaj ceremoniarze, 
c) dwaj zakonnicy, pracownicy zakrystii papieskiej, 
d) duchowny – asystent kardyna a dziekana kolegium kardynal-

skiego, 
e) kilku zakonników spowiedników, w adaj cych kilkoma j zy-

kami, 
f) dwaj lekarze w przypadku zaistnienia nag ej potrzeby, 
g) odpowiednia liczba kucharzy oraz osób sprz taj cych. 

Osoby te musz  uzyska  uprzednie zatwierdzenie kardyna a ka-
merlinga oraz jego trzech asystentów71. Gdyby uzyskali jak kolwiek 
informacj  dotycz c  samego aktu wyborczego (w kwestii przebie-
gu lub wyników g osowania), zobowi zani s  do zachowania tajem-
nicy odno nie do wszystkiego, czego si  dowiedzieli, chyba e zo-
stan  zwolnieni z obowi zku zachowania tajemnicy przez nowego 
papie a lub jego nast pców72. Inne osoby, które nie zosta y wymie-
nione wy ej, je eli spotka yby przypadkowo któregokolwiek z kar-
dyna ów elektorów, maj  zakaz podejmowania ze spotkanym roz-
mowy w jakiejkolwiek formie, przy pomocy jakiegokolwiek rodka 
i z jakiegokolwiek powodu73. 

Konklawe winno odbywa  si  w granicach terytorium Pa stwa 
Watyka skiego, w budynkach zamkni tych dla osób postronnych  
i w warunkach zapewniaj cych odpowiednie mieszkanie i pobyt dla 
kardyna ów elektorów oraz dla wszystkich tych, którzy z uprawnio-
nego omawian  konstytucj  tytu u s  powo ani do wspó pracy w 
prawid owym przebiegu wyborów74. Kardyna ów elektorów nale y 
zakwaterowa  w Domu wi tej Marty75. Papie  nakaza  tak e, aby 
zatroszczono si  o odpowiednie mieszkanie dla tych osób, które w 
przypadku zaistnienia takiej konieczno ci b d  si  opiekowa y cho-
rymi kardyna ami (piel gniarze)76. Pomieszczenia Domu wi tej 

                                                      
71 Universi Dominici Gregis, n. 46. 
72 Universi..., n. 47; W. wi tkiewicz, Nowe Zasady..., s. 4. 
73 Universi..., n. 45. 
74 Tam e, n. 41; M. Lehnert, Nie l kaj..., s. 7. 
75 Universi..., n. 42. 
76 Tam e. 
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Marty, Kaplica Syksty ska oraz inne przeznaczone na celebracje 
liturgiczne powinny by  od chwili ustalenia pocz tku czynno ci 
wyborczych a  do publicznego og oszenia wyboru lub do momentu, 
o którym zadecyduje nowy papie , zamkni te dla osób nieupowa -
nionych i maj  pozostawa  pod w adz  kardyna a kamerlinga. Rów-
nie  zarz dzanie dykasteriami Kurii Rzymskiej ma tak funkcjono-
wa , aby zapewni o swobodny wybór Biskupa Rzymu i tajno  ob-
rad. Jan Pawe  II nakaza , aby nikt nie zbli a  si  do kardyna ów 
elektorów, gdy b d  przewo eni z Domu wi tej Marty do Kaplicy 
Syksty skiej oraz w drodze powrotnej77. Dla kardyna ów elektorów 
ustanowi  nast puj ce zakazy (obowi zuj ce od rozpocz cia do 
zako czenia konklawe): 

a) powstrzymanie si  od korespondencji listownej, 
b) prowadzenia rozmów telefonicznych, 
c) komunikowania si  z osobami spoza konklawe w jakikolwiek 

inny sposób, przy pomocy innych urz dze  technicznych. 

Wszelkie konieczne rozmowy mog  by  przeprowadzane jedynie 
za zgod  kongregacji partykularnej, w sk ad której wchodz : kardy-
na  kamerling oraz po jednym kardynale z ka dego stopnia kardy-
nalskiego (diakonów, prezbiterów i biskupów). Kongregacja ta 
uznaje konieczno  przeprowadzanej korespondencji mi dzy Kar-
dyna em Penitencjarzem Wielkim, Wikariuszem Generalnym dla 
Diecezji Rzymskiej i Archiprezbiterem Bazyliki Watyka skiej a ich 
urz dami78. 

Odt d dla wa nego wyboru papie a wymagana jest liczba 2/3 
g osów obliczonych w stosunku do ogólnej liczby obecnych elekto-
rów. W przypadku, gdyby liczba obecnych elektorów nie mog a by  
podzielona na trzy równe cz ci, do wa nego wyboru papie a po-
trzeba jeszcze jednego g osu wi cej, czyli dwie 2/3 plus jeden g os 
obecnych elektorów79. 

Papie  stwierdzi , i  wybór nale y uzna  za nieby y i nie daj cy 
adnych praw osobie wybranej, je li zosta  dokonany w inny spo-

sób, ni  to jest przewidziane w konstytucji80. Omówiony powy ej 

                                                      
77 Tam e, n. 43. 
78 Tam e, n. 44. 
79 Tam e, n. 62; J. Dyduch, Refleksje..., s. 9. 
80 Universi..., n. 76. 
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tryb wyboru obowi zuje tak e w przypadku, gdy vacat Stolicy Apo-
stolskiej nast pi przez rezygnacj  z urz du papie a, a nie przez jego 
mier 81. 

Po dokonaniu opisu przebiegu procedury wyborczej papie  za-
mie ci  nast puj ce zakazy, których naruszenie powoduje sankcje 
ko ciele: 

a) zakaz symonii – pod kar  ekskomuniki latae sententiae82; 
b) zakaz pertraktowania za ycia papie a i bez jego wiedzy  

o osobie jego nast pcy83; 
c) zakaz zg aszania veta lub tzw. ekskluzywy oraz przyjmowania 

instrukcji wyborczych od jakiejkolwiek w adzy wieckiej – pod kar  
ekskomuniki latae sententiae84; 

d) zakaz zobowi zywania si  wobec kogokolwiek do oddawania 
g osu na okre lon  osob  – pod kar  ekskomuniki latae sententiae85; 

e) zakaz zawi zywania koalicji wyborczych maj cych na celu 
wybranie okre lonej osoby w zamian za obietnic  przysz ego 
otrzymania urz du86; 

f) zakaz kierowania si  sympatiami lub antypatiami przy g oso-
waniu – nale y wybiera  najlepszych87. 

Podobnie jak poprzednicy Jan Pawe  II nakaza  cz onkom kon-
klawe z o enie przysi gi, w której znajduje si  zobowi zanie do 
nieprzyjmowania veta lub jakiejkolwiek interwencji w adzy wiec-
kiej, grupy osób czy jakichkolwiek innych jednostek. 

 
D enia ca ego Ko cio a, a zw aszcza papie y, do zapewnienia 

wolno ci konklawe od wp ywu w adz wieckich maj  bardzo bogat  
histori . W niniejszym artykule ukazano, z konieczno ci jedynie w 
formie zarysu, d ugi proces dochodzenia Ko cio a do aktualnie 
obowi zuj cych norm, których przestrzeganie mo e zapewni  kon-
klawe wolno  w stopniu mo liwie najdoskonalszym. 

 

                                                      
81 Tam e, n. 77. 
82 Tam e, n. 78. 
83 Tam e, n. 79. 
84 Tam e, n. 80. 
85 Tam e, n. 81. 
86 Tam e, n. 82. 
87 Tam e, n. 83. 
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Etyczne podstawy prawnej ochrony  zwierz t 

 

“Ch  kszta towania wiata przewa a 

nad pragnieniem przyswajania sobie jego sensu”. 

M. Yourcenar  

 
Wydaje si , i  wzrastaj cy (co prawda powoli, ale jednak) w spo-

ecze stwie poziom wiadomo ci ekologicznej pozwala coraz lepiej 
rozumie , e ochrona rodowiska naturalnego staje si  nie tylko 
niezb dnym sk adnikiem naszej cywilizacji, ale tak e warunkiem 
przetrwania cz owieka jako gatunku biologicznego. Powodzenie w 
tej materii, nie tylko w moim przekonaniu, zale e  b dzie jednak od 
opanowania obecnego kryzysu etycznego, jakiego do wiadcza 
cz owiek cywilizacji technicznej, a którego nast pstwem sta  si  ju  
obserwowany kryzys ekologiczny. Zgadzam si  przeto  
z tez  W grzynowicza, e u progu nowego wieku “cz owiek my l -
cy (...), eksplorator zasobów ziemi i wszystkiego, co na niej yje, 
staje wobec problemu, czy to, co czyni dla rozwoju cywilizacji, 
zgodne jest nie tylko z obowi zuj cym prawem, ale równie  z nor-
mami etycznymi”1. Je li we miemy pod uwag  etyczny aspekt  
cywilizacyjnej aktywno ci cz owieka, to w moim przekonaniu  
potrzeba szczególnie g bokiego namys u nad kwesti  ochrony 
wiata zwierz cego2. Temu zagadnieniu po wi cimy niniejsze opra-

cowanie. 

                                                      
1 Por. R. W grzynowicz, Ochrona zwierz t poddawanych do wiadczeniom  

w wietle prawa i norm etycznych, “Eko i My”. Poradnik ekologiczny, wrzesie  
2000, [http://www.ekoimy.most.org.pl/02_01_09_2000_artykul.htm].  

2 Problem potrzeby ochrony zwierz t podnoszony by  ju  wcze niej. Wi cej na 

ten temat czytelnik mo e znale  w: Z. Pi tek, Etyka rodowiskowa. Nowe spojrze-

nie na miejsce cz owieka w przyrodzie, Kraków: UJ 1998, s. 107-111.  
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1. Wspó czesny poziom percepcji problemu ochrony zwierz t 

 

Je li w naszych rozwa aniach dotycz cych wiata zwierz t ogra-

niczymy si  do przemy le  poczynionych przez my licieli XX wie-

ku, to generalnie musimy stwierdzi , i  na terenie filozofii istnia y 

do  liczne g osy pi tnuj ce ludzi za krzywdy wyrz dzane zwierz -

tom, postulaty przyznania zwierz tom praw3 moralnych itp. St d 

te , dla potrzeb naszej publikacji spróbujmy na pocz tek rozwa y  

pytanie: czy wzmiankowane idee zosta y przyswojone przez ówcze-

sne spo ecze stwo, a zw aszcza jakie to mia o konsekwencje dla 

pojedynczej jednostki ludzkiej – szeregowego cz onka ludzkiej zbio-

rowo ci.  

 

1.1. Odczucia “cz owieka z ulicy” odno nie do prawnej ochrony 

zwierz t 

Statystyczny, anonimowy cz owiek z ulicy, zapytany o potrzeb  

ochrony zwierz t,  etyczn  warto  zwierz cia, konieczno  nada-

wania im praw itp. prezentuje wachlarz ró norodnych postaw. Ty-

pologia tych e postaw jest bardzo utrudniona. Zale y od zbyt wielu, 

cz sto bardzo subiektywnych czynników. Moim zdaniem w pierw-

szej kolejno ci dostrze emy tu ambiwalencje postaw: od postawy 

skrajnego, instrumentalnego traktowania zwierz t, do równie skraj-

nego, niemal personalistycznego postrzegania zwierz cia4. W ród 

tych dwóch postaw zaznacza si  tu i ówdzie postawa oboj tno ci 

oraz mo e grupa postaw, nazwijmy je roboczo, “selektywnych”.  

Najbardziej medialnymi s  oczywi cie postawy skrajne. Towa-

rzysz  im równie skrajne sposoby zachowania cz owieka. W przy-

padku postawy instrumentalnego traktowania zwierz t, rodki prze-

kazu niemal ka dego dnia informuj  o przypadkach okrucie stwa 

wobec zwierz t, o niehumanitarnych warunkach transportu zwierz t, 

o bardzo dokuczliwych sposobach hodowli zwierz t, brutalnych 

                                                      
3 Zob. S. R. L. Clark, Prawa zwierz t, “Etyka” 1980, nr 18, s. 77-86. 
4 Zob. uwagi Haksara, gdzie rozpatruje tezy egalitaryzmu, w którym zasada 

jednakowego szacunku i wzgl dów obowi zuje wobec wszystkich ludzi, ale nie 

obowi zuje pomi dzy lud mi i zwierz tami – V. Haksar, Podstawy do równo ci, 

“Etyka” 1980 nr 18, s. 221-237. 
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eksperymentach laboratoryjnych itp. Lista tych spraw by aby z pew-

no ci  jeszcze wi ksza. Je li chodzi o motywy takich dzia a , to 

najcz ciej towarzyszy im elementarny brak wra liwo ci, niska 

wiadomo , niepohamowana pogo  za zyskiem, skal  produkcji 

itp. W moim przekonaniu, wydaje si , e ludzie ci potrzebuj  szero-

ko poj tej etycznej edukacji – zwykle nie potrafi  wyt umaczy  

racjonalnie swojego post powania, a równocze nie brak im cz sto 

wiedzy czy argumentacji pomocnej do innego ni  instrumentalne 

spojrzenie na wiat zwierz t.  

Na antypodach postawy instrumentalnej lokuje si  postawa nie-

mal personalnego traktowania zwierz t. Równie  i tu rodki przeka-

zu przynosz  liczne informacje o ludziach i organizacjach broni -

cych praw zwierz t, zak adaj cych schroniska i przytuliska, walcz -

cych o popraw  warunków ich egzystencji itp. Wspomnianej aktyw-

no ci towarzyszy szeroka gama konkretnych przedsi wzi , akcji 

propagandowych, zaanga owanych rodków. Trzeba przyzna , e 

ludzie zaanga owani w ochron  zwierz t posiadaj  stosunkowo 

du y zasób ró norakiej, mniej lub bardziej u wiadomionej, argu-

mentacji swojego post powania. Mo emy tu znale  i motywy bar-

dzo osobiste i tezy zaczerpni te z kr gu ró nych religii (najcz ciej 

Wschodu), uzasadnienia o charakterze ezoterycznym, magicznym 

itp. Dzia ania, jakie podejmuj , s  od kra cowo pokojowych (np. 

pikiety, demonstracje, akcje u wiadamiaj ce, happeningi) i parla-

mentarnych (np. petycje do rz dów, organów administracji, udzia  w 

tworzeniu norm prawnych) do ekstremalnie napastliwych. Jedn   

z takich skrajnie ekstremistycznych postaw jest na przyk ad dzia al-

no , szczególnie w USA i Wielkiej Brytanii, tzw. liberatorów5. Ci 

ostatni opowiadaj  si  za potrzeb  walki z ka d  postaci  terroru w 

stosunku do istot ywych, w tym równie  do ludzi. Liberatorzy od-

powiedzialni s  za podpalenia i niszczenie budynków, w których 

prowadzone s  badania na zwierz tach, niszczenie urz dze  wyko-

rzystywanych do zabijania, ale tak e eksterminacj  osób bezpo red-

nio odpowiedzialnych za cierpienie zwierz t. Liberatorzy uwa aj  

bowiem, i  zwierz  powinno y  w asnym yciem, bez integracji  

z cz owiekiem. Dzia alno  liberatorów jest ruchem wy czaj cym 

                                                      
5 Por. tekst nieznanego autora Liberatorzy – radykalizm w walce o prawa zwie-

rz t [http://www.minimal.2n.pl/xxx/czsz/LIBERATOR.htm].  
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zwierz ta ze spo ecze stwa. Niestety taka wolno  zwierz t prze-

szkadza wielu ludziom. Liberatorzy to ludzie, którzy pod wp ywem 

emocji i bezsilno ci wypowiedzieli wojn  spo ecze stwu, by jak 

twierdz  – by  uczciwymi w stosunku do zwierz t. W pocz tkowym 

okresie liberatorzy wierzyli, i  pokazanie spo ecze stwu skali okru-

cie stwa – tego co naprawd  dzieje si  ze zwierz tami w fabrykach, 

fermach, laboratoriach itp., zmieni nastawienie ludzi do zwierz t. 

Jednak wyniki takiego typu dzia a  by y dla nich zbyt powolne, 

czasami wr cz nieskuteczne. Liberatorzy zacz li odczuwa  coraz 

g bsz  frustracj  i determinacj , w miar  jak ich próby pomocy 

zwierz tom ko czy y si  kl sk . Doszli wi c do wniosku, e walka 

o wyzwolenie zwierz t to walka z lud mi. Ekstremi ci stwierdzili, i  

cz owiek nigdy nie wyzb dzie si  okrucie stwa6 wobec zwierz t  

i nie zawrze pokoju ze zwierz tami, gdy  nie le y to w jego interesie 

spo ecznym. St d te  celem walki mia o by  wyrwanie zwierz t  

z zasi gu wp ywów ludzkich. W przekonaniu liberatorów najlepsz  

metod  walki w rzeczonej sprawie mia  by  tzw. interwencjonizm 

militarny. Zak ada  on przeciwstawienie si  systemowi przy u yciu 

si y. Liberatorzy wyszli z za o enia, i  w realiach wspó czesnego 

pa stwa, dysponuj cego zbiurokratyzowanym systemem admini-

stracji i prawa, walka bez u ycia si y jest mitem, natomiast biblijne 

wybaczenie wrogom niewskazane. Tak wi c liberatorzy utworzyli 

rodzaj partyzantki miejskiej, która postanowi a osi gn  radykalne 

zmiany poprzez akcje militarne. Celem wspomnianych akcji by o 

wywo anie strachu w spo ecze stwie oraz u osób bezpo rednio za-

mieszanych w wyzysk zwierz t. Ekstremi ci ci stoj  bowiem na 

stanowisku, i  strach by  zawsze motorem wszelkich zmian oraz 

czynnikiem hamuj cym nieracjonalne my lenie. To pod wp ywem 

strachu cz owiek mo e odst pi  od korzy ci, które daje eksploatacja 

wiata zwierz t. Zak adaj  przy tym, e poszczególne jednostki oraz 

ca e dzisiejsze spo ecze stwo, boj c si  prawa i ewentualnych repre-

sji, b dzie w stanie zaakceptowa  prawa nawet niezwykle kontro-

wersyjne.  

                                                      
6 Zob. np. J. Wawrzyniak, Teoretyczne podstawy neonaturalistycznej bioetyki 

rodowiskowej, Pozna : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM 2000,  

s. 131. 
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Ostatnia ze wspomnianych kwestii kieruje nasz  uwag  na stan 

polskich regulacji prawnych dotycz cych ochrony zwierz t. 

 

1.2. Polskie regulacje prawne dotycz ce ochrony zwierz t  

W Polsce istnieje wiele dokumentów prawnych, tak rangi mi -

dzynarodowej jak i krajowej, w których zwraca si  uwag  na kwe-

stie ochrony zwierz t. Przywo ajmy w tym miejscu tylko te naszym 

zdaniem najwa niejsze. 

 Na forum mi dzynarodowym Karta Praw Zwierz t, wydana 

przez UNESCO, by a jednym z podstawowych aktów prawnych 

chroni cych zwierz ta. Kolejnym krokiem w tej materii by o powo-

anie do ycia w roku 1956, tak e przez UNESCO, Mi dzynarodo-

wego Komitetu do spraw Zwierz t Laboratoryjnych (ICLA). Na-

st pnym mi dzynarodowym wa nym aktem prawnym sta a si  

uznawana w naszym kraju, a og oszona przez UNESCO w Pary u w 

1978 r. wiatowa Deklaracja Praw Zwierz t. W artykule 14 punkt b) 

Deklaracji czytamy wyra nie, e “prawa zwierz t powinny by  roz-

powszechniane na równi z prawami cz owieka”.  

W 1990 roku Polska dokona a ratyfikacji kolejnej umowy mi -

dzynarodowej, tj. Konwencji o Mi dzynarodowym Handlu Dzikimi 

Zwierz tami i Ro linami Gatunków Zagro onych Wygini ciem 

(tzw. Konwencja Waszyngto ska – CITES). Konwencja ta ustana-

wia liczne ograniczenia w handlu zwierz tami uznanymi za zagro-

one wygini ciem. W przypadku Polski wymienione kwestie regu-

luj  postanowienia ustawy z dnia 16 pa dziernika 1991 r. o ochronie 

przyrody7 wraz z pó niejszymi nowelizacjami, poczynionymi w 

ustawie z dnia 7 grudnia 20008. Zgodnie z artyku em 27 pkt d) 

ustawy o ochronie przyrody zabronione jest przywo enie do Polski 

zwierz t wymienionych w za czniku do Konwencji Waszyngto -

skiej, bez specjalnych zezwole  wydanych przez kraj pochodzenia 

zwierz cia oraz przez polskie Ministerstwo rodowiska.  

                                                      
7 Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, 

z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 

43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668. 
8  Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21. 
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W Polsce pierwszym aktem reguluj cym kwestie naszego sto-
sunku do zwierz t by o rozporz dzenie Prezydenta RP z 1928 roku. 
Niestety, w obecnych warunkach jest ono ju  niewystarczaj ce  
i nieskuteczne. St d te  podstawowym krajowym aktem prawnym 
dotycz cym kwestii ochrony zwierz t w Polsce sta a si  ustawa  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t9 wraz z pó niejszymi 
nowelami dokonanymi w ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r., a doty-
cz cymi zmian niektórych ustaw zwi zanych z funkcjonowaniem 
administracji publicznej10. W my l artyku u 1 pkt 1 ustawy o ochro-
nie zwierz t “zwierz , jako istota yj ca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzecz . Cz owiek jest mu winien poszanowanie, 
ochron  i opiek ”. Z tego wzgl du normami wykonawczymi do 
ustawy sta y si  odpowiednie rozporz dzenia ministerialne. Dla 
przyk adu nale y wymieni  tu: rozporz dzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegó-
owych zasad i warunków transportu zwierz t11; rozporz dzenie 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia 26 kwietnia 
1999 r. dotycz ce kwestii dopuszczalnych metod u miercania  
zwierz t12 czy wreszcie rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia  
21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw 
Do wiadcze  na Zwierz tach oraz lokalnych komisji etycznych do 
spraw do wiadcze  na zwierz tach13. W my l paragrafu 21 ostatnie-
go rozporz dzenia do zada  lokalnej komisji etycznej nale y:  

“1) wydawanie opinii o dopuszczalno ci przeprowadzania do-
wiadcze  lub testów na zwierz tach oraz okre lanie warunków  

i procedur przeprowadzania tych do wiadcze  i testów, w tym tak e 
wydawanie opinii o mo liwo ci uzyskania celów naukowych lub 
diagnostycznych bez konieczno ci przeprowadzania do wiadcze  
lub testów na zwierz tach, przy pomocy metod alternatywnych,  

2) wyra anie zgody na przeprowadzanie do wiadcze  i prac ba-
dawczych powoduj cych ból lub inne cierpienia zwierz t,  

3) wydawanie opinii o warunkach bytowych w hodowlach zwie-
rz t laboratoryjnych i zwierz tarniach”. 

                                                      
9 Dz. U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715. 
10 Dz. U. Nr 12, poz. 136. 
11 Dz. U. Nr 86, poz. 552. 
12 Dz. U. Nr 47, poz. 469. 
13 Dz. U. Nr 38, poz. 361. 
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Wspomniane rozporz dzenie ma du e znaczenie dla rodowisk 

akademickich. Zgodnie bowiem z tymi wytycznymi wszystkie jed-

nostki badawczo-naukowe, dydaktyczne, w tym równie  pracownie 

testuj ce np. leki, preparaty chemiczne itp., musz  spe nia  warunki 

ustawowe, aby uzyska  certyfikat komisji etycznej. W wietle prawa 

bez takiego certyfikatu nie mo na kontynuowa  dotychczasowej 

dzia alno ci placówki14.  

Rekapituluj c dotychczasowe wywody nale y stwierdzi , i  

kwestia ochrony zwierz t obecna jest w znacznej liczbie aktów 

prawnych. Jednak e mo na w pe ni zgodzi  si  z opini  Sierpi -

skiego, e “to, w jaki sposób zwierz ta lub inne pozaludzkie istoty 

s  traktowane przez panuj ce w ludzkich spo eczno ciach prawo, 

nie zale y w jednoznaczny sposób od organizacji tych e spo eczno-

ci, ani te  od tego, czy prawo w pe ni respektuje wolno  i w a-

sno  ich ludzkich cz onków. Czynnikiem decyduj cym jest tu to, 

czy system prawny traktuje je jako podmioty – uznaje, e istoty te 

maj  jakie  prawa (identyczne z lud mi b d  inne), czy te  jako 

przedmioty. (...) Moim zdaniem – pisze dalej Sierpi ski – to, w jaki 

sposób system prawny danej spo eczno ci ludzkiej b dzie traktowa  

zwierz ta, zale y od tego, jak zazwyczaj traktuj  je cz onkowie tej 

spo eczno ci. Je eli wi kszo  ludzi w spo eczno ci wolno ciowej 

b dzie traktowa  zwierz ta jak przedmioty, to wykszta ci si  w niej 

zwyczajowe prawo traktuj ce zwierz ta jak przedmioty – poniewa  

ma o kto b dzie protestowa  przed s dem czy na ulicy w ich obro-

nie, a i s dziowie b d  si  generalnie wywodzi  spo ród tych, któ-

rzy nie uznaj  praw zwierz t”15. 

 

2. Ochrona zwierz t w kontek cie etyki rodowiskowej 

Cytowane wcze niej stwierdzenia odnosz ce si  do umiejsco-

wienia zwierz t w systemie prawnym zwracaj  uwag  na potrzeb  

wskazania podstaw etycznych, na jakich powinna si  opiera  relacja 

                                                      
14 Por. R. W grzynowicz, Ochrona zwierz t... 
15 Por. J. Sierpi ski, Libertarianizm a zwierz ta, “Gazeta An Arché” 1998  

nr 51, [http://republika.pl/galin/libertarianizm.htm]; zob. tak e J. Narveson, Czy 

zwierz tom przys uguj  prawa? Na marginesie ksi ek Toma Regana i Petera 

Singera, “Etyka” 1980 nr 18, s. 147-168; D. Jamieson, Egoizm i prawa zwierz t, 

“Etyka” 1980 nr 18, s. 169-175. 
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pomi dzy cz owiekiem a zwierz ciem. To, jaki system etyki, a ci-

lej etyki ekologicznej ( rodowiskowej, ekoetyki), zago ci w men-

talno ci danego spo ecze stwa, ukszta tuje z jednej strony status 

aksjologiczny zwierz cia, a z drugiej okre li tak e moralne zobo-

wi zania cz owieka wobec wiata zwierz t. Zacznijmy nasze rozwa-

ania od swoistej bazy wyj ciowej – ukazania przyk adowych idei 

przewodnich we wspó czesnych orientacjach i kierunkach etyki 

rodowiskowej  

 

2.1. Kierunki etyki rodowiskowej 

W obszarze etyki ekologicznej wyró ni  mo na obecnie kilka 

kierunków i szkó . Bazuj c na przemy leniach innych autorów (np. 

T. lipko, Z. Pi tek), zwró my uwag , e dominuj  w niej trzy 

wielkie orientacje, w ramach których maj  miejsce dalsze szczegó-

owe podzia y. Dokonajmy zatem wst pnej klasyfikacji tych orien-

tacji i poka my, jakie przyk adowe koncepcje one reprezentuj :  

1. Orientacja ekskluzjonistyczna (antropocentryzm, homocen-

tryzm). 

a) etyka dominacji cz owieka nad przyrod ,16 

b) J. Passmore’a17 etyka ochrony rodowiska. 

2. Orientacja inkluzjonistyczna (biocentryzm, ekocentryzm). 

a) etyki biocentryczne: 

– A. Nessa ekologia g boka, 

– J. Lovelocka18 i E. Goldsmitha etyka biosfery (etyka “Gaja”), 

– P.W. Taylora indywidualistyczna etyka rodowiskowa19. 

b) etyki “kultu ycia”: 

– A. Schweitzera etyka czci ycia, 

                                                      
16 Zob. np. J. Grzesica, Ochrona naturalnego rodowiska – problem teologicz-

no-moralny, Katowice: Ksiegarnia w. Jacka 1987, s. 177 nn.  
17 Zob. J. Passmore, Man’s Responsibility for Nature. Ecological Problems and 

Western Traditions, New York: Charles Scribner’s Sons 1974; zob. tak e np.  

Z. Pi tek, Etyka rodowiskowa..., s. 134-156. 
18 Zob. J. Lovelock, Gaja. A New Look at Life on Earth, Oxford: Oxford 

University Press 1995. 
19 Zob. P. W. Taylor, Respects for Nature. A Theory of Environmental Ethics, 

New Jersey, Princeton: Princeton University Press 1986; zob. tak e np. Z. Pi tek, 

Etyka rodowiskowa..., s. 75-105. 
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–  H. Skolimowskiego20 i K. Waloszczyka21 ekoetyka (ekofilozo-

fia), 

– Z. Pi tek22 i M. Bonenberga23 etyka czci dla ycia. 

c) etyki holistyczne: 

– A. Leopolda24 i J. B. Callicotta25 etyka wspólnot, 

– W. Tyburskiego26 holizm etyczny. 

d) etyki ochrony zwierz t: 

– P. Singera27 i T. Regana28 etyka ochrony zwierz t. 

3. Orientacja chrze cija ska. 

a) etyka prymatu cz owieka-w odarza. 

 

2.1.1. Orientacja ekskluzjonistyczna 

W my l orientacji ekskluzjonistycznej, podkre laj cej antropo-

centryzm, cz owiekowi przys uguje w adcza wolno  nad wiatem 

przyrody. Jednostka ludzka, mimo i  yje w rodowisku przyrodni-

czym, nie jest cz ci  przyrody, jest ponad ni . Jak zauwa a lipko 

“przyroda stanowi jedynie bierne tworzywo dla twórczej jego  

inwencji”. Jej sk adniki zarówno o ywione (ro liny i zwierz ta), jak 

                                                      
20 Zob. np. H. Skolimowski, Medytacje o prawdziwych warto ciach cz owieka, 

który poszukuje sensu ycia, Wroc aw: “Astrum” 1991.  
21 Zob. K. Waloszczyk, Planeta nie tylko ludzi, Warszawa: PIW 1997. 
22 Zob. np. Z. Pi tek, Etyka ycia, w: Etyka. Zarys , red. J. Pawlica, Kraków:  

UJ 1992, s. 109-119.  
23 Zob. M. Bonenberg, Etyka rodowiskowa. Za o enia i kierunki, Kraków:  

UJ 1992.  
24 Zob. A. Leopold, A Sand County Almanac, New York: Ballantine Books 

1990. 
25 Zob. B. J. Callicott, In Defense of the Land Ethics. Essays in Environmental 

Philosophy, State University of New York Press 1989; ten e, Search for an Envi-

ronmental Ethics, w: Matters of Life and Death, ed. T. Regan, New York: Random 

House 1980. 
26 Zob. W. Tyburski, Etyka i Ekologia, Toru : Polski Klub Ekologiczny 1995. 
27 Zob. P. Singer, Animal Liberation, “The New York Review of Books”, sec-

tion 20, April 1973; ten e, Practical Ethics, Cambridge: Cambridge University 

Press 1979; ten e, All Animals are Equal, w: Applied Ethics, ed. ten e, New York: 

Oxford University Press 1986; ten e, Zwierzeta i ludzie jako istoty równe sobie, 

“Etyka”, 1980, nr 18, s. 49-62; ten e, Animals and the Value of Life, w: Matters of 

Life and Death, ed. T. Regan, New York: Random House 1980. 
28 Zob. T. Regan, Prawa i krzywda zwierz t, “Etyka” 1980 nr 18, s. 87-118.  
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i nieo ywione traktowane s  przedmiotowo i jako takie maj  war-

to  czysto instrumentaln . Waloszczyk dodaje przy tym, e dla 

antropocentrystów “natura jest magazynem surowców, a jej warto  

mierzy si  u yteczno ci  dla ludzkich celów. Cz owiek nie ma zo-

bowi za  moralnych wobec bytów pozaludzkich”29. Tego typu ho-

ryzont poznawczy sprawia, i  (przy wspó udziale nauki, techniki  

i kultury) celem cz owieka jest przekszta canie przyrody w sztuczne 

twory rodowiskowe wbudowane nast pnie w racjonaln  organiza-

cj  ludzkiego spo ecze stwa. Ta ostatnia zmierza do stworzenia 

jednej ogólnoludzkiej “megapolis” b d  “technopolis”. St d te  w 

ekskluzjonizmie, którego wyrazem jest np. etyka dominacji cz o-

wieka nad przyrod , dzia ania przekszta caj ce przyrod  s  dopusz-

czalne moralnie. Jedynie co mo na powiedzie  na ten temat, to tylko 

wyrazi  yczenie, aby –  zgodnie ze zdaniem lipki – “procesy te 

dokonywa y si  w duchu odpowiedzialno ci. Moralny za  sens tej 

odpowiedzialno ci okre laj  dwie zasady. Pierwsza g osi autonomi  

cz owieka obdarzonego wolno ci  w kierowaniu wiatem na skutek 

desakralizacji przyrody, druga natomiast akcentuje prymat pragma-

tycznych regu  w post powaniu cz owieka bez wiatopogl dowych 

implikacji w pojmowaniu sensu ycia. Cz owiek jest zatem twórc  

wiata i samego siebie. Idzie tylko o to, aby to czyni  zgodnie z ro-

zumem”30.  

Podsumowuj c, w kwestii ochrony zwierz t orientacja ta nie po-

czuwa si  do otoczenia wiata zwierz t jak  konkretn  form  opie-

ki czy ochrony. Nie przys uguj  im adne prawa31. Dla skrajnych 

ekskluzjonistów zwierz ta nie s  stron  w dyskusji na temat kierun-

ków przemian cywilizacyjnych.  

 

2.1.2. Orientacja inkluzjonistyczna 

Wed ug orientacji inkluzjonistycznej podkre lany jest biocen-

tryzm. Przyroda obdarzona jest rodzajem witalnej mocy. Cz owiek 

wraz z innymi jestestwami stanowi homogeniczn  cz  wiata 

                                                      
29 K. Waloszczyk, Planeta..., s. 285. 
30 T. lipko, A. Zwoli ski, Rozdro a ekologii, Kraków: Wydawnictwo WAM 

1999, s. 90.  
31 Zob. uwagi w: J. Feinberg, Obowi zki cz owieka i prawa zwierz t, “Etyka” 

1980 nr 18, s. 13. 
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przyrody. Fakt ten oraz wynikaj ce z niego implikacje ró nie s  

rozumiane przez poszczególnych autorów. Dla np. Alberta Schweit-

zera i g oszonej przez niego etyki “kultu ycia”, afirmacja ycia 

opiera si  na podstawowej przes ance, któr  mo na wyrazi  w 

twierdzeniu: “Jestem yciem, które pragnie y  po ród ycia, które 

pragnie y ”32. Intuicyjna akceptacja tego za o enia decyduje o oso-

bowej warto ci cz owieka oraz o postawie szacunku wzgl dem 

wszelkiego ycia. Jak zauwa a lipko, dla Schweitzera “tylko nie-

uchronna konieczno  zaspokajania podstawowych potrzeb uspra-

wiedliwia cz owieka, kiedy zmuszony t  konieczno ci , pozbawia 

ycia inne istoty”. Poza tym norma “nie zabijaj” nie zna ogranicze . 

Wszystko, co yje, zas uguje na to, aby je chroni  i zachowywa  w 

optymalnym stanie33. Z kolei w ekofilozofii Skolimowskiego i Wa-

loszczyka autorzy ci staraj  si  dociec np. miejsca, jakie zajmuje 

cz owiek w wiecie przyrody. W anonsowanym uj ciu cz owiek 

posiada status “bytu uwra liwiaj cego si ”34. To jednostka, w której 

ukryta jest “iskra boska” (Waloszczyk)35, to “wra liwo ” (Skoli-

mowski) ogarniaj ca wszelkie aspekty ludzkiej dzia alno ci. W ta-

kiej perspektywie cz owiek jest cz ci  natury, tworem kosmiczne-

go procesu ewolucji. Wy ania si  z natury, nadaje sens ewolucji 

kosmosu, wyznacza sobie i przyrodzie nowe kierunki rozwoju, ale 

nigdy nie traci z ni  cis ej czno ci. Wszystko – ca y wiat przyro-

dy i cz owiek – jest czym  Jednym36. Na tej podstawie istotom poza-

ludzkim i ca ej przyrodzie przys uguje wewn trzna warto , a co za 

tym idzie, niezbywalne prawo do ycia, ochrony, rozwoju itp.37.  

W podobnym tonie wypowiadaj  si  Zdzis awa Pi tek czy W o-

dzimierz Tyburski. Dla Z. Pi tek wszystkie istoty ywe (ludzkie  

i pozaludzkie) posiadaj  podwójn  warto : wewn trzn  oraz ze-

wn trzn . Poprzez niezmienn  warto  wewn trzn  s  zdolne do 

oddzia ywania na inne istoty ywe. Z kolei warto  zewn trzna po-

                                                      
32 I. Lazari-Paw owska, Schweitzer, Warszawa 1976, s. 40-41. 
33 T. lipko, A. Zwoli ski, Rozdro a..., s. 91. 
34 H. Skolimowski, Medytacje..., s. 26-27. 
35 K. Waloszczyk, Planeta..., s. 287. 
36 Por. tam e, s. 263. 
37 Por. H. Skolimowski, Medytacje..., s. 91-104; por. tak e ten e, Nowa era – 

nowe dreszcze poznawcze – nowa koncepcja cz owieka, w: Oblicza nowej ducho-

wo ci, red. M. Go aszewska, Kraków 1995, s. 29-31. 
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woduje, i  potrafi  reagowa  na zmiany, jakie zachodz  w ich ro-

dowisku – warto ciuj  otoczenie w sposób w a ciwy dla ich natury. 

Z tych wzgl dów, w uj ciu Z. Pi tek, nie mog  by  traktowane jako 

byty instrumentalne38.  

Rekapituluj c, nale y stwierdzi , i  w kwestii ochrony zwierz t 

generalnie inkluzjonisci opowiadaj  si  za postulatem ochrony, 

opieki, przyznania praw zwierz tom, wyzwolenia39 ich a nawet po-

traktowania ich niemal jako równorz dnych partnerów cz owieka. 

W moim przekonaniu jednak, postulaty te bywaj  zabarwione su-

biektywizmem, rodzajem prywatnej mistyki, niekiedy brak im g b-

szego umotywowania, itp. Opinia Joela Feinberga w tej kwestii jest 

o wiele bardziej radykalna. Autor ten pisze tak: “nadmierne wzgl dy 

dla zwierz t wcale nie s  wytworem przesadnego wyrafinowania 

intelektualnego wspó czesno ci, lecz stanowi  istotny element umy-

s owo ci prymitywnej. Te same nawyki my lowe, które sk ania y 

naszych prehistorycznych przodków (...), aby przypisywa  cz eko-

podobny umys  drzewom, wiatrom czy górom, kaza y im traktowa  

zwierz ta jako cz ekopodobne istoty w przedziwnych przebraniach – 

istoty zreszt  zdolne do prowadzenia uczciwych interesów, a tak e 

do nienawi ci, m ciwo ci czy knowa ”40.  

 

2.1.3. Chrze cija ska etyka ekologiczna 

W orientacji tej etyka rodowiskowa oparta zosta a nie na fun-

damencie bezwzgl dnej dominacji cz owieka, lecz na przes ance 

limitowanego prymatu cz owieka nad przyrod . Skal  prymatu wy-

znacza moralny status cz owieka. Sam cz owiek natomiast jawi si  

nie jako pan, w adca przyrody, lecz jako jej w odarz – zatroskany  

o jej dobro, obro ca i gospodarz. Jest to rodzaj antropocentryzmu, 

jednak e nie skrajnego, a powiedzmy – umiarkowanego. 

Je eli mówimy o antropocentryzmie, to nale y w tym miejscu 

wskaza  na istotny sens tego poj cia. Tym bardziej, i  propagowana 

                                                      
38 Por. Z. Pi tek, Przyroda i warto ci, w: Warto  bycia. W adys awowi Stró-

ewskiemu w darze, red. D. Kar owicz i in., Kraków-Warszawa: Polskie Towarzy-

stwo Filozoficzne 1993, s. 166-175. 
39 Zob. J. Ho ówka, Granice wyzwolenia zwierz t, “Etyka” 1980 nr 18,  

s. 135-145. 
40 J. Feinberg, Obowi zki..., s. 18. 
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jest niekiedy opinia, jakoby religia jako taka, a religia chrze cija ska 

w szczególno ci, by a odpowiedzialna za obecny kryzys ekologicz-

ny. Ona tak e, zdaniem np. Petera Singera (autora ksi ki Animal 

Liberation – Wyzwolenie zwierz t)41 utrwala stereotyp my lenia  

o zwierz tach jako o rzeczach42. Faktem jest, jak zauwa a lipko, e 

“w obr bie naszego euro-ameryka skiego kr gu cywilizacyjnego 

wykszta ci  si  pewien spo eczny paradygmat my lenia i post po-

wania, w którym stosunek cz owieka do przyrody odpowiada  

postawie dominacji cz owieka nad przyrod . Taka wizja wiata 

usposabia cz owieka do tego, by czu  si  «panem i w adc » przyro-

dy i odpowiednio do tego j  traktowa . Rzecz wszak e w tym, e nie 

w chrze cija skich ród ach Objawienia trzeba si  dopatrywa  ide-

owych inspiracji takiego nastawienia. Znajduj  si  one poza chrze-

cija stwem”43. Dok adniej, w naturalistycznej koncepcji indywidu-

alizmu i liberalizmu, jaki zosta  uformowany w okresie Odrodzenia  

i Reformacji w obszarze filozofii (J. J. Rousseau) i ekonomii (Adam 

Smith). Nowa ideologia szybko zdominowa a umys owo  europej-

sk  w XVIII wieku. Nada a kszta t materialistycznej wizji wiata, 

gdzie normatywnymi dewizami dzia alno ci cz owieka sta y si : 

a. wolno  rozwijania wrodzonych pop dów cz owieka,  

b. prawo do nieskr powanej realizacji indywidualnych d e   

i marze . 

Pod wp ywem powy szych ideologicznych inspiracji (materiali-

stycznie zorientowanego indywidualizmu i liberalnej ekonomii) 

wykszta ci  si  spo ecznie utrwalony model my lenia, który sprzyja  

postawie eksploatacji i dominacji cz owieka nad przyrod . Zdaniem 

lipki sprawi  on, i  “kr gi spo eczne uleg y zwodniczym urokom 

mitu homo oeconomicus i wynios y go na piedesta  nie tyle filozo-

ficznego «antropocentryzmu», ile raczej «antropolatryzmu», a je li 

ju  «antropocentryzmu», to z wyra nym okre leniem «antropocen-

tryzmu materialistycznego», chrze cija stwu obcego, przyrodzie za  

                                                      
41 P. Singer, Animal Liberation. Towards an End to Man’s Inhumanity to Ani-

mals, London 1977.  
42 Por. K. Wychowa ek, Wyzwolenie zwierz t. Wywiad z prof. Peterem Singe-

rem, “Psubraty” z 25 czerwca 2000, [http://ikar.t17.ds.pwr.wroc.pl/~pga/psubraty/ 

10/singer-p.html]. 
43 T. lipko, A. Zwoli ski, Rozdro a..., s. 103-104. 
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nieprzyjaznego. Co gorsza, idee te po dzi  dzie  wywieraj  silny 

wp yw, stwarzaj c atmosfer  duchow , w której nawet proekolo-

gicznie my l ce o rodki w obr bie tego naukowo-technicznie zbu-

dowanego wiata szukaj  rodków zaradczych na zapobie enie wy-

zwolonym przez ten wiat ekologicznym zagro eniom”44.  

Kim zatem jest cz owiek, jaki jest jego status, jak go postrzega 

chrze cija ska etyka ekologiczna? Aby odpowiedzie  na powy sze 

pytania, nale y wcze niej dokona  rozgraniczenia pomi dzy natura-

listyczn  a chrze cija sk  koncepcj  cz owieka. 

Naturalistyczn  koncepcj  cz owieka przyjmuj  orientacje inklu-

zjonistyczne (biocentryczne). Jak wiemy, przypisuj  one tak cz o-

wiekowi, jak i zwierz tom czy ca ej przyrodzie posiadanie “we-

wn trznej warto ci”. Warto  ta sprawia, i  wiat przyrody posado-

wiony jest na wspólnym z cz owiekiem statusie egzystencjalnym,  

a tym samym nabywa prawa do ochrony, szacunku itp. Istniej ce 

analogie pomi dzy wiatem cz owieka a wiatem zwierz t w postaci 

dozna  uczuciowych, celowo ci zachowa , wra liwo ci, psychizmu, 

zmys owo ci, odczuwania cierpienia itp. dodatkowo wzmacniaj  

postulat ochrony czy budowania pomostu dla “ziemskiej wspólnoty” 

pomi dzy zwierz ciem a cz owiekiem. Jednak e pozycja cz owieka 

w takim wiecie jest mimo wszystko wyj tkowa. Zdaniem Z. Pi tek 

wyj tkowo  cz owieka t umaczy fakt, i  : 

a. jedynie cz owiek wie, e jest podmiotem ycia, 

b. tylko cz owiek rozró nia, na czym polega lepsze i gorsze 

ycie, 

c. jedynie cz owiek odczuwa w asn  to samo , 

d. tak e tylko cz owiek jawi si  jako autonomiczny, rozumny 

podmiot zdolny do wiadomego i celowego dzia ania45. 

Rekapituluj c, w naturalistycznej koncepcji cz owiek postrzega-

ny jest jako byt wyj tkowy, ale w swoim statusie ontycznym stricte 

biologiczny.  

Z punktu widzenia problemów, jakimi zajmujemy si  w tym 

opracowaniu, chrze cija ska koncepcja cz owieka, akceptuj c w 

pe ni biologiczny wymiar jednostki ludzkiej, k adzie nacisk na jego 

                                                      
44 Tam e, s. 105. 
45 Por. Z. Pi tek, Etyka ycia, s. 113. 
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osobowy charakter. Cz owiek jest osob  i z tego faktu wynika du-

chowe wyposa enie ludzkiej natury. W takim uj ciu cz owiek nie 

jest li tylko bytem materialno-zmys owym, ale tak e bytem obiek-

tywnego adu moralnego. Wymiar biologiczno-osobowo-moralny 

cz owieka sprawia, i  jednostka ludzka poprzez swoj  cielesno  

wchodzi w interakcje ze wiatem przyrody. Wi cej, aby y  i prze-

trwa , cz owiek musi korzysta  z bogactwa wiata przyrody (w tym 

tak e ze wiata zwierz cego). Nie oznacza to jednak wcale, e 

cz owiek traktuje przyrod  w sposób instrumentalny. Osobowo-

moralny sk adnik statusu cz owieka nakazuje mu wbudowywa  

przyrod  w swoj  moraln  struktur . W tym momencie przyroda 

przestaje by  tylko przyrod . Staje si  cz ci  ludzkiego dobra mo-

ralnego, a przez to zdobywa now  godno . Mi dzy cz owiekiem  

a przyrod  tworzy si  wi , w której nie kto inny, ale jednostka 

ludzka bierze na siebie ca  odpowiedzialno  za wiat przyrody. 

Fakt moralnej odpowiedzialno ci generuje jednak e – z jednej stro-

ny – moralne obowi zki cz owieka wobec przyrody i wiata zwie-

rz cego, ale – z drugiej strony – legitymizuje niejako pozycje pry-

matu, dominacji cz owieka wobec wiata pozaludzkiego. Podkre l-

my jeszcze raz, osoba ludzka nie jest panem przyrody czy zwierz -

cia, lecz ich rozumnym w odarzem. 

Zakres wspomnianych ludzkich powinno ci moralnych wobec 

zwierz t mo e by  okre lony po analizie statusu aksjologicznego 

przys uguj cego zwierz ciu. Jedno jest pewne – im wy szy status 

aksjologiczny zwierz t tym wi ksza odpowiedzialno  i wi ksza 

powinno  cz owieka wzgl dem nich.  

 

2.2. Status aksjologiczny zwierz cia 

Jak zauwa a Bernard Rollin, “w przypadkach, kiedy faktycznie 

zajmujemy si  statusem jednostki nie b d cej cz owiekiem, zacho-

wanie nasze zawiera osobliw  mieszanin  w a ciwej analizy etycz-

nej i naszej w asno ciowej dominacji nad innymi stworzeniami”46. 

By  mo e z tego wzgl du odkrywaj c status aksjologiczny wiata 

pozaludzkiego natrafiamy (np. w mechanicystycznej teorii zwierz -

                                                      
46 B. Rollin, Zwierz ta i ludzie, czyli granice moralno ci, “Etyka” 1980 nr 18,  

s. 178. 
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cia, teorii tropizmów J. Loeba, behawioryzmie itp.) na karykaturalny 

obraz zwierz cia. Bywa ono postrzegane jako ród o po ywienia, 

tania naturalna si a robocza etc. Dla wspomnianych orientacji zwie-

rz  to rzecz. W swojej konstrukcji to skomplikowana maszyna bio-

logiczna dysponuj ca zespo em odruchów warunkowych, tropi-

zmów, refleksów itp. Niestety maszyna ta, cho  wielokrotnie bardzo 

wyrafinowana, pozbawiona jest zdolno ci twórczego my lenia, nie 

tworzy tak e kultury, a tym samym nie posiada poczucia w asnej 

to samo ci. Pomimo tych zastrze e  wydaje si , i  taki obraz zwie-

rz cia jest uproszczony i nieprawdziwy. Zwierz  nie jest rzecz . Jak 

zauwa a Stanis aw Zi ba, spojrzenie na zwierz  w wietle faktów 

biologicznych ujawnia nast puj ce kwestie47: 

a. neomechanistyczne (bazuj ce na determinizmie genetycz-

nym czy fizyko-chemicznym) uj cie zwierz cia jako zespo-

u odruchów, tropizmów itp. jest b dne, 

b. zwierz  posiada swój w asny wiat, swoje miejsce, w asny 

sposób widzenia otoczenia i w asne rodowisko, którego po-

trafi broni , 

c. zwierz  dysponuje swoistym sposobem porozumiewania si  

i w asnymi zwyczajami, 

d. zwierz  zdolne jest do zdobywania informacji o otaczaj -

cym go wiecie i reagowania na ni , 

e. dzia ania zwierz t nie determinuje tylko ich struktura biolo-

giczna; potrafi  zdobywa  do wiadczenie i uczy  si , 

f. zwierz ta posiadaj  rodzaj psychizmu, dysponuj  szerok  

gam  uczu , np. strachu, rado ci, rywalizacji, pojednania po 

konfliktach itp.,  

g. wiat zwierz t posiada nadto w asn  rozbudowan  logik  

dzia ania i w oparciu o t  logik  rozwi zuje swoje pro- 

blemy. 
Jednak e jak pisali my wcze niej, a co zauwa a lipko, “pozo-

staje faktem, e przy ca ej niezaprzeczalnej «zmy lno ci» zwierz t 
s  one jednak w swych zachowaniach zdeterminowane (...) do pew-
nego zespo u czynno ci stale powtarzaj cych si  w obr bie dzia a  

                                                      
47 Por. S. Zi ba, Cz owiek a wiat zwierz t (cz. I), “Przegl d Hodowlany” 1993 

nr 2, s. 29; zob. tak e ten e, Cz owiek a wiat zwierz t (cz. II), “Przegl d Hodowla-

ny” 1993 nr 3, s. 22-24. 
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w a ciwych odno nym gatunkom zwierz t. Z tego te  powodu zwie-
rz ta nie wykazuj  ani wewn trznego, ani zewn trznego post pu 
dokonanego moc  swych w asnych aktów poznawczo-d eniowych. 
Zwierz ta nie rozwijaj  wi c w asnym wysi kiem swego ycia psy-
chicznego, nie dochodz  do zauwa alnego stopnia jakiej  duchowej 
samo wiadomo ci, nie uzewn trzniaj  te  twórczych procesów swe-
go psychizmu w budowie odr bnej, zwierz cej kultury. (...) Zwie-
rz ta tkwi  we w a ciwych im standardowych schematach zachowa  
z tego powodu, e mechanizm ich aktów poznawczych i d enio-
wych jest ograniczony ramami poznania wy cznie zmys owego, nie 
wykraczaj cego poza konkretne cechy poznawanego przedmiotu. 
(...) Tote  zwierz ta – zdaniem cytowanego autora – zdane na wy-

cznie w asne poznanie s  zdolne wytworzy  jedynie konieczno-
ciowe i jednokierunkowo zdeterminowane procesy d eniowe, 

sk adaj ce si  na osobn  kategori  reakcji instynktownych. (...). 
Je eli niekiedy wykazuj  w swoich zachowaniach pewne analogie 
do my lowych operacji intelektualnych, to zachodz ce podobie -
stwa s  natury czysto zewn trznej (...). Przyrodnicza determinacja 
ca okszta tu yciowych procesów wiata zwierz t powoduje wi c, 
e nie ma w nich miejsca ani na wiadomo  samych siebie, ani na 

umys ow  deliberacj  i wolny wybór okre lonych celów i rodków 
dzia ania, ani na wiadomo  dobra i z a moralnego, ani na poczucie 
moralnej odpowiedzialno ci. W konkluzji trzeba zatem przyj  – 
twierdzi lipko – e wiat zwierz cy – mimo bogactwa i z o ono ci 
jego witalnych zasobów, które tworz  jego «warto  wewn trzn » – 
nale y do kategorii bytów przyrodniczych i stanowi integraln  cz  
rodowiska naturalnego w jego obszarze poddanym materialnym 

ograniczeniom i determinacjom”48. 
 
2.3. Relacja cz owiek – zwierz . Moralne zobowi zania 

      cz owieka wobec zwierz t 

Zwierz  z racji przytoczonych wy ej nie jest podmiotem moral-
no ci49. Zwierz ta nie s  osobami, cho  tak e nie s  zwyk ymi rze-
czami50. Nie oznacza to jednak, i  pozostaj  istotami postawionymi 

                                                      
48 T. lipko, A. Zwoli ski, Rozdro a..., s. 131-132. 
49 Zob. J. Feinberg, Obowi zki..., s. 15 nn. 
50 Por. tam e, s. 17-18. 
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poza nawias moralno ci – s  przedmiotami moralnymi51. ród o 
moralnego imperatywu reguluj cego stosunek cz owieka do zwie-
rz cia tkwi nie w zwierz ciu, lecz w cz owieku. Na nim jako pod-
miocie moralnym i fundamencie adu moralnego spoczywa odpo-
wiedzialno  za t  kwesti . Wy ania si  jedynie problem rodzaju 
kryterium, na którym powinna by  budowana w a ciwa relacja 
cz owieka do zwierz cia. Potrzebujemy przy tym jak najbardziej 
obiektywnego i niewzruszalnego kryterium – takiego, które nie b -
dzie nara one na koniunkturalne wahania ze strony ró nych grup 
nacisku, tak antropocentrystów, jak i biocentrystów.  

Zdaniem S. Zi by obiektywnym kryterium okre laj cym nasz 

stosunek do zwierz t powinno by  niezbywalne prawo zwierz cia 

do istnienia, do ycia52. Wynika ono z faktu, i  zwierz  jest istot  

yw . Jest w posiadaniu ycia jako stanu egzystencji. Stan ycia – 

tak dla cz owieka, jak i wszystkich istot pozaludzkich – jest najwy -

szym walorem w ca ej hierarchii warto ci. Nic nie jest bardziej cen-

nego od tego, e ma si  ycie. St d te  zdaniem Zi by, “cz owiek 

wiadomy warto ci ycia, zarówno swojego jak i ycia zwierz cia, 

ma obowi zek broni  tej warto ci. Warto  ycia nie jest ide . Uto -

samia si  ona z przedmiotem, a jej powinno  – z faktycznym ist-

nieniem. (...) Opowiadaj c si  za realno ci  ycia, za jego warto ci , 

tym samym decydujemy si  na charakter powinno ciowy tej warto-

ci. Zawiera si  on w prawie do istnienia”53. Nie oznacza to jednak, 

i  ycie cz owieka i ycie zwierz cia jest tej samej warto ci. Chri-

stine Hoff stoi na stanowisku, i  “ ycie cz owiecze jest generalnie 

bardziej warto ciowe od ycia zwierz cego, prawo za  cz owieka do 

ycia przewy sza zazwyczaj prawo do ycia zwierz cia”54.  

Wed ug Joela Feniberga, zwierz tom jak – i wszystkim istotom 

zdolnym do odczuwania cierpienia – przys uguje tak e fundamen-

talne prawo do tego, aby nie traktowano ich okrutnie55. Cytowany 

autor argumentuje to w sposób nast puj cy: “pot piamy i starannie 

                                                      
51 Zob. np. B. Rollin, Zwierz ta..., s. 195. 
52 Zob. tak e J. Feinberg, Obowi zki..., s. 29 nn. 
53 S. Zi ba, Cz owiek... (cz. I), s. 29. 
54 Ch. Hoff, Kilka refleksji moralnych o eksperymentowaniu na zwierz tach, 

“Etyka” 1980 nr 18, s. 67. 
55 Por. J. Feinberg, Obowi zki..., s. 24 nn; por. tak e V. Haksar, Podstawy...,  

s. 233. 
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unikamy zadawania niepotrzebnego bólu i cierpienia wszystkim 

istotom ludzkim, bo s dzimy po prostu, e ból i cierpienie s  we-

wn trznym z em. Znaczy to, e uznajemy ból i cierpienie za z o 

tylko dlatego, e jest to ból i cierpienie. Przynajmniej w przypadku 

ludzi nie domagamy si  adnej innej racji okazuj cej, i  dany stan 

rzeczy jest z y, a zatem nale y go unika  lub zmieni , je li (...) przy-

sparza on (...) cierpienia”56. Innymi s owy – w rozumieniu Toma 

Regana – okrutne traktowanie zwierz t jest z em samym w sobie, 

niezale nie od tego, czy to mo e mie  wp yw na ludzi, czy te  nie 

(istnieje niebezpiecze stwo, i  ludzie dr cz cy zwierz ta mog  na-

bywa  nawyków, które z czasem sk oni  ich do podobnego trakto-

wania innych ludzi)57.  

Podobne do poprzedniego jest prawo zwierz t, aby nie by  

krzywdzonym58. Zdaniem Regana, prawo takie przys uguje wszyst-

kim istotom, które posiadaj  co , co etycy nazywaj  “przyrodzon  

warto ci ”. Wed ug cytowanego autora, zabrania ono traktowania 

takich istot jako wy cznie rodka prowadz cego do przyjemno ci, 

zysku czy ciekawo ci – to rodzaj braku szacunku; im si  nale y 

szacunek. W przypadku ludzi i zwierz t przyrodzon  warto ci , na 

której opiera si  prawo do tego, aby nie by  krzywdzonym, jest y-

cie. Jedni i drudzy s  podmiotami ycia (pomimo pewnych nie ci-

s o ci w rozumieniu tego terminu)59. Jednym i drugim przys uguje 

szczególny rodzaj warto ci i wynikaj ce z tego faktu prawo, aby nie 

by  traktowanym w sposób oznaczaj cy brak poszanowania tej e 

warto ci. Trzeba jednak stwierdzi , i  wspomniane prawo nie jest 

prawem bezwzgl dnym. Tom Regan tak to wyja nia: “(...) chocia  

prawo jednostki, by nie by  krzywdzon , zawsze musi by  nadrz d-

ne nad interesami grupy, nie jest bynajmniej wykluczone, e czasa-

mi prawo to musi ust pi . Nie jest wykluczone, e prawo zwierz t 

musi czasem ust pi  wobec prawa cz owieka. Pope niliby my b d 

                                                      
56 J. Feinberg, Obowi zki..., s. 24. 
57 Por. T. Regan, Prawa..., s. 94-96. 
58 Por. tam e, s. 108-111. 
59 Por. uwagi Williama Aikena na temat nie cis o ci Reganowego rozumienia 

terminu “podmiot ycia”: W. Aiken, Zwierz ta i prawa: w odpowiedzi Reganowi, 

“Etyka” 1980, s. 119-123; zob. tak e S. Sencerz, Zwierz ta i ludzie jako istoty 

równe sobie: odpowied  Reganowi, “Etyka” 1980 nr 18, s. 125-133.  
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uznaj c to za niemo liwe. (...) Sytuacja zatem przedstawia si  nast -

puj co. Przyznajemy, e mo liwe jest, i  mo na by usprawiedliwi  

krzywdzenie zwierz t; lecz jednocze nie z naciskiem stwierdzamy, 

e ci, którzy uczestnicz  w praktykach krzywdz cych zwierz ta, 

cz sto nie wykazuj , e krzywda czyniona zwierz tom jest rzeczy-

wi cie usprawiedliwiona”60. Przyznaj c racj  Reganowi zwró my 

uwag  na niebezpiecze stwo popadni cia w drug  skrajno . Zda-

niem Jeana Bernarda ju  obecnie “(...) powsta a niebezpieczna sytu-

acja. W niektórych pa stwach toczono dyskusj , a nawet wprowa-

dzono post powania prawne, ograniczaj ce, a czasem prawnie zaka-

zuj ce do wiadcze  na zwierz tach; takie przepisy wynikaj  z zim-

nych bardzo niebezpiecznych nami tno ci [w których jak twierdzi 

Bernard, mi o  zwierz t jest widocznie silniejsza od mi o ci ludzi – 

przypis J ]. Prawd  jest (...), e w pewnych przypadkach do wiad-

czenia na zwierz tach mog  by  zast pione innymi metodami, w 

wielu jednak innych s  one niezb dne. Ograniczenie lub zakaz eks-

perymentowania na zwierz tach mog  opó nia , mog  nawet zupe -

nie zahamowa  spodziewany post p; ci ka by aby odpowiedzial-

no  przeciwników tych metod, gdyby ich dzia alno  przeszkodzi a 

w dalszym poznawaniu odmiany raka, danej formy miopatii, a w 

nast pstwie – sta a si  przyczyn  mierci lub kalectwa dziecka, któ-

re mo na by o uratowa ”61 .  

Swoistym dopowiedzeniem wcze niejszych wywodów s  ustale-

nia, jakie wynikaj  ze wiatowej Deklaracji Praw Zwierz t. Oto 

istotne tre ci tego dokumentu:62 

1. wszystkie zwierz ta rodz  si  równe wobec ycia i maj  te 

same prawa do egzystencji, 

2. ka de zwierz  ma prawo do szacunku, 

3. cz owiek jako gatunek zwierz cy nie mo e ro ci  sobie pra-

wa do t pienia innych zwierz t lub do ich wyzyskiwania, 

4. ka de zwierz  ma prawo oczekiwa  od cz owieka opieki  

i ochrony, 

                                                      
60 T. Regan, Prawa..., s. 114-115. 
61 J. Bernard, Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy, nowe obowi zki 

cz owieka, prze . J. A. elechowska, Warszawa: PWN 1994, s. 121. 
62 wiatowa Deklaracja Praw Zwierz t – cyt. za: I. Lazari-Paw owska, Kr gi 

ludzkiej wspólnoty, “Etyka” 1980 nr 18, s. 213. 
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5. adne zwierz  nie mo e by  przedmiotem maltretowania  

i aktów okrucie stwa, 

6. je eli oka e si , e zwierz  trzeba u mierci , nale y to uczy-

ni  szybko, nie nara aj c go na ból i trwog , 

7. adne zwierz  nie powinno s u y  rozrywce cz owieka. Wy-

stawianie zwierz t na pokaz oraz widowiska z udzia em zwierz t 

poni aj  godno  zwierz cia. 

Posiadaj c obiektywne kryterium reguluj ce relacje cz owieka do 

zwierz cia, spróbujmy teraz okre li  zakres moralnych powinno ci 

cz owieka wzgl dem wiata zwierz t. Z punktu widzenia etyki kato-

lickiej powinno ci te mo emy przedstawi  w nast puj cych tezach 

ogólnych63: 

a. Na cz owieku ci y powinno  traktowania zwierz t z mak-

symaln  doz  roztropno ci, umiaru i humanitaryzmu64, proporcjo-

nalnie do roli, jak  obiektywnie pe ni  zwierz ta w yciu cz owieka; 

b. Cz owiek ma tak e obowi zek uchronienia od zag ady ca e-

go gatunku65. Jedynie nierozwi zywalny konflikt pomi dzy podsta-

wowymi interesami bytowymi cz owieka a potrzebami zwierz cia 

mo e usprawiedliwi  ludzkie dzia ania, które doprowadzaj  do wy-

niszczenia gatunku, pozbawiaj c go niezb dnych rodowiskowych 

warunków egzystencji. Wyniszczanie ca ych ekosystemów, gdzie 

podstawowy argument stanowi zysk ekonomiczny, jest moralnie 

niedopuszczalne;  

c. Na cz owieku te  ci y powinno  wypracowania zasad 

szczegó owego post powania ze zwierz tami, które nie odbieraj c 

cz owiekowi prymatu b d  jednocze nie afirmowa y odr bno  i 

bogactwo wiata pozaludzkiego; 

d. Zadawanie cierpie 66 zwierz tom, w stopniu, w jakim jest to 

konieczne dla zabezpieczenia yciowych potrzeb cz owieka, szcze-

gólnie gdy chodzi o zdobywanie po ywienia67 czy odzie y, jest mo-

ralnie dopuszczalne; 

                                                      
63 Por. T. lipko, A. Zwoli ski, Rozdro a..., s. 170-178. 
64 Zob. np. I. Lazari-Paw owska, Kr gi..., s. 217. 
65 Por. J. Feinberg, Obowi zki..., s. 34-35. 
66 Zob. tak e S. Zi ba, Cz owiek... (cz. II), s. 25. 
67 Zob. P. Singer, Zwierzeta..., s. 57-59. 
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e. Przeprowadzanie eksperymentów na zwierz tach, zw aszcza 
takich gdzie wyst puje szczególny stopie  nat enia bólu (np. pod-
czas wiwiseksji)68, mo e by  uznane za moralnie dopuszczalne je-
dynie w sytuacjach absolutnej konieczno ci, tj. gdy chodzi o realiza-
cj  w pe ni racjonalnych i niezb dnych dla post pu nauki celów 
badawczych69; 

f. Moralna ocena wspó cze nie stosowanych metod hodowla-
no- owieckich ma charakter sytuacyjny. Mo na powiedzie , i  po-
winny by  spe nione przynajmniej minimalne wymagania70 doty-
cz ce warunków hodowli – takie, które nie przysparzaj  zwierz tom 
cierpienia. W tej sytuacji niektóre metody hodowli71 mog  okaza  
si  moralnie niedopuszczalne, niektóre mo na uzna  za technicznie 
racjonalnie i moralnie usprawiedliwione.  

Zanotowane jako motto s owa M. Yourcenar: “ch  kszta towa-
nia wiata przewa a nad pragnieniem przyswajania sobie jego sen-
su” wydaj  si  okre la  duchow  atmosfer  naszych rozwa a . 
Wspó czesny cz owiek cywilizacji technicznej ow adni ty ide  po-
st pu, pogoni  za technologiczn  nowoczesno ci , scjentyzmem 
zdaje si  nie dostrzega  sensu otaczaj cego go wiata. St d te  mi -
dzy innymi na prawnikach – jako tych, którzy stoj  na stra y adu 
etycznego i moralnego – wydaje si  spoczywa  obowi zek uwra li-
wiania ludzkich sumie  na wspomnian  kwest . To, czy uda si  
dzisiejszemu spo ecze stwu pozytywnie u o y  relacje pomi dzy 
cz owiekiem a wiatem zwierz t, b dzie – w moim przekonaniu – 
wiadczy  o naszej cz owieczej godno ci.  

                                                      
68 Zob. R. D. Ryder, Szowinizm gatunkowy, czyli etyka wiwisekcji, “Etyka” 

1980 nr 18, s. 38-47. 
69 Christine Hoff podaje zasady, jakimi winni kierowa  si  naukowcy u ywaj -

cy zwierz t do do wiadcze : “a) nie wolno u ywa  zwierz t w bolesnych ekspery-
mentach, gdy nie oczekuje si  znacz cych korzy ci dla cz owieka; b) ilekro  istnie-
je taka mo liwo , nale y u ywa  zgadzaj cych si  na to ludzi do przeprowadzania 
eksperymentów, cho  nie niebezpiecznych; c) nawet je li cel, do którego d ymy 
przeprowadzaj c jaki  eksperyment, jest nieb ahy, nie nale y u ywa  zwierz t w 
eksperymentach bolesnych i niebezpiecznych, po których mo na oczekiwa  niejed-
noznacznych i w tpliwych wyników; d) u ywa  zwierz t do eksperymentów bole-
snych i niebezpiecznych mo na wówczas, gdy istniej  powa ne podstawy do ocze-
kiwania bardzo istotnych korzy ci dla cz owieka (i innych zwierz t)” – Ch. Hoff, 
Kilka refleksji..., s. 75. 

70 Por. J. Ho ówka, Granice..., s. 144. 
71 Zob. P. Singer, Zwierzeta..., s. 59-60; zob. tak e J. Wawrzyniak, Teorety- 

czne..., s. 133. 
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Nauczanie religii w szko ach publicznych zalicza si  do tzw. res 

mixtae, które le  w kr gu zainteresowa  zarówno w adzy ko ciel-

nej, jak i pa stwowej. Zatem ustalenie praw i obowi zków naucza-

j cych religii winno by  w ka dych warunkach przedmiotem 

uzgodnie  pomi dzy pa stwem i Ko cio em1. Tym uzgodnieniom 

powinny podlega  równie  normy dotycz ce oceniania nauczycieli 

religii. Konkordat zawarty pomi dzy Stolic  Apostolsk  i Rzeczpo-

spolit  Polsk  w dniu 28 lipca 1993r. i ratyfikowany 23 lutego 

1998r. – zachowuj c t  zasad  – stwierdza, e “w sprawach tre ci 

nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegaj  

przepisom i zarz dzeniom ko cielnym, a w innych sprawach przepi-

som pa stwowym” (art. 12,4). St d te  status prawny katechety  

i katechezy w szkole okre laj  dokumenty pa stwowe i ko cielne. 

W odniesieniu do zagadnienia oceny pracy nauczyciela religii – 

katechety2 dokumentami o podstawowym znaczeniu s : ustawa  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zmianami)3, rozpo-

rz dzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów  

                                                      
1 A. Mezglewski, Skierowanie do nauczania religii, w: Studia z prawa wyzna-

niowego, t. 1, red. ten e, W. Janiga, Lublin 2000, s. 37. 
2 Zamienno  stosowania w przedk adanym tek cie terminów: katecheta – na-

uczyciel religii uzasadnia § 5 ust. 1 rozporz dzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przed-

szkolach i szko ach (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r., Nr 67, poz. 753). 
3 Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 

1118; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239;  2001 r., Nr 111, poz. 1194.   
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i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu post powania 

odwo awczego oraz sk adu i sposobu powo ywania zespo u ocenia-

j cego, rozporz dzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego4. KN i wymienione rozpo-

rz dzenia wprowadzi y dwie formy oceny pracy nauczyciela, w tym 

tak e nauczyciela religii:  

– ocen  dorobku zawodowego nauczyciela po odbyciu sta u na 

kolejny stopie  awansu zawodowego5, 

– ocen  pracy (ca okszta tu) nauczyciela posiadaj cego stopie  

awansu zawodowego: kontraktowego, mianowanego, dyplomo- 

wanego. 

W ród ostatnich opracowa , poruszaj cych problematyk  zawar-

t  w tytule artyku u, na uwag  zas uguj  dwie publikacje: “Ocena 

pracy nauczyciela religii” ks. Tadeusza Panusia6 i “Ocena pracy 

katechety” ks. Waldemara Janigi7. Pierwsza z nich przedstawia sa-

me przepisy prawne bez szczegó owego wyja nienia poj  i kry-

tycznego komentarza, a druga dotyczy ca okszta tu oceny pracy 

katechetycznej z podkre leniem wymiaru merytorycznego nale ce-

go do kompetencji w a ciwej w adzy ko cielnej. Ponadto ukaza   

si  nowy akt prawny, tzw. “Ustawa czyszcz ca”– ustawa z dnia  

23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty, ustawy 

Przepisy wprowadzaj ce reform  ustroju szkolnego, ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw8, która wprowadzi a wie-

le zmian w przepisach prawa o wiatowego. W tej sytuacji celowe 

jest podstawowe pytanie tego przed o enia: jak przedstawia si  oce-

na pracy nauczyciela religii w wietle obowi zuj cego prawa?  

W niniejszym artykule omówi si  regulacje prawne i kryteria oceny 

dorobku zawodowego katechety oraz przepisy dotycz ce ca o cio-

wej oceny pracy nauczyciela religii i jej kryteria. 

                                                      
4 Odt d proponuje si  oznaczy  Kart  Nauczyciela literami KN a rozporz dze-

nie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela liter  R. 
5 Nie jest to ocena nauczyciela jako pracownika, lecz nauczyciela jako osoby, 

której zadaniem jest m.in. rozwój zawodowy. 
6 T. Panu , Ocena pracy nauczyciela religii, “Katecheta” 45(2001) nr 5,  

s. 65-67. 
7 W. Janiga, Ocena pracy katechety, w: Ocena w katechezie, red. S. Kulpaczy -

ski, Lublin 2001, s. 367-387. 
8 Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194. 
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1. Regulacja prawna oceny dorobku zawodowego  

nauczyciela religii 

Po nowelizacji Karty Nauczyciela cie ka kariery nauczycielskiej 

przebiega przez cztery etapy. Rozpoczynaj c prac  w szkole na-

uczyciel staje si  sta yst , potem nauczycielem kontraktowym, mia-

nowanym i wreszcie mo e równie  awansowa  na stopie  nauczy-

ciela dyplomowanego. Dla najlepszych natomiast przewidziany jest 

honorowy tytu  profesora o wiaty. 

Zasady awansu szczegó owo okre la Karta Nauczyciela. Wyma-

gania, jakim musz  sprosta  nauczyciele ubiegaj cy si  o awans, 

unormowane s  w rozporz dzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r.  

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Warunkiem  

koniecznym s  odpowiednie kwalifikacje – wykszta cenie wy sze  

z przygotowaniem pedagogicznym lub dyplom uko czenia zak adu 

kszta cenia nauczycieli. W przypadku katechetów kwalifikacje 

uprawniaj ce do zatrudnienia okre la Porozumienie mi dzy Konfe-

rencj  Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej  

z dnia 6 wrze nia 2000 r. Konieczne jest równie  odbycie sta u  

i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  

Analiz  przepisów prawnych dotycz cych oceny dorobku zawo-

dowego nale y poprzedzi  wyja nieniem dwóch poj : “sta ” i “do-

robek zawodowy nauczyciela”.   

Przez “sta ” w Karcie Nauczyciela rozumie si  “okres zatrudnie-

nia nauczyciela w przedszkolach, szko ach, placówkach i innych 

jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz 

ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej po owy obowi zkowego wy-

miaru zaj , rozpocz tego i realizowanego w trybie i na zasadach 

okre lonych w przepisach rozdzia u 3a, z tym e w przypadku na-

uczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 równowa ny z odby-

waniem sta u jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowi-

skach lub czas urlopowania, lub zwolnienia z obowi zku wiadcze-

nia pracy. 

“Dorobek zawodowy nauczyciela” sta  si   terminem prawnym 

od chwili uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy Karta Nauczy-

ciela z dnia 18 lutego 2000 r. W art. 9a ust. 3 pojawia si  po raz 

pierwszy przepis dotycz cy znacz cego dorobku zawodowego w 
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odniesieniu do uprawnie  wymaganych do awansu na  stopie  na-

uczyciela kontraktowego. 

W art. 9c ust. 5 i 6 dokument wprowadza kategori  prawn : 

“ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta u”.  

Poj cie “dorobek” nie jest w pe ni zdefiniowane i trudno jego 

znaczenie odnale  w s ownikach j zyka polskiego, encyklopediach 

i leksykonach. Wed ug Pielachowskiego dorobkiem zawodowym 

nauczyciela s  “trwa e, potwierdzone i pozytywnie oceniane rezulta-

ty jego pracy na p aszczy nie rozwoju i sukcesów jego wychowan-

ków oraz w odniesieniu do rozwoju szko y, w której pracuje, wresz-

cie wzbogacenie przez niego metod, organizacji i warsztatu pracy 

w asnej i innych nauczycieli”9. 

W odniesieniu do katechetów dorobkiem zawodowym b dzie 

pos uga ewangelizacyjna na polu pedagogiczno-katechetycznym  

i duszpasterskim prowadz ca do dojrza o ci w wierze katechizowa-

nych poprzez wychowanie, nauczanie i wtajemniczenie. Owocem tej 

pos ugi powinien by  rozwój wiary katechizowanych, szko y i para-

fii, bogaty warsztat katechetyczny, umiej tno ci dydaktyczno-

metodyczne i organizacyjne oraz post p na drodze w asnej formacji 

duchowo-pastoralnej. Obowi zkiem katechety jest ponadto wpro-

wadzanie tre ci katechetycznych na ka dym poziomie i w ka dym 

obszarze pracy pedagogicznej. 

Oceny dorobku zawodowego dokonuje dyrektor szko y. Ocena 

mo e by  pozytywna albo negatywna, winna by  sporz dzona na 

pi mie i zawiera  uzasadnienie oraz pouczenie o mo liwo ci wnie-

sienia odwo ania. Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel ma 

prawo odwo ywa  si  do organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny 

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ ten musi rozpatrzy  

to odwo anie w terminie 21 dni i 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 kwali-

fikacyjnej, nauczyciel kontraktowy do egzaminu, a nauczyciel mia-

nowany ma prawo ubiega  si  o akceptacj  komisji kwalifikacyjnej. 

W przypadku, gdy ostateczna ocena jest negatywna, ponowna wery-

fikacja mo e by  dokonana po odbyciu przez nauczyciela dodatko-

                                                      
9 J. Pielachowski, Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, Pozna  2000, s. 42. 
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wego 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 post powania kwalifikacyjnego 

lub egzaminacyjnego w terminie 14 dni od otrzymania pozytywnej 

oceny dorobku zawodowego. Nauczyciel mianowany ma trzy lata na 

z o enie wniosku o podj cie post powania kwalifikacyjnego od dnia 

uzyskania pozytywnej oceny. Je li wymienione terminy sk adania 

wniosków nie zostan  dotrzymane, nauczyciele ci s  zobowi zani 

do ponownego odbycia sta u w pe nym wymiarze (art. 9d ust. 2 

KN).Ka dy dodatkowy sta  rozpoczyna si  z dniem 1 wrze nia  

i wymaga napisania nowego planu rozwoju zawodowego na okres 

tego sta u, zrealizowania zada  zapisanych w tym planie oraz wy ej 

przedstawionej procedury oceny dorobku zawodowego. 

cis y zwi zek z ocen  dorobku zawodowego, a przede wszyst-

kim z terminem dokonania tej oceny, maj  przepisy dotycz ce 

przerw w odbywaniu sta u. 

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. Natomiast 

w przypadku nieobecno ci w pracy z powodu urlopu macierzy -

skiego sta  ulega przed u eniu o czas trwania tego urlopu (art. 9d 

ust. 3a). Po ustaniu przyczyny przerwania sta u nauczyciel mo e 

z o y  wniosek o kontynuowanie sta u. Je li wniosek zostaje z o o-

ny przed up ywem 6 miesi cy od dnia przerwania sta u, do wyma-

ganego okresu sta u zalicza si  okres odbytego sta u. Je li przerwa 

trwa d u ej ni  6 miesi cy, 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, 

nawet poza wymienionymi powodami, jednak e w przypadku po-

nownego rozpocz cia odbywa sta  w pe nym wymiarze (art. 9d ust. 

3-5 KN). 

Katechetom, których dotycz  przepisy art. 9e ust. 1-3 KN, “któ-

rzy odpowiednio: przestali zajmowa  stanowisko dyrektora, przesta-

li by  zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane s  kwalifi-

kacje pedagogiczne, przestali korzysta  z urlopu lub zwolnienia  

z obowi zku wiadczenia pracy, do sta u wymaganego do uzyskania 
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kolejnego stopnia awansu zawodowego zalicza si  odpowiednio 

okres zajmowania stanowiska, zatrudnienia, urlopowania lub zwol-

nienia z obowi zku wiadczenia pracy” (KN art. 9e ust. 4). 

Je eli w trakcie sta u nauczycielowi religii powierzono stanowi-

sko dyrektora, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane 

s  kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obo-

wi zku wiadczenia pracy, to do nieprzerwanego okresu, o którym 

mowa w art. 9e ust. 1-3, zalicza si  okres odbytego sta u (KN art. 9e 

ust. 5). 

Nauczycielom kontraktowemu i mianowanemu, którzy w okresie 

trwania sta u zmienili miejsce zatrudnienia, zalicza si  do sta u 

okres ju  odbytego sta u, je eli podj li zatrudnienie w szkole nie 

pó niej ni  3 miesi ce po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za 

dotychczas odbyty sta  uzyskali ocen  pozytywn . Uwzgl dnia si  

j  przy dokonywaniu oceny dorobku za ca y okres sta u (art. 9f ust. 

2-3 KN).  

Tak przedstawia si  regulacja prawna oceny dorobku zawodo-

wego. Reszta nale y do m drej interpretacji “ducha prawa” przez 

osoby i organy to prawo respektuj ce i wykonuj ce. 

 

2. Kryteria oceny dorobku zawodowego 

“Kryterium to miernik lub zasada wyznaczaj ca sposób ocenia-

nia (os dzania) czego  pod wzgl dem wyst powania, braku lub 

osi gni tego stopnia wymaganych cech lub po danej jako ci.  

Innymi s owy, kryterium to wyobra enie sobie takiego stanu rzeczy 

ocenianej dziedziny, który uznamy za w a ciwy, dobry, doskona y 

lub przeciwnie, za niedostateczny, z y, skandaliczny”10. Kryterium 

jest warto ciowaniem subiektywnym. St d te  niezale nie od prób 

konstruowania ogólnych wymaga  czy standardów w danej sprawie, 

zawsze ostateczna ocena zale e  b dzie od osobowo ci, postawy, 

intencji, “surowo ci” lub “ agodno ci” osoby oceniaj cej, od skali 

wa no ci ocenianych elementów, jak  sobie oceniaj cy za o y  oraz 

od okoliczno ci, w których dzia a oceniany11.  

                                                      
10 Ten e, Organizacja i zarz dzanie o wiat  i szko , Pozna  1999  s. 119. 
11 Tam e. 
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Ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela religii za 

okres sta u nale y – jak ju  wspomniano – do kompetencji dyrek-

tora. Prawodawca ustali  tylko dwa stopnie oceny dorobku zawodo-

wego nauczyciela w okresie sta u: ocen  pozytywn  i negatywn . 

Ustawa i rozporz dzenie o awansie nie precyzuj  szczegó owych 

kryteriów tej oceny. Jedynymi kryteriami wynikaj cymi bezpo red-

nio z art. 9c ust. 3 i 6 oraz art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela s :  

– tre  sprawozdania katechety z realizacji w asnego planu roz-

woju zawodowego, 

– ocena dyrektora dotycz ca stopnia realizacji planu rozwoju 

zawodowego, 

– projekt oceny opracowany przez opiekuna sta u oraz opinia ra-

dy rodziców – w przypadku nauczyciela sta ysty i kontraktowego, 

– opinia rady rodziców w przypadku nauczyciela mianowanego, 

– ocena dorobku za cz  odbytego sta u w przypadku nauczy-

ciela religii, który zmieni  miejsce zatrudnienia – pozytywna. 

Przed dokonaniem oceny dorobku zawodowego dyrektor jest zo-

bowi zany do zasi gni cia opinii rady rodziców. Przepisy nie okre-

laj , czy i jakie dokumenty dotycz ce nauczyciela dyrektor powi-

nien przedstawi  radzie rodziców, prosz c j  o opini . Jednak e 

wydaje si  celowe i uzasadnione, aby przedstawiciele rodziców, 

formu uj c w asn  opini  o pracy katechety za okres sta u, mieli 

mo liwo  zapoznania si  z tymi dokumentami, na podstawie któ-

rych dyrektor szko y ustala ocen  dorobku12. 

 Je eli przedstawione opinie i oceny b d  wiadczy  o osi gni -

ciu celów rozwojowych, o post pie katechetycznym, duszpasterskim 

i spo ecznym, dorobek nauczyciela religii w okresie sta u jest fak-

tem i nale y oceni  go pozytywnie. 

Pozostaje jeszcze problem kryteriów oceny negatywnej, czyli 

okre lenia podstaw stwierdzenia, e nauczyciel w okresie sta u nie 

wykaza  si  adnym dorobkiem zawodowym lub tak nieznacznym, 

e nie mo na stwierdzi  rozwoju i post pu w jego pracy i w wyni-

kach tej pracy W jakich jednak okoliczno ciach dyrektor szko y 

                                                      
12 E. Wieczorek, Wniosek i dokumentacja awansu zawodowego na nauczyciela 

kontraktowego i mianowanego, w: Nowa szko a. Prawo i organizacja, red. ten e, 

Warszawa 2001, s. 5. 
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powinien zadecydowa  o negatywnej ocenie dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres sta u? Wydaje si , e do takich okoliczno ci 

nale e  mog : 

– niezrealizowanie przez nauczyciela zdecydowanej wi kszo ci 

zada  ustalonych w planie rozwoju zawodowego z w asnej winy 

nauczyciela, dla której nie ma obiektywnego usprawiedliwienia, 

– negatywna opinia rady rodziców, poparta udokumentowanymi 

faktami, 

– znacznie ni sze osi gni cia uczniów i wychowanków nauczy-

ciela religii, ustalone obiektywnymi narz dziami pomiaru jako cio-

wego w porównaniu z innymi nauczycielami13. 

  

3. Ocena ca okszta tu pracy nauczyciela religii 

Katecheci podlegaj  takiej samej ocenie pracy, jak inni nauczy-

ciele zatrudnieni w szkole zgodnie z tekstem rozporz dzenia MEN  

z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania 

oceny pracy nauczyciela, trybu post powania odwo awczego oraz 

sk adu i sposobu powo ywania zespo u oceniaj cego, z tym e dy-

rektor szko y, oprócz wszystkich innych wymogów przewidzianych 

prawem, w tym wypadku ma obowi zek uwzgl dni  merytoryczn  

ocen  nauczyciela religii ustalon  przez w a ciw  w adz  ko cieln  

(R § 7)14. Wynika to tak e z § 2. ust. 8 pkt. 1 oraz z § 4 tego  rozpo-

rz dzenia. 

Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela zosta y zawarte 

przede wszystkim w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela i w  cytowanym rozporz dzeniu dotycz cym kryteriów  

i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Aktualne zasady 

oceny pracy nauczyciela przedstawiaj  si  nast puj co: 

                                                      
13 J. Pielachowski, Rozwój i awans..., s. 48. 
14 Pracy katechetycznej nie mo na uwa a  za zwyk  prac  zawodow , gdy  jej 

celem jest g oszenie or dzia Chrystusowego. Z tej w a nie racji jest ona powo a-

niem i zarazem misj . Powo aniem, bo to Chrystus powo uje pragn cych podj  t  

dzia alno . Misj , gdy  od samego pocz tku Ko ció  prowadzi katechez  wype -

niaj c polecenie zmartwychwsta ego Pana; zob. Jan Pawe  II, Wierz  w Boga Ojca 

Stworzyciela, Watykan 1987, s. 30-34; por. S. Kulpaczy ski, Aktualny i postula-

tywny obraz katechety, “Seminare” 1997, s. 59. 
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Ocenie podlega praca ka dego nauczyciela z wyj tkiem na-

uczyciela sta ysty  (KN art. 6a ust. 1). 

Oceny pracy mo na dokona  w ka dym czasie, nie wcze niej 

jednak ni  po up ywie roku od dokonania poprzedniej oceny lub 

oceny dorobku zawodowego, która jest jednym z kryteriów uzyska-

nia kolejnego stopnia awansu zawodowego (por. KN art. 9c ust. 6). 

Ocena mo e by  dokonana z inicjatywy dyrektora szko y lub 

na wniosek zainteresowanego nauczyciela, organu sprawuj cego 

nadzór pedagogiczny, organu prowadz cego szko , rady szko y  

i rady rodziców (KN art. 6a ust. 1). 

Organem uprawnionym do dokonania oceny pracy nauczycie-

la jest dyrektor szko y (KN art. 6a ust. 2), w której jest zatrudniony 

nauczyciel (R § 2 ust. 1). Dyrektor mo e zasi gn  opinii samorz -

du uczniowskiego i jest to jego prawo, ale nie obowi zek, je eli to 

zrobi, to nie jest zwi zany tym stanowiskiem  (KN art. 6a ust. 5). 

W sytuacji uzupe niania przez nauczyciela tygodniowego 

obowi zkowego wymiaru zaj  – oceny dokonuje dyrektor szko y, 

w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem 

szko y w której nauczyciel uzupe nia etat (R § 2 ust. 4). 

W przypadku dokonywania oceny na wniosek – dyrektor 

szko y ma obowi zek przeprowadzi  procedur  oceny w terminie 

nie d u szym ni  trzy miesi ce od daty z o enia wniosku, z zastrze-

eniem terminu okre lonego w art. 6a ust.1 KN (ocena mo e by  

dokonana nie wcze niej ni  po up ywie roku od oceny poprzedniej 

lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta u). Do 

okresu, o którym mowa powy ej, nie wlicza si  okresów usprawie-

dliwionej nieobecno ci w pracy nauczyciela trwaj cej d u ej ni  

miesi c i okresów ferii wynikaj cych z przepisów w sprawie organi-

zacji roku szkolnego. W przypadku dokonywania oceny pracy  

z inicjatywy dyrektora szko y, organu sprawuj cego nadzór pedago-

giczny, organu prowadz cego szkol , rady szko y lub rady rodzi-

ców, dyrektor szko y ma obowi zek powiadomi  o tym na pi mie 

nauczyciela co najmniej na miesi c przed dokonaniem oceny (R § 3 

ust. 1-3). 

Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje 

dyrektor szko y, w której nauczyciel jest zatrudniony po uzyskaniu 

oceny pracy wystawionej przez dyrektora w a ciwej placówki do-
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skonalenia nauczycieli, w zakresie dotycz cym wykonywanej funk-

cji (R § 2  ust. 5). 

Ocena pracy nauczyciela posiada charakter opisowy i ko czy 

si  stwierdzenie uogólniaj cym: wyró niaj ca, dobra i negatywna 

(KN art. 6a ust. 4). 

Dyrektor szko y mo e, a na wniosek nauczyciela  musi, za-

si gn  opinii na temat jego pracy u w a ciwego doradcy metodycz-

nego, a w przypadku braku takich mo liwo ci – u innego nauczycie-

la dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku na-

uczyciela zak adu kszta cenia nauczycieli – u opiekuna naukowo-

dydaktycznego. Opinie te powinny by  wyra one na pi mie (R § 4). 

Oceny katechety, któremu powierzono stanowisko dyrektora 

szko y, dokonuje organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny w poro-

zumieniu z organem prowadz cym szko , w przypadku gdy ten 

drugi nie sprawuje nadzoru pedagogicznego. Je eli organ prowadz -

cy szko  sprawuje nadzór pedagogiczny nad szko , to do niego 

nale y zadanie ocenienia nauczyciela (art. 6a ust. 6 pkt 1-2). Wy-

mienione podmioty dokonuj  oceny pracy nauczyciela religii spra-

wuj cego funkcj  dyrektora szko y po zasi gni ciu opinii rady szko-

y i zak adowych organizacji zwi zkowych dzia aj cych w tej szko-

le. Przy ocenie pracy dyrektora przepis KN art. 6a ust. 2  stosuje si  

odpowiednio (KN art. 6a ust. 7). 

Ocen  pracy ustala dyrektor po zapoznaniu nauczyciela z jej 

pisemnym projektem oraz wys uchaniu jego uwag i zastrze e  (KN 

art. 6a, ust. 8; R § 5 ust. 1). Nauczyciel ma prawo zg osi  swoje 

uwagi na pi mie w ci gu trzech dni od daty przedstawienia projektu 

oceny. Przy zapoznawaniu z projektem oceny mo e by  obecny 

przedstawiciel zak adowej organizacji zwi zkowej wskazanej przez 

nauczyciela. Dyrektor szko y dor cza nauczycielowi orygina  karty 

oceny pracy. Odpis karty oceny pracy w cza si  do jego akt oso-

bowych (R § 5 ust. 2-3). 

Po dokonaniu oceny, nauczycielowi, w terminie czternastu 

dni od jej dor czenia, przys uguje prawo wniesienia odwo ania, za 

po rednictwem dyrektora szko y, do organu sprawuj cego nadzór 

pedagogiczny nad szko  (KN art. 6a ust. 9). Organ nadzoru peda-

gogicznego powo uje zespó  oceniaj cy rozpatruj cy odwo anie w 

terminie 30 dni od daty wniesienia odwo ania. W sk ad zespo u oce-
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niaj cego powinni wchodzi : przedstawiciel organu sprawuj cego 

nadzór pedagogiczny nad szko  jako przewodnicz cy zespo u, 

przedstawiciel rady pedagogicznej szko y, przedstawiciel rodziców 

wchodz cych w sk ad rady szko y, a w szkole, w której rada szko y 

nie zosta a powo ana – przedstawiciel rady rodziców, w a ciwy 

doradca metodyczny, przedstawiciel organizacji zwi zkowej wska-

zanej przez nauczyciela (R § 6 ust. 1 pkt 1-5). Od oceny dokonanej 

przez zespó  oceniaj cy odwo anie nie przys uguje (KN art. 6a  

ust. 10). Zespó  oceniaj cy mo e ustali  now  ocen  pracy lub pod-

trzyma  ocen  zakwestionowan  przez nauczyciela (R § 6 ust. 5). 

Wniosek dyrektora szko y o ponowne ustalenie oceny jego pracy 

reguluj  przepisy R § 9.  

Praca nauczyciela religii, zatrudnionego w przedszkolu publicz-

nym, placówce lub szkole publicznej, prowadzonej przez osoby 

fizyczne oraz osoby prawne nie b d ce jednostkami samorz du 

terytorialnego, a tak e zatrudnionego w przedszkolu niepublicznym,  

niepublicznej placówce, o których mowa w KN art. l ust. 1 pkt 1, 

oraz w szko ach niepublicznych o uprawnieniach szkó  publicznych, 

podlega ocenie w ka dym czasie na jego wniosek, a tak e z inicja-

tywy dyrektora lub na wniosek organu prowadz cego. Praca na-

uczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszko-

lu, placówce lub szkole, o których mowa wy ej, podlega ocenie na 

jego wniosek lub na wniosek organu prowadz cego. W sytuacji, gdy 

dyrektorem przedszkola, placówki lub szko y jest osoba nie posiada-

j ca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje 

nauczyciel upowa niony przez organ prowadz cy. Przepisy KN art. 

6a ust. 4-10 i 12 stosuje si  odpowiednio (KN art. 6a ust. 13). 

 

4. Kryteria oceny pracy nauczyciela religii 

Podstaw  oceny przy pracy nauczyciela stanowi stopie  realiza-

cji zada  okre lonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy  

o systemie o wiaty, zada  statutowych szko y oraz obowi zków 

okre lonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustalony w wyniku 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego (R § 2 ust. 6). Cytowane 

artyku y zawieraj  nast puj ce obowi zki nauczyciela: 
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Art. 6 Karty Nauczyciela: “Nauczyciel obowi zany jest rze-

telnie realizowa  zadania zwi zane z powierzonym mu stanowi-

skiem oraz podstawowymi funkcjami szko y: dydaktyczn , wycho-

wawcz  i  opieku cz ; wspiera  ka dego ucznia w jego rozwoju 

oraz d y  do pe ni w asnego rozwoju osobowego. Nauczyciel 

obowi zany jest kszta ci  i wychowywa  m odzie  w umi owaniu 

Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

w atmosferze wolno ci sumienia i szacunku dla ka dego cz owieka; 

dba  o kszta towanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ide  demokracji, pokoju i przyja ni mi dzy lud mi ró -

nych narodów, ras i wiatopogl dów”. 

Art. 4. ustawy o systemie o wiaty: “Nauczyciel w swoich 

dzia aniach dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych ma 

obowi zek kierowania si  dobrem uczniów, trosk  o zdrowie a tak e 

szanowania godno ci osobistej ucznia”. 

Art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela: “W ramach czasu pracy (...) 

nauczyciel obowi zany jest realizowa : 

1) zaj cia dydaktyczne, wychowawcze i opieku cze prowadzone 

bezpo rednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, w 

wymiarze okre lonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a 

albo ust. 7, 

2) inne czynno ci wynikaj ce z zada  statutowych szko y, 

3) zaj cia i czynno ci zwi zane z przygotowaniem si  do zaj , 

samokszta ceniem i doskonaleniem zawodowym”. 

Rozporz dzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny 

pracy nauczyciela podkre la równie , e na ocen  pracy nauczyciela 

nie mog  mie  wp ywu jego przekonania religijne i pogl dy poli-

tyczne, a tak e fakt odmowy wykonania przez niego polecenia s u -

bowego, je li jego zdaniem by o ono sprzeczne z dobrem ucznia, 

dobrem s u by albo dobrem publicznym (R § 2  ust. 7). 

Szczegó owy zakres aktywno ci zawodowej i postawy nauczy-

ciela, w których powinien by  ustalony stopie  realizacji jego po-

winno ci, zawiera rozporz dzenie. Nale  do nich: 

1) poprawno  merytoryczna i metodyczna prowadzonych zaj  

dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych, prawid owo  

realizacji innych zada  wynikaj cych ze statutu szko y, w której 

nauczyciel jest zatrudniony, kultura i poprawno  j zyka, pobudza-
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nie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny na 

zaj ciach; 

2) zaanga owanie zawodowe nauczyciela: uczestnictwo w poza-

lekcyjnej dzia alno ci szko y, udzia  w pracach zespo ów nauczy-

cielskich, podejmowanie innowacyjnych dzia a  w zakresie naucza-

nia, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego rodowi-

skiem, wspó praca z rodzicami; 

3) aktywno  nauczyciela w doskonaleniu zawodowym; 

4) dzia ania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstron-

nego rozwoju ucznia, z uwzgl dnieniem jego mo liwo ci i potrzeb; 

5) przestrzeganie porz dku pracy – punktualno , pe ne wyko-

rzystanie czasu lekcji, w a ciwe prowadzenie dokumentacji (R § 2 

ust. 8 pkt 1-5). 

Tak sformu owane prawo okre la precyzyjnie ramy obserwacji 

pracy i aktywno ci nauczycielskiej. 

Przedstawiony wy ej tryb i kryteria oceny pracy nauczyciela do-

tycz  równie  katechizuj cych, z zastrze eniem, e dyrektor szko y 

ma dodatkowo obowi zek uwzgl dni  ocen  merytoryczn   ustalon  

przez odpowiedni  w adz  ko cieln  (R § 7)15. Powinien wi c po-

wiadomi  wydzia  katechetyczny kurii diecezjalnej o rozpocz tej 

procedurze oceny pracy konkretnego katechety i zwróci  si   

z pro b  o dokonanie oceny merytorycznej. Natomiast wydzia  kate-

chetyczny powinien zawiadomi  dyrekcj  szko y o terminie doko-

nania planowanej oceny. 

Ocena merytoryczna katechety dokonywana w imieniu biskupa 

diecezjalnego posiada swoj  specyfik . Dokonuje jej wizytator kate-

chetyczny i jest ona niezb dna do wa no ci oceny nauczyciela reli-

                                                      
15 Rozporz dzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i spo-

sobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko ach stwier-

dza, e “nauczycieli religii zatrudnia si  zgodnie z Kart  Nauczyciela” oraz e 

“nauczyciel religii wchodzi w sk ad rady pedagogicznej szko y” (§ 7 ust. 1). Kate-

cheta – nauczyciel religii jest wi c jej pe noprawnym cz onkiem. Uzyskuje prawa  

i przyjmuje obowi zki podobnie jak nauczyciel ka dego innego przedmiotu. Od 

pozosta ych nauczycieli odró nia go sposób podj cia pracy w szkole lub przedszko-

lu polegaj cy na wcze niejszym otrzymaniu imiennego skierowania wydanego 

przez w a ciwego biskupa diecezjalnego, zapis, który nie pozwala mu na pe nienie 

obowi zków wychowawcy klasy, i cytowany przepis wskazuj cy na konieczno  

uwzgl dnienia oceny merytorycznej odpowiedniej w adzy ko cielnej. 
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gii. Ocena ta winna odzwierciedla  w sposób jak najbardziej obiek-

tywny jako  i wiadomo  pe nionej pos ugi katechetycznej oraz 

stopie  realizacji obowi zków wynikaj cych z zada  i to samo ci 

katechezy16. Oceny tej dokonuje si  przede wszystkim podczas wi-

zytacji po czonej z obserwacj  lekcji religii. W rozmowie z dyrek-

torem szko y nale y ustali  stopie  realizacji zada  ustawowych  

i statutowych szko y, natomiast po konsultacji z ksi dzem probosz-

czem nale y oceni  zwi zek katechezy i  katechety z parafi  i y-

ciem wspólnoty. 

W oparciu o przeprowadzon  katechez , dokumentacj  kateche-

tyczn  dotycz c  zainteresowanej osoby, aktualnie sporz dzon   

a tak e zgromadzon  w trakcie wcze niejszej pos ugi, rozmow   

z dyrektorem i ksi dzem proboszczem parafii b d  z zespo em kate-

chetów lub wizytatorem katechetycznym dekanatu nale y sformu-

owa  ostateczn  ocen  merytoryczn  i metodyczn  pracy kateche-

tycznej. Ocena ta winna by  wyra ona na pi mie i przes ana do 

szko y macierzystej ocenianego katechety. 

Ostatni  czynno ci  w procedurze oceniania jest ko cowa redak-

cja oceny i zapoznanie z ni  nauczyciela. Poprzedza j  w praktyce 

d u sza rozmowa  dyrektora z ocenianym nauczycielem prowadzona 

w oparciu o zgromadzon  dokumentacj . Umo liwia ona zaintere-

sowanym stronom lepsze poznanie si  oraz wymian  pogl dów  

i uwag dotycz cych wykonywanej pracy. 

Ocena pracy nauczyciela jest wymagana m.in. przy staraniu si   

o nagrod  Ministra Edukacji Narodowej, kuratora oraz przy ubiega-

niu si  o stanowisko dyrektora. W tym ostatnim przypadku koniecz-

na jest co najmniej dobra ocena pracy. Dodatkowo nauczyciel, któ-

remu powierzono stanowisko dyrektora szko y, posiadaj cy na tym 

stanowisku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego 

nieprzerwany okres pracy wynosz cy co najmniej dwa lata i dzie-

wi  miesi cy oraz nauczyciel posiadaj cy co najmniej stopie  na-

ukowy doktora i dziewi  miesi cy pracy od daty nadania stopnia 

                                                      
16 Dyrektorium Katechetyczne Ko cio a Katolickiego w Polsce zatwierdzone 

podczas 313 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 20.06. 

2001 r. wskazuje na zadania i obowi zki osób katechizuj cych i odpowiedzialnych 

za katechizacj , które nale y uwzgl dni  w ocenie merytorycznej – por. nr  

119-134, 139-143, 149-159. 
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nauczyciela mianowanego, legitymuj cy si  dobr  lub wyró niaj c  

ocen  pracy, mo e z o y  wniosek o podj cie post powania kwali-

fikacyjnego na stopie  nauczyciela dyplomowanego (KN art. 9e  

ust. 1). 

 

5. Podsumowanie 

Reasumuj c trzeba stwierdzi , e wed ug obowi zuj cego prawa 

przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego Ko ció  nie ma 

bezpo redniego wp ywu na jej wynik. Wprawdzie ocena ta wi e si  

z dalszym post powaniem egzaminacyjnym lub kwalifikacyjnym na 

kolejny stopie  w hierarchii nauczycielskiej, dlatego przy obsadza-

niu sk adu komisji powinno si  uwzgl dni  ekspertów lub przy-

najmniej jednego eksperta katechetycznego, jednak organ prowa-

dz cy lub nadzoruj cy szko  mo e go pomin .  W takiej sytuacji 

rozwi zaniem mo e by  wizytacja katechetyczna po czona z ob-

serwacj  lekcji religii zako czona pisemn  opini , b d  ocen  pracy 

danego katechety, która wzmocni ocen  dorobku zawodowego,  

a przede wszystkim pomo e dyrektorowi szko y w ustaleniu tego 

dorobku zawodowego.  

Je li chodzi o ocen  ca okszta tu pracy katechetycznej, to przepi-

sy ministerialne do  lakonicznie rozstrzygaj  problem, stanowi c, 

i  dyrektor szko y powinien uwzgl dni  merytoryczn  ocen  ustalo-

n  przez w adze ko cielne. W praktyce jednak istnieje potrzeba ci-

lejszego kontaktu miedzy dyrekcj  szko y i  referatem katechetycz-

nym reprezentuj cym  biskupa diecezjalnego, a sama ocena powinna 

by  wynikiem uzgodnie  stanowisk. 
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Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego 

i opieku czego 

 

Na gruncie prawa cywilnego, którego cz ci  jest tak e prawo 
rodzinne, wyst puj  przepisy, które wyznaczaj  termin dla dokona-
nia okre lonej czynno ci prawnej. W pierwszej kolejno ci nale y 
wyja ni , jak w znaczeniu prawnym poj cie terminu jest definiowa-
ne. Tak wi c termin jest to zdarzenie przysz e i pewne, z którym 
ustawa wi e okre lone skutki prawne1. Cywilistyczne poj cie ter-
minu mo na rozumie  dwojako, w znaczeniu szerokim jako pewien 
czasokres, który ogranicza skuteczno  dokonania czynno ci praw-
nej, oraz w skim jako moment pocz tkowy lub ko cowy stosunku 
prawnego2. W drugim przypadku jako termin pocz tkowy (dies  
a quo), czynno  prawna wywo uje skutki prawne z chwil  jego 
nadej cia, natomiast przy terminie ko cowym (dies ad quem), sku-
tek prawny ustaje w momencie jego ziszczenia3. W prawie cywil-
nym materialnym wyst puj  ró ne instytucje prawne, które pos ugu-
j  si  poj ciem terminu. S  to: przedawnienie4, przemilczenie5, za-

                                                      
1 Z. Radwa ski, Prawo cywilne – cz  ogólna, Warszawa 1997, s. 243. 
2 Tak zob. F. Zoll, Zobowi zania w zarysie wed ug Kodeksu zobowi za , War-

szawa 1948, s. 52. 
3 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga pierwsza, 

cz  ogólna, Warszawa 1998, s. 252. 
4 Instytucja ta ogranicza w czasie mo liwo  dochodzenia roszcze . Je eli pra-

wo to nie jest realizowane w czasie okre lonym przez ustaw  nie mo na dochodzi  
go s downie, gdy  przekszta ca si  w zobowi zanie naturalne (obligationes natura-
les). Co do zobowi zania naturalnego zob. W. Czachórski, A. Brzozowski,  
M. Safian, E. Skowro ska-Bocian, Zobowi zania. Zarys wyk adu, Warszawa 1999, 
s. 67 nn. 
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siedzenie6 czy prekluzja7. Wszystkie one wchodz  w sk ad tzw. 
dawno ci8. W prawie procesowym mamy do czynienia z terminami: 
ustawowymi, umownymi, s dowymi i instrukcyjnymi9. Terminy 
ustawowe s  wyra nie okre lonymi w przepisach prawa procesowe-
go (np. terminy do wniesienia rodków odwo awczych). Spo ród 
tych terminów mo na wyró ni  termin ad quem, przed up ywem 
którego nale y dokona  czynno ci procesowej (np. dwutygodniowy 
termin do sporz dzenia uzasadnienia wyroku z art. 329 k.p.c.) oraz 
termin post quem, po nadej ciu którego dopiero mo na dokona  
skutecznie czynno ci procesowej (termin z art. 180 § 1 k.p.c., po 
up ywie którego s d umorzy zawieszone post powanie, o ile zaist-
niej  okoliczno ci przewidziane w tym artykule)10. Terminami s -
dowymi s  terminy wyznaczane przez organ procesowy lub egzeku-
cyjny (np. termin do z o enia za cznika do protoko u z art. 161 
k.p.c.)11. Za terminy umowne nale y uzna  te, które strony post po-
wania same oznaczy y w umowie. Taki charakter posiada jedynie 
termin do zawieszenia post powania s dowego na zgodny wniosek 
stron post powania. Jednak nie mo e on by  krótszy ni  trzy mie-
si ce, a d u szy ni  trzy lata (art. 81 pkt 1 i art. 182 § 1 k.p.c.). 
Ostatni  ju  grup  terminów procesowych s  terminy instrukcyjne, 
które stosuje si  przy dokonywaniu okre lonych czynno ci przez 
organy procesowe. Dochowanie tych terminów nie jest warunkiem 
skuteczno ci czynno ci, a ich przekroczenie nie jest ob o one adn  
sankcj . W przypadku dokonania czynno ci po up ywie terminu 

                                                                                                               
5 Prowadzi do nabycia prawa przez sam fakt niewykonywania tego prawa przez 

uprawnionego, np. przy znalezieniu rzeczy – art. 187 k.c. 
6 Nieuprawniona osoba nabywa prawo przez faktyczne jego wykonywanie w 

odpowiednio d ugim czasie, np. art. 172-176 k.c. 
7 W przepisach prawa cywilnego mo emy odnale  ró ne terminy, w ci gu któ-

rych powinna by  dokonana okre lona czynno  prawna. Je eli terminy te nie maj  

charakteru instrukcyjnego, a ustawa wi e z ich niedochowaniem ujemne skutki dla 

stron, to wówczas mo emy mówi  o prekluzji, o czym szerzej w dalszej cz ci 

artyku u. 
8 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne zarys cz ci ogólnej, 

Warszawa 1998, s. 345; S. Grzybowski, System prawa cywilnego, cz  ogólna,  

t. 1, Wroc aw-Warszawa-Kraków-Gda sk 1974, s. 631. 
9 Zob. J. Jod owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod owska, Post powanie 

cywilne, Warszawa 1996, s. 249. 
10 Tam e. 
11 Zob. W. Broniewicz, Post powanie cywilne w zarysie, Warszawa 1998, s. 94. 
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instrukcyjnego jest ona prawnie skuteczna, o ile nie zachodz  inne 
przeszkody do jej dokonania (np. dwutygodniowy termin do og o-
szenia wyroku z art. 326 §1 k.p.c.)12. Dalsze szczegó owe omawia-
nie tych terminów wykracza oby poza ramy niniejszego artyku u. 
Obecnie nale y przybli y  problematyk  samych terminów zawi-
tych. W pi miennictwie i orzecznictwie prawa cywilnego od ponad 
pó  wieku toczy si  spór o terminy prekluzyjne13. Obowi zuj cy 
kodeks cywilny zawiera ca y szereg terminów zawitych, rozrzuco-
nych po wszystkich ksi gach (np. art. 59 zd. 2, 66, 88 § 2, 255, 293, 
344 § 2, 388 § 2, 534, 929, 940 § 2, 1024 § 2 k.c.). Niestety brak jest 
w przepisach ogólnych jakiejkolwiek regulacji ustawowej. Ustawo-
dawca nie zamie ci  adnej wskazówki, jak traktowa  tego rodzaju 
terminy.  

Terminy zawite nie s  instytucj  now , co w jakiej  mierze mo-

g oby t umaczy  brak regulacji ustawowej w obecnym kodeksie 

cywilnym. Regulacja ta wyst powa a w wielu systemach prawnych 

na wiecie14. Instytucj  prekluzji zna  ju  kodeks Napoleona i ko-

deks cywilny Królestwa Polskiego, jak równie  austriacki kodeks 

cywilny (AGB)15. By y to terminy zawite do wniesienia skargi pod 

rygorem jej wyga ni cia z mocy prawa16, co dzi  stanowi tylko je-

den z rodzajów tych terminów. Obowi zuj cy w Polsce kodeks zo-

bowi za  z 1933 r.17 pos ugiwa  si  równie  instytucj  prekluzji, 

cho , podobnie jak obecnie kodeks cywilny, nie regulowa  jej w 

sposób ogólny. Taki stan rzeczy utrzymywa  si  stosunkowo d ugo, 

                                                      
12 Tam e, s. 95. 
13 Okre le  “terminy zawite” i “terminy prekluzyjne” na gruncie prawa cywil-

nego u ywa si  zamiennie, inaczej jest np. w prawie karnym procesowym, gdzie 

terminy zawite posiadaj  odmienne cechy od terminów prekluzyjnych, co wymaga 

wi kszej precyzji w pos ugiwaniu si  tymi poj ciami, por. S. Walto , Proces karny. 

Zarys systemu, Warszawa 2001, s. 45. 
14 Regulacj  ustawow  terminów zawitych zawiera  np. w oski kodeks cywilny 

z 1942 r i po wi ca  im sze  ostatnich artyku ów (art. 2964-2969 k.c.w .). 
15 Np. 276, 2277 k.c.p.; § 156 AGB. Zob. szerzej Encyklopedia prawa obowi -

zuj cego w Polsce. Praca zbiorowa z udzia em profesorów uczelni polskich, pod 

red. Prof. dr Peretiakowicza, Cze  III: Prawo cywilne, Pozna : Fiszer i Majewski 

1925, s. 20 nn. i 101 nn.; Powszechny Austryacki Kodeks Cywilny z uzupe niaj ce-

mi ustawami i rozporz dzeniami obja niony orzeczeniami S du Najwy szego przez 

prof. Dra St. Wróblewskiego Cz  pierwsza (§§ 1-937), Kraków 1914, s. 132. 
16 Encyklopedia prawa obowi zuj cego..., s. 20. 
17 Dz. U. z 1933 r. Nr 82, poz. 598. 
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co zmusi o doktryn  i orzecznictwo do wypracowania zasad ogól-

nych, którymi mo na si  pos ugiwa  w przypadku, gdy ma si  do 

czynienia z terminami prekluzyjnymi18. adnych zmian w tym 

wzgl dzie nie przyniós  Dekret z dnia 12 pa dziernika 1946 r. prze-

pisy ogólne prawa cywilnego19. Du e zmiany w tym zakresie przy-

nios o wprowadzenie ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. przepisy ogólne 

o prawie cywilnym (dalej p.o.p.c.)20, która to po raz pierwszy w na-

szym prawie poda a definicj  terminu zawitego21, dodatkowo jesz-

cze zawiera a kilka przepisów ogólnych odnosz cych si  do preklu-

zji22. Z tre ci artyku u 114 p.o.p.c. jasno wynika, i  ustawodawca 

zdecydowa  si  na uregulowanie tylko ma ego wycinka tej instytu-

cji, mianowicie terminów zawitych do dochodzenia roszcze , co nie 

by o rozwi zaniem idealnym. Pozosta e rodzaje terminów zawitych, 

nieobj te definicj  ustawow , pozostawa y poza regulacj  przepisów 

ogólnych. 

Szersz  definicj  terminów zawitych od definicji ustawowej 

przedstawi a J. D browa23, która uwa a, i  terminy zawite mo na 

okre li  jako terminy ograniczaj ce w czasie mo liwo  podj cia 

jednostronnej jednorazowej czynno ci maj cej znaczenie dla istnie-

nia, tre ci lub realizacji uprawnienia cywilno-prawnego. 

                                                      
18 Wielu polskich cywilistów zajmowa o si  tym zagadnieniem, zob. R. Long-

champs de Berie, Zobowi zania, wyd. III, Pozna  1948, s. 439; F. Zoll, Prawo 

cywilne w zarysie, wyd. IV, Warszawa-Kraków 1922, s. 27; K. Przyby owski, 

Terminy zawite z art. 390 kpc. Szkic prawno porównawczy, “Polski Proces Cywil-

ny. Dwutygodnik po wi cony zagadnieniom wyk adni i praktyce prawa proce-

sowego” 1936 nr 7-8, s. 193 nn., ten e, Terminy zawite z art. 390 kpc (doko cze-

nie), “Polski Proces Cywilny. Dwutygodnik po wi cony zagadnieniom wyk adni  

i praktyce prawa procesowego” 1936 nr 9, s. 257 i n. 
19 Dz. U. Nr 67, poz. 369. 
20 Dz. U. Nr 34, poz. 311. 
21 Art. 114 stanowi : “W przypadkach, gdy z up ywem okre lonego czasu ter-

minu ustawa wy cza dochodzenie roszczenia (termin zawity), stosuje si  odpo-

wiednio przepisy o przedawnieniu z zachowaniem przepisów poni szych”. 
22 Art. 114-117 p.o.p.c. 
23 Ten e, Terminy zawite, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wroc awskiego” 

1958 nr 15, s. 126. Mimo i  ustawodawca zaw zi  w definicji ustawowej terminu 

zawite do jednej grupy i nakaza  tylko t  grup  tak okre la , co wynika ze sposobu 

zredagowania art. 114 p.o.p.c., to nie mo na odmówi  tego charakteru innym ter-

minom nieobj tym definicj . 
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Regulacja ustawowa zawarta w p.o.p.c. nie by a wystarczaj ca, 

dlatego w pracach nad nowym kodeksem powsta  spór o sposób  

i form  regulacji tej instytucji. Niektórzy cz onkowie Komisji Kody-

fikacyjnej byli przeciwnikami umieszczania terminów zawitych  

w kodeksie cywilnym24. Zwolennikiem pe nego uregulowania tej 

instytucji w k.c. by  J. Gwiazdomorski, który to na posiedzeniu Ko-

misji Kodyfikacyjnej w 1957 r. przed o y  stosowny projekt25.  

W 1960 r. Komisja zaaprobowa a wniosek z o ony przez prof.  

J. Wasilkowskiego o usuni cie z projektu regulacji dotycz cej ter-

minów zawitych26. Przyj cie tego stanowiska spowodowa o, i  

obecnie obowi zuj cy kodeks cywilny nie zawiera w swej tre ci 

adnych przepisów ogólnych odnosz cych si  wprost do instytucji 

prekluzji. 

Jednym z zamierze  autorów kodeksu by o skomasowanie pre-

kluzji i przedawnienia w jednolit  instytucj , co jak wiadomo nie 

przynios o efektów. Kodeks cywilny nie tylko nie zlikwidowa  in-

stytucji prekluzji, jak by o to planowane, ale dodatkowo wprowadzi  

ca y szereg nowych przepisów, które zawiera y w swej tre ci termi-

ny zawite27. W rezultacie reformy k.c. zawiera  nie jednolit  instytu-

cj  przedawnienia, ale trzy zupe nie odr bne, mianowicie: prekluzj  

z obrotu nieuspo ecznionego, prekluzj  arbitra ow  dla obrotu uspo-

ecznionego28 oraz przedawnienie w a ciwe29. W tej sytuacji istnie-

                                                      
24 Np. S. Szer. Por. B. Dobrza ski, Problem kodyfikacji przedawnienia. Uwagi 

na marginesie artyku u J. Gwiazdomorskiego pt. Podstawowe problemy przedaw-

nienia, NP 1955 nr 2, s. 50; ten e, Czy uzasadnione jest zachowanie w k.c. PRL 

ró nic miedzy przedawnieniem a terminami zawitymi, NP 1960 nr 6, s. 813. 
25 Zob. J. Gwiazdomorski, Terminy zawite do dochodzenia roszcze  w kodeksie 

cywilnym, RPEiS 1968 nr 3, s. 87 nn. 
26 Jako jedyny sprzeciwia  si  temu J. Gwiazdomorski. 
27 Zob. S. Grzybowski, System prawa cywilnego..., s. 652; J. Gwiazdomorski, 

Terminy zawite do dochodzenia roszcze ..., s. 96. 
28 Por. Z. Klafkowski, A. Rosinkiewicz, S. Czajkowski, Pa stwowy arbitra  

gospodarczy. Obs uga prawna jednostek gospodarki uspo ecznionej. Przepisy – 

orzecznictwo – komentarz, Warszawa 1970, s. 66.  

Pod wp ywem orzecznictwa pa stwowego arbitra u gospodarczego wprowa-

dzono z dniem 30 kwietnia 1951 r. do post powania arbitra owego przepisy regulu-

j ce tzw. prekluzj  arbitra ow  (por. § 20 rozporz dzenia RM z dnia 15 listopada 

1951 r., Dz. U. z 1953 r. Nr 53, poz. 484). Nast pnie z pewnymi uzupe nieniami 

utrzyma  j  § 21 rozporz dzenia RM z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organiza-
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j c  luk  prawn  musia a wype ni  doktryna30 i orzecznictwo31. 

                                                                                                               
cji pa stwowych komisji arbitra owych i trybu post powania arbitra owego  

(Dz. U. z 1953 r. Nr 2, poz. 2). Prekluzja arbitra owa zosta a ostatecznie ukszta to-

wana w rozporz dzeniu RM z dnia 3 maja 1960 r. w sprawie organizacji pa stwo-

wych komisji arbitra owych i trybu post powania arbitra owego (Dz. U. Nr 26, 

poz. 148), zwanym dalej rozporz dzeniem. G ównym celem, dla którego instytucja 

ta znalaz a si  w prawie cywilnym, by o przyspieszenie rozlicze  pomi dzy jed-

nostkami gospodarki uspo ecznionej oraz wzmocnienie dyscypliny finansowej 

(zob. W. Kufel, M. Tyczka, Post powanie przed komisjami arbitra owymi, ód -

Pozna  1958, s. 90; B. Turli ski, Prekluzja w wietle orzecznictwa arbitra owego, 

PUG 1955 nr 5, s. 171-172). Natura prekluzji arbitra owej wyra a a si  w dwóch 

zasadniczych skutkach, jakie wywo uje up yw terminu zawitego, mianowicie:  

- stanowi a przeszkod  do z o enia wniosku o wszcz cie post powania.  

W przypadku jego z o enia, wniosek ten, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 3 wspomnianego 

rozporz dzenia, podlega  odrzuceniu (zob. W. Kufel, M. Tyczka, Post powanie 

arbitra owe, Warszawa-Pozna  1963, s. 122),  

- obok skutku procesowego w postaci niemo liwo ci dochodzenia roszcze , 

prekluzja powodowa a powstanie skutku materialnoprawnego w postaci wyga ni -

cia roszczenia (zob. W. Kufel, M. Tyczka, Post powanie arbitra owe, s. 123), 

wskutek czego nie mog o by  ono spe nione jako tzw. zobowi zanie naturalne. 

Zatem w przypadku spe nienia sprekludowanego roszczenia istnia a mo liwo  

dochodzenia jego zwrotu od wierzyciela, jako wiadczenia nienale nego. Taka by a 

linia orzecznictwa arbitra owego, por. np. PUG 1954 nr 1, s. 37 (III 1 Kt-3/53); 

PUG 1952 nr 8, s. 310 (ZZ-2/52). Zasadniczo termin prekluzji arbitra owej wynosi  

jeden rok. Ustawodawca dopuszcza  wyj tek od ogólnej regu y w sytuacji, gdy 

przepis prawa materialnego przewidywa  krótszy termin prekluzji lub przedawnie-

nia. W tej sytuacji prekluzja nast powa a z chwil  nadej cia krótszego terminu (np. 

mo na poda  utrzymane w mocy przepisy kodeksu zobowi za  art. 375 § 3, 395, 

397). Tak ukszta towana instytucja prekluzji, z niewielkimi modyfikacjami, wesz a 

do kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 23 pa dziernika 1975 r. o Pa stwowym 

Arbitra u Gospodarczym (Dz. U. Nr 34, poz. 183) nic w tej instytucji nie zmieni a. 

Zasadnicze zmiany przynios a dopiero ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpozna-

waniu spraw przez s dy gospodarcze (Dz. U. Nr 33, poz. 175), która zlikwidowa a 

orzecznictwo arbitra owe, a sprawy gospodarcze przekaza a s dom rejonowym, w 

których to powo ano wydzia y do spraw gospodarczych (zob. S. Wójcik, Przedaw-

nienie w prawie cywilnym, PS 1991 nr 1-2, s. 38 nn.). Od tego momentu przesta  

istnie  w prawie cywilnym podzia  na obrót uspo eczniony i nieuspo eczniony. 
29 Zob. J. Gwiazdomorski, Terminy zawite..., s. 96 n. 
30 Por. Ignatowicz, Bieg terminów..., s. 8 nn.; ten e, Przedawnienie i terminy 

zawite, w: System prawa cywilnego, t. 1, cz  ogólna, red. S. Grzybowski, 1985, s. 

795 nn.; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, s. 366 n.; S. Grzy-

bowski, System..., s. 650; Z. Radwa ski, Prawo cywilne, s. 243; A. Szpunar, Analo-

giczne stosowanie art. 117 § 3 kc do terminów zawitych, PiP 1979 nr 12, s. 51 nn.; 

ten e, Uwagi w sprawie wyk adni artyku u 568 k.c., PPH 1997 nr 5, s. 1 nn.;  
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Zadanie to nie jest atwe, bowiem terminy zawite stanowi  swego 

rodzaju mozaik , któr  niezwykle trudno po czy  w jedn  ca o . 

W zale no ci od uj cia tego zagadnienia przez poszczególnych 

przedstawicieli doktryny tworz  oni w asn  klasyfikacj  terminów. I 

tak zdaniem prof. S. Grzybowskiego terminy zawite32 mo na zesta-

wi  a  w sze  grup, b d  to terminy: z up ywem których niewyko-

nywane prawo rzeczowe wygasa (np. zob. art. 255, 293, 297 k.c. co 

do s u ebno ci osobistych i gruntowych); do wykonywa- 

nia praw kszta tuj cych (np. przyj cie oferty); do wytaczania  

powództw, którymi nie dochodzi si  roszcze  (np. uznanie czynno-

ci za bezskuteczn ); do dochodzenia roszcze  posesoryjnych,  

o wstrzymanie budowy i za wady fizyczne rzeczy; dla dokonania 

ró nych pozas dowych czynno ci niezb dnych dla zachowania 

prawa (zawiadomienie o wadzie rzeczy sprzedanej) oraz ró ne inne 

terminy np. zakre lone w art. 187 k.c. zwi zane ze znalezieniem 

rzeczy33. Bardzo podobny podzia  terminów zawitych przedstawi  

A. Wolter34, pomijaj c jedynie ostatni  grup  terminów zawitych 

przedstawion  przez prof. S. Grzybowskiego35. Bardziej ogólny 

                                                                                                               
J. Gwiazdomorski, Terminy zawite..., s. 87 nn.; S. Szer, Z problematyki przedaw-

nienia, RPEiS 1969 nr 3, s. 212 nn.; J. Kruszewska, Skutki prekluzji w stosunkach 

pracy, PUG 1966 nr 2, s. 59 n.; i inni. 
31 Por. np. uchwa  SN z 19 maja 1969 r., OSNCP 1970, poz. 117; uchwa a SN 

z 26 pa dziernika 1964 r., OSPiKA 1965, poz. 204. i inne. 
32 Powoduje zga ni cie niewykonywanego roszczenia (uprawnienia, prawa) 

oraz, e nie nast puje tu przedawnienie, nawet wówczas, gdy chodzi o roszczenie, 

chocia by maj tkowe.  
33 S. Grzybowski, System prawa cywilnego..., s. 651; ten e, Prawo cywilne. Za-

rys cz ci ogólnej, Warszawa 1978, s. 271. 
34 Zdaniem tego autora “Prekluzj  mo na zdefiniowa  w sposób dwojaki: albo 

w sposób negatywny – przez porównanie jej z przedawnieniem, albo pozytywny – 

przez uwypuklenie jej cech podstawowych. Gdy chodzi o pierwsze okre lenie,  

to nale y mie  na uwadze, e termin przedawnienia jest to taki termin, który ogra-

nicza pod wzgl dem czasowym: a) dochodzenie, b) roszczenia, c) maj tkowego,  

d) a skutkiem up ywu jest niemo liwo  dochodzenie roszczenia. Termin, któremu 

brakuje cho  jednej z tych cech, jest terminem zawitym; (...). W sposób pozytywny 

mo na terminy zawite okre li  jako terminy ograniczaj ce w czasie dochodzenie 

przed powo anym do tego organem lub inn  realizacj  praw podmiotowych (w tym 

tak e roszcze ), je eli bezskuteczny ich up yw powoduje wyga ni cie prawa.” Zob. 

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 367. 
35 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 366. 
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podzia  terminów prekluzyjnych zaprezentowa  J. Gwiazdomorski36, 

który wyró nia tylko trzy zasadnicze grupy, mianowicie: terminy do 

s dowego dochodzenia roszcze 37, terminy do wykonywania praw 

kszta tuj cych38 oraz terminy do podj cia ró nego rodzaju czynno ci 

pozas dowych potrzebnych do zachowania prawa39. Natomiast zda-

niem J. Ignatowicza40 zasadnicze znaczenia ma podzia  tych termi-

nów na dwie grupy: pierwsza to terminy do dochodzenia roszcze   

i praw przed s dem lub innym organem – okre lane jako prekluzja 

s dowa, a druga to terminy do dokonywania czynno ci pozas do-

wych – prekluzja pozas dowa.41 Do pierwszej grupy autor ten zali-

cza terminy dla dochodzenia roszcze , praw stanu cywilnego oraz 

do wytaczania powództwa o ukszta towanie lub ustalenia prawa, w 

drugiej grupie znalaz y si  terminy do wykonywania praw kszta tu-

j cych o charakterze maj tkowym i niemaj tkowym, do wykonywa-

nia zawiadomie  oraz terminy, których bezskuteczny up yw powo-

duje wyga ni cie b d  nienabycie prawa.  

                                                      
36 J. Gwiazdomorski, Podstawowe problemy przedawnienia, NP 1955 nr 1,  

s. 19. 
37 S  to terminy, z up ywem których roszczenie nie wygasa, ale jego s dowe 

dochodzenie jest niemo liwe. 
38 Je eli przed nadej ciem takiego terminu prawo nie zostanie wykonane, wyga-

sa ex lege. 
39 Zestawienie terminów dokonane przez tego autora uwzgl dnia o przepisy 

nieobowi zuj cego ju  kodeksu zobowi za , w zwi zku z tym, i  k.c. przej  zna-

komit  wi kszo  tych przepisów w niezmienionej formie, mo na uzna  go za 

nadal aktualny. 
40 J. Ignatowicz, Bieg terminów zawitych w obrocie podlegaj cym orzecznictwu 

s dów powszechnych, ZNIBPS 1976 nr 5, s. 11; ten e, Przedawnienie i prekluzja, 

w: System prawa cywilnego. Cz  ogólna, red. S. Grzybowski, 1985, t. 1, s. 845. 
41 Zdaniem tego autora: “Po pierwsze, mo na przeciwstawi  prekluzj  

przedawnieniu i zdefiniowa  j  negatywnie. Trzeba wyj  niew tpliwie z za o enia, 

i  terminy z zakresu dawno ci dziel  si  na dwie grupy: terminy przedawnienia  

i terminy zawite, wyprowadzaj c st d wniosek, e termin ograniczaj cy dochodze-

nie lub inn  realizacj  prawa, a nie odpowiadaj cy cechom w a ciwym przedaw-

nienia, jest terminem prekluzyjnym (definicja negatywna). Po drugie, opieraj c si  

na analizie przepisów rozproszonych po ca ym ustawodawstwie cywilnym, które 

przewiduje ró ne terminy prekluzyjne, oraz kieruj c si  powszechnie przyj tymi 

zasadami, okre li  prekluzj  poprzez podanie jej cech podstawowych (definicja 

pozytywna)”. Ten e, Bieg terminów zawitych..., s. 8. 
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Terminy prekluzyjne nie s  instytucj  wyst puj c  wy cznie w 

kodeksie cywilnym, maj  zastosowanie w innych “pokrewnych” 

ga ziach prawa cywilnego, mianowicie: w prawie rodzinnym, pra-

wie morskim, prawie pracy oraz w prawie spó dzielczym. Przedmio-

tem naszego zainteresowania b d  jedynie terminy zawite w prawie 

rodzinnym, a ci lej mówi c w samym kodeksie rodzinnym  

i opieku czym.  

Mimo i  instytucja prekluzji wyst puje w wielu ga ziach prawa, 

nie oznacza to wcale, e nie zachodz  w niej pewne odmienno ci, 

charakterystyczne dla dzia u prawa, w jakim jest wykorzystywana. 

Terminy zawite w kodeksie rodzinnym s  g ównie terminami do 

dochodzenia praw stanu. Stan cywilny osoby powinien by  zawsze 

jasny i oczywisty, nie mo e by  w tym jakiejkolwiek niepewno ci42. 

Je eli z jakichkolwiek powodów zaistnieje stan niepewno ci, nie 

powinien on trwa  zbyt d ugo, gdy  mo e to przynie  osobie nie-

odwracaln  szkod . Niestety obecne stanowisko doktryny nale y 

uzna  za dosy  liberalne, dopuszcza si  szerokie stosowanie w spo-

sób analogiczny przepisów o przedawnieniu, szczególnie tych doty-

cz cych zawieszenia i przerwania terminu43. Taki stan rzeczy przy-

czynia si  do powstawania niepewno ci co do stanu cywilnego oso-

by fizycznej.  

Kodeks rodzinny i opieku czy zna kilka terminów zawitych, któ-

re to A. Wolter zaliczy  do terminów zawitych do wytaczania po-

wództw, których przedmiotem nie jest dochodzenie roszcze 44.  

Art. 63 k.r.o. przewiduje sze ciomiesi czny termin zawity45 do 

wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Dwa nast pne 

artyku y s  tylko jego konkretyzacj  i przewiduj  sytuacje, w któ-

rych osoba chora lub ubezw asnowolniona nie mo e tego uczyni  

we w a ciwym czasie. Zgodnie z ogólnymi zasadami rz dz cymi 

terminami zawitymi termin biegnie bez wzgl du na to, czy jego 

uchybienie by o zawinione przez osob  legitymowan  do wytocze-

                                                      
42 Pogl d taki wyrazi  S. Wójcik, O potrzebie i sposobie uregulowania cywilno-

prawnych terminów zawitych, w: Prace cywilistyczne, Warszawa 1990, s. 400 n. 
43 Por. Kodeks rodzinny i opieku czy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warsza-

wa 2000, s. 511 n.; tak e J. Ignatowicz, Bieg terminów zawitych..., s. 24. 
44 Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 366. 
45 Zob. orzeczenie SN z 9 stycznia 1963 r., 2 CR 87/62, RPE 1965 nr 2, s. 359. 
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nia powództwa, czy te  nie46. Termin ten nie mo e ulec przerwaniu, 

mo e by  co najwy ej zawieszony wskutek dzia ania si y wy szej 

(art. 121 pkt 4 k.c.)47. Zachowanie terminu zawitego stanowi prze-

s ank  materialnoprawn  zaprzeczenia ojcostwa48. Powództwo wy-

toczone po jego up ywie podlega oddaleniu49. W pe ni ma tu zasto-

sowanie art. 165 § 2 k.p.c. 

Artyku  69 § 1 k.r.o. przewiduje dla matki dziecka sze ciomie-

si czny termin zawity do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie 

ojcostwa. Zgodnie z tym artyku em legitymacja czynna do wytocze-

nia takiego powództwa przys uguje matce dziecka, bez wzgl du na 

wiek, bowiem jak wynika z art.10 k.c. z chwil  zawarcia zwi zku 

ma e skiego osoba ma oletnia staje si  pe noletni . Brak bezpo-

redniej regulacji kodeksowej co do legitymacji czynnej matki ca -

kowicie ubezw asnowolnionej, pozwala na odpowiednie stosowanie 

do tej sytuacji art. 64 k.r.o.50 Sze ciomiesi czny termin biegnie od 

dnia urodzenia si  dziecka, tzn. od momentu zako czenia porodu, 

zgodnie z wpisem do aktu urodzenia51. Na jego rozpocz cie nie ma 

wp ywu kondycja psychofizyczna matki po porodzie. Podobnie jak  

i przy art. 63 k.r.o. nie ulega on przerwaniu, a jedynie mo e by  

zawieszony zgodnie z art. 121 pkt 4 k.c. Matka cz ciowo ubezw a-

snowolniona mo e wytoczy  powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 

za zgod  kuratora, przy jednoczesnej zgodzie s du opieku czego 

(art. 156 i 178 § 2 k.r.o.)52. 

Termin do zaprzeczenia ojcostwa, przys uguj cy dziecku, prze-

widziany art. 70 § 1 k.r.o. jest terminem zawitym. Z tre ci powo a-

nego artyku u wynika, i  legitymowanym czynnie do wytoczenia 

tego powództwa jest samo dziecko. Uprawnienie to ma charakter 

ci le osobisty, w zwi zku z tym nie zachodzi potrzeba ustanawiania 

                                                      
46 Zob. orzeczenie SN z 26 wrze nia 1966 r., II CR 268/66, OSNCP 1967, 

poz.75. 
47 Do jego obliczania stosuje si  k.c. 
48 Termin biegnie, cho by nawet osobie legitymowanej do wytoczenia  

powództwa nie mo na by o przypisa  winy jego uchybienia, por. orzeczenie SN  

z 26 wrze nia 1966 r., IICR268/66, OSNCP 1967, poz. 75. 
49 Kodeks rodzinny i opieku czy..., s. 466. 
50 Tam e, s.486. 
51 Termin zawity oblicza si  z uwzgl dnieniem art. 112 i n. k.c. 
52 Kodeks rodzinny i opieku czy..., s. 486. 
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kuratora dla ma oletniego, w celu wytoczenia przez niego powódz-

twa53. Trzyletni termin zawity do zaprzeczenia ojcostwa rozpoczyna 

swój bieg w momencie uzyskania pe noletno ci przez dziecko. Nie 

ma tu znaczenia moment powzi cia wiadomo ci, które by yby istot-

ne dla obalenia domniemania z art. 62 k.r.o. Na up yw terminu nie 

ma wp ywu równie  fakt, czy ojciec figuruje w akcie urodzenia, czy 

te  nie54. 

Artyku  80 § 1 k.r.o. ustanawia roczny termin zawity dla m -

czyzny na uniewa nienie uznania dziecka z powodu wady w asnego 

o wiadczenia woli. Termin ten rozpoczyna swój bieg w dniu, w 

którym m czyzna z o y  o wiadczenie o uznaniu i ko czy si  po 

up ywie roku (art. 112 k.c.). W przypadku, gdy zainteresowany nie 

skorzysta  z uprawnienia, nie mo e ju  tego nigdy dokona , gdy  

ono wygasa55. Do zawieszenia biegu terminu ma zastosowanie tylko 

art. 121 pkt 4 k.c., natomiast wy czone s  inne artyku y dotycz ce 

przedawnienia56. Nadanie w odpowiednim czasie pisma zawieraj -

cego pozew o uniewa nienie uznania w urz dzie pocztowym jest 

równoznaczne z wniesieniem go do s du w terminie (165 § 2 k.p.c.). 

W artykule 81 § 2 k.r.o. przewidziany jest trzyletni termin zawity 

do uniewa nienia uznania dziecka przez m czyzn , który tego do-

kona , a nie jest ojcem dziecka. Konstrukcja tego przepisu nawi zuje 

do ojcostwa w znaczeniu “biologicznym”, a nie prawnym. W ski 

zakres podmiotowy tego unormowania powoduje, i  uniewa nienia 

uznania mo e da  tylko dziecko uznane przed osi gni ciem pe -

                                                      
53 Zob. orzeczenie SN z 27 lipca 1966 r., II CR 242/66, RPEiS 1967 nr 2,  

s. 285. 
54 Uchwa a (7 s dziów) SN z 15 listopada 1958 r., III CZP 85/67, OSNCP 

1968, poz. 179; orzeczenie SN z 10 kwietnia 1969 r., II CR 59/69, OSNCP 1970, 

poz. 62. 
55 W sytuacji, gdy zainteresowany zapad by na chorob  psychiczn  i mimo tej 

choroby nie zosta  ca kowicie ubezw asnowolniony (cho  by y ku temu przes anki), 

niektórzy przedstawiciele doktryny dopuszczaj  zastosowanie art. 65 k.r.o. ze 

wzgl du na podobny zakres regulacji. Pozwala to na przed u enie terminu do czasu 

ustania choroby i dopiero od tego momentu zacz by biec nowy roczny termin. 

(Tak Kodeks rodzinny i opieku czy..., s. 511-512), jednak e wypowied  ta mo e 

budzi  w tpliwo ci, gdy  termin zawity nie mo e by  przed u any z powodu cho-

roby psychicznej (art. 121 pkt 2 k.c.), rozwi zanie to k óci si  z konstrukcj  preklu-

zji, por. J. Ignatowicz, Bieg terminów zawitych..., s. 24. 
56 Kodeks rodzinny i opieku czy..., s. 511. 
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noletno ci, od momentu uzyskania pe noletno ci57. Ci ar dowodu 

w tej sprawie zgodnie z art. 6 k.c. spoczywa na powodzie. Bieg ter-

minu rozpoczyna si  w dniu, w którym zainteresowany uzyska  

pe noletnio  i ko czy si  po up ywie lat trzech od jej uzyskania. 

Nie mo e on by  przerywany ani zawieszony z wyj tkiem art. 121 

pkt 4 k.c.  

Terminem prekluzyjnym jest równie  termin zakre lony w art. 

59 k.r.o. Jest to trzymiesi czny termin zawity dla rozwiedzionego 

ma onka do zmiany nazwiska dotychczasowego i powrotu do tego, 

które nosi  przed zawarciem ma e stwa.58. Sytuacja ta dotyczy 

tylko tego z ma onków, który zawieraj c zwi zek ma e ski zmie-

ni  nazwisko przez z o enie o wiadczenia przewidzianego w art. 25 

§ 1 i 2 k.r.o. Przepis ten nie dotyczy zmian nazwiska dokonanych w 

trakcie trwania ma e stwa na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 

1956 r. o zmianie imion i nazwisk59. Termin ten nie mo e by  prze-

d u any ani skracany, cho by uprawniona do tego osoba nie mog a 

w terminie trzech miesi cy od uprawomocnienia si  wyroku skorzy-

sta  z nadanego jej uprawnienia. Do obliczania biegu trzymiesi cz-

nego terminu zawitego maj  zastosowanie przepisy kodeksu cywil-

nego. 

Przez niektórych przedstawicieli doktryny termin zakre lony w 

art. 8 § 3 k.r.o. jest uznawany za termin zawity. Z art. 8 § 3 k.r.o. 

wynika, e duchowny powinien przed up ywem pi ciu dni od za-

warcia ma e stwa przekaza  do USC za wiadczenie, o którym 

mowa w art. 8 § 2 k.r.o. wraz z za wiadczeniem sporz dzonym 

przez kierownika USC na podstawie art. 41 § 1 k.r.o. Je eli zacho-

wanie tego terminu jest niemo liwe z powodu si y wy szej, wów-

czas bieg pi ciodniowego terminu ulega zawieszeniu na czas trwa-

nia przeszkody. Po ustaniu przeszkody biegnie on nadal. W przy-

padku niedope nienia tego obowi zku w terminie (termin zawity), 

kierownik USC na podstawie art. 61a ust. 5 p.a.s.c.60 odmawia spo-

                                                      
57 Tam e, s. 515. 
58 Ten termin nie zosta  uwzgl dniony w podziale, jakiego dokona  A. Wolter w 

swoim podr czniku. Podaje go natomiast Kodeks rodzinny i opieku czy..., s. 390. 
59 Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 ze zm. 
60 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. 

Nr 36, poz. 180 ze zm.  
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rz dzenia aktu ma e stwa a ma e stwo zawarte nie wywiera skut-

ków prawnych na forum prawa pa stwowego. Za pogl dem, e w 

art. 8 § 3 k.r.o. mamy do czynienia z terminem zawitym opowiedzia  

si  m. in. K. Piasecki61, którego zdaniem mamy tu do czynienia  

z prekluzj  pozas dow , nie uzasadnia on jednak swojego stanowi-

ska. J. Strzebi czyk62 zwracaj c uwag  na zbyt restryktywny cha-

rakter omawianego przepisu nie zajmuje stanowiska w kwestii ter-

minologicznej co do okre lania w sposób jednoznaczny charakteru 

pi ciodniowego terminu. Zwraca uwag , i  w przypadku dokonania 

wpisu przez urz dnika USC po up ywie wspomnianego terminu 

zwi zek taki wywo a skutki cywilne. Z podobn  argumentacj  wy-

st puje J. Gajda63, twierdz c, e powoduje on nazbyt ujemne konse-

kwencje wobec ma onków za zdarzenia, na które nie maj  oni ad-

nego wp ywu i zg asza postulat, e termin ten nale a oby uzna  de 

lege ferenda za termin instrukcyjny. 

Z pewno ci  mo e rodzi  pewn  w tpliwo  fakt, e uchybienie 

terminu, o którym mowa w art. 8 § 3 k.r.o. rodzi skutki dla osób, 

które nie s  zobowi zane do dzia ania. Powstaje w konsekwencji 

sytuacja, w której inny podmiot jest zobowi zany, a inny jest zainte-

resowany i wywodzi z tego okre lone skutki prawne. A przecie  w 

nauce prawa cywilnego przyj ty jest pogl d, zgodnie z którym nie-

zachowanie terminu, z którym ustawa wi e ujemne skutki dla stro-

ny, w szczególno ci, je eli bezczynno  strony powoduje utrat  

uprawnie , nazywamy zawitymi lub prekluzyjnymi64. Konstrukcja 

terminu zawitego z art. 8 § 3 k.r.o. równie  powoduje pewne w t-

pliwo ci w przypadku, gdy mimo niedochowania pi ciodniowego 

terminu i wbrew nakazowi wynikaj cemu z art. 61a ust. 5 p.a.s.c., 

                                                      
61 Kodeks rodzinny i opieku czy..., s. 64. Podobne stanowisko reprezentuj   

J. Krukowski, Procedura uznania skutków cywilnych ma e stwa kanonicznego w 

prawie polskim, “Roczniki Nauk Prawnych” 2000, t. X, z. 2, s. 205; ten e, Konkor-

dat Polski znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 244; J. Ignatowicz, Prawo rodzin-

ne, wydanie IV zmienione. Zaktualizowa  i uzupe ni  M. Nazar, Warszawa 2000,  

s. 102. 
62 J. Strzebi czyk, Zawarcie ma e stwa wyznaniowego podlegaj cego prawu 

polskiemu, “Rejent” 1999 nr 4, s. 21 n. 
63 J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 64-69. 
64 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz ci ogólnej, 

Warszawa 2000, s. 366. 
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kierownik USC sporz dzi akt ma e stwa, poniewa  zwi zek ma -

e ski jest uwa any za wa nie zawarty, oczywi cie o ile spe nione 

s  przes anki z art. 1 § 2, 3 k.r.o. Sankcja nieistnienia ma e stwa  

z art. 2 k.r.o. obejmuje jedynie uchybienia z art. 1 k.r.o., natomiast 

uniewa ni  ma e stwo mo na jedynie z przyczyn okre lonych 

przez k.r.o., a taka przyczyna nie zosta a uwzgl dniona.  

Pewnym rozwi zaniem mo e by  s uszny postulat udzielenia 

uprawnie  samym stronom do z o enia wniosku o sporz dzenie aktu 

zawartego przez nich ma e stwa, równie  w terminie pi ciodnio-

wym65, tym bardziej e przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 Konkordatu66 nie 

reguluje grona podmiotów, na których wniosek kierownik USC 

sporz dza akt ma e stwa. 

Wydaje si , e dyskusja wokó  art. 8 § 3 k.r.o. b dzie trwa a 

nadal, dopóki zagadnienie to nie b dzie, na ile to mo liwe, rozstrzy-

gni te przez S d Najwy szy.  

Terminy zawite w kodeksie rodzinnym i opieku czym pe ni  

istotn  rol , gwarantuj  pewno  i sta o  w dochodzeniu praw sta-

nu osoby fizycznej. K.r.o. pos uguje si  niewielk  liczb  terminów 

zawitych. Generalnie nie budz  one wi kszych w tpliwo ci. Jednak 

interpretacja przepisu art. 8 § 3 k.r.o. wywo uje spory co do sposobu 

traktowania tego terminu. Przez niektórych przedstawicieli doktryny 

uwa any jest on za zawity, cho  nie brakuje g osów odmiennych. 

Po danym wi c by oby, przy nowelizacji kodeksu cywilnego, 

wprowadzi  do niego przepis, który bezpo rednio odnosi by si   

do prekluzji uj tej w k.r.o. Taki postulat zg osi  ju  w doktrynie 

prof. S. Wójcik67, ale do dnia dzisiejszego nie zosta  jego postulat 

zrealizowany. 

                                                      
65 Tak zob. T. Smyczy ski, Ma e stwo “konkordatowe” a konstytucja (O po-

trzebie i zakresie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opieku czego), PiP 1997 nr 5,  

s. 38-39; J. Strzebi czyk, Zawarcie ma e stwa wyznaniowego..., s. 23. 
66 Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318. 
67 S. Wójcik, O potrzebie i sposobie..., s. 401. 
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Ustawowy ustrój maj tkowy ma onków  
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I 

 

Celem artyku u jest przedstawienie regulacji ustawowego ustroju 

maj tkowego ma onków w prawie polskim. Pierwsz  ustaw   

wydan  po II wojnie wiatowej, która odnosi a si  do omawianej  

problematyki, by  dekret prawo ma e skie maj tkowe z 1946 r.1  

W II Rzeczypospolitej pomimo powstania kilku projektów dotycz -

cych zarówno ma e skiego prawa osobowego2 jak i maj tkowego3, 

nie dosz o do powstania kodyfikacji prawa rodzinnego4. Przez ca y 

                                                      
1 Dz. U. Nr 31, poz. 196. 
2 I tak 28 maja 1929 r. zosta  przyj ty przez Komisj  Kodyfikacyjn  projekt 

prawa ma e skiego. Spotka  si  on jednak ze sprzeciwem ró nych rodowisk, w 

tym zw aszcza katolickich, wskutek czego nie wszed  w ycie. Zob. G. J drejek, 

Separacja w Projekcie prawa ma e skiego z 1929 roku, Studia z Prawa Wyzna-

niowego, t. II, red. A. Mezglewski, Lublin 2001, s. 57 i nn.; P. Kasprzyk, Trudno ci 

kodyfikacyjne zwi zane z wprowadzeniem instytucji separacji ma e skiej do prawa 

polskiego, tam e, s. 30 i nn. 
3 Zob. Projekt maj tkowego prawa ma e skiego opracowany przez prof. Karo-

la Lutosta skiego, Warszawa 1934; Projekt prawa ma e skiego maj tkowego, 

Warszawa 1937. 
4 Unifikacja z zakresu prawa cywilnego powiod a si  w II Rzeczypospolitej je-

dynie w cz ci. Z prawa cywilnego materialnego oprócz prawa obligacyjnego 

(kodeks zobowi za  z 1933 r.) nie zosta a skodyfikowana adna dziedzina prawa.  

I tak nie zunifikowano prawa rzeczowego, prawa spadkowego oraz pewnych frag-

mentów cz ci ogólnej prawa cywilnego (Por. Z. Radwa ski, Kszta towanie si  
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okres dwudziestolecia mi dzywojennego w zakresie prawa rodzin-

nego prawem obowi zuj cym by o prawo pa stw zaborczych5. Do-

piero po II wojnie wiatowej dosz o do przyj cia dekretów unifika-

cyjnych z prawa rodzinnego, z których jeden dotyczy  stosunków 

maj tkowych ma onków6. 

Poruszone w artykule zagadnienie zas uguje na uwag  z kilku 

powodów. Po pierwsze stosunki maj tkowe ma onków nale  bez 

w tpienia do tych problemów prawa cywilnego, które interesuj  

                                                                                                               
Polskiego systemu prawnego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, “Czasopismo 

Prawno – Historyczne” 1969, t. XXI, z. 1, s. 43 i nn.). Zdo ano uchwali  kodeks 

handlowy (Dz. U. z 1934 r., Nr 57, poz. 502.). Polska kodyfikacja wzorem kodeksu 

handlowego niemieckiego zosta a oparta na tzw. podmiotowej koncepcji prawa 

handlowego, zgodnie z któr  prawo handlowe jest prawem stanu kupieckiego. Por. 

J. Namitkiewicz, Zarys prawa handlowego, Warszawa 1934, s. 11; A. Szczygielski, 

Zasady prawa handlowego, t. I, Warszawa 1947, s. 14. O du ej warto ci kodeksu 

wiadczy fakt, i  nigdy w ca o ci nie zosta  uchylony, stanowi c a  do 1 stycznia 

2001 r. podstawowe ród o prawa handlowego (Art. VI przepisów wprowadzaj -

cych kodeks cywilny z 1964 roku uchyli  kodeks handlowy, pozostawiaj c w mocy 

wi kszo  jego przepisów, w tym przepisy reguluj ce spó ki handlowe. Powsta e 

po 1989 roku spó ki handlowe podlega y zatem przez ponad dziesi  lat przedwo-

jennej kodyfikacji, por. m. in. K. Kruczalak, Prawo handlowe – zarys wyk adu, 

Warszawa 1996, s. 26 i n.). Nale y zauwa y , i  ustawa – kodeks spó ek handlo-

wych opracowana przez Stanis awa So tysi skiego, Andrzeja Szajkowskiego  

i Andrzeja Szuma skiego, która wesz a w ycie od 1 stycznia 2000 r., opiera si  w 

du ym stopniu na przedwojennym kodeksie handlowym. W okresie mi dzywojen-

nym uchwalone tak e zosta y ustawy szczegó owe, które mia y usprawni  obrót 

gospodarczy. I tak przyj to m.in. ustaw  z 5 II 1924 r. o ochronie wynalazków, 

wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 31, poz. 306), ustaw  z 2 VIII 1926  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 97, poz. 559), ustaw  z 14 V 1926 

o prawie autorskim (Dz. U. Nr 48, poz. 286). W drodze rozporz dze  Prezydenta 

RP przyj te ponadto zosta y: prawo wekslowe (rozporz dzenie z 14 XI 1924 r. – 

Dz. U. Nr 100, poz. 926) i prawo czekowe (rozporz dzenie z 14 XI 1924 r. – Dz. U. 

Nr 100, poz. 927). 
5 I tak na ziemiach zaboru rosyjskiego obowi zywa o prawo ma e skie z 1936 

r., w zaborze niemieckim Kodeks Cywilny (BGB) z 1896 r., na terenach wschod-

nich Zwód Praw z 1832 r., w zaborze austriackim Kodeks Cywilny (ABGB) z 1811 

r., na Spiszu i Orawie prawo w gierskie. Por. A. Zieli ski, O nowym kodeksie 

rodzinnym i opieku czym, Warszawa 1965, s. 17. 
6 Oprócz dekretu z 29 maja 1946 r. prawo ma e skie maj tkowe, przyj to tak-

e nast puj ce dekrety: prawo ma e skie z 25 wrze nia 1945 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 

270); prawo rodzinne z 22 stycznia 1946 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 52); prawo opieku -

cze z 14 maja 1946 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 135). 
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wi kszo  spo ecze stwa7. Po drugie Komisja Kodyfikacyjna Prawa 

Cywilnego prowadzi prace nad zmian  obecnie obowi zuj cego 

kodeksu rodzinnego i opieku czego8. W niedalekiej przysz o ci 

nieuniknione jest powstanie nowej regulacji prawa rodzinnego. Nie 

ulega w tpliwo ci, i  jednym z kluczowych problemów takiej kody-

fikacji b dzie wybór maj tkowego ustroju ustawowego ma on-

ków9. W Polsce do rzadko ci nale y bowiem zawieranie maj tko-

wych umów ma e skich tzw. intercyz, wskutek czego zdecydowa-

na wi kszo  ma e stw pozostaje w ustawowym ustroju maj tko-

wym. 

W niniejszym opracowaniu chodzi nam przede wszystkim  

o wskazanie ratio legis przepisów reguluj cych ustawowy ustrój 

                                                      
7 Jak pisa  wybitny niemiecki uczony Friedrich Carl von Savigny (O powo aniu 

naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, t um. K. Opa ek, Warszawa 

1964, s. 81), twórca niemieckiej szko y historyczno-prawnej: “Pewne materie inte-

resuj  ywo i bezpo rednio nieprawnika, inne jako oboj tne pozostawia si  samej 

technice prawniczej; do pierwszej kategorii nale y w wi kszym stopniu prawo 

rodzinne, do drugiej cz ci prawo maj tkowe, szczególnie gdy chodzi o jego ogólne 

podstawy”. Pogl dy Savigny’ego znalaz y wielu zwolenników. I tak jak zauwa a 

wspó czesny prawnik Wie czys aw Wagner (Prawo porównawcze we wspó cze-

snym wiecie, “Ko ció  i Prawo” 1990, t. 7, s. 269); “Ró ne dzia y prawa mog  by  

mniej lub bardziej zwi zane z charakterem narodowym danego spo ecze stwa,  

a niektóre w ogóle nie maj  z nim nic wspólnego”. W szczególno ci z histori  

narodu nie ma by  zwi zane szeroko poj te “prawo gospodarcze”, do dzia ów 

prawa, które s  “wynikiem i wyrazicielem rozwoju przekona  narodowych” zali-

czy  Wagner prawo ma e skie, rodzinne i spadkowe. 
8 Por. P. Pogonowski, Dzia alno  Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, 

w: Polski System Prawny (Tradycja – Zagro enia – Kierunki Rozwoju), red.  

T. Szyma ski, Lublin 2001, s. 43 i nn. 
9 Nie mo e budzi  w tpliwo ci, i  funkcjonowa  mo e jedynie jeden ustrój 

ustawowy. A. Dyoniak (Ustrój wspólno ci zysków a ustrój wspólno ci dorobku, 

“Studia Prawnicze” 1990, z. 1 , s. 18 i nn.) w sposób przekonywaj cy przedstawi  

b dno  koncepcji lansowanej m.in. w Niemczech, wielu ustawowych ustrojów 

maj tkowych, które odpowiada yby poszczególnym rodzajom ma e stw. I tak 

odr bne ustroje ustawowe odpowiada yby ma e stwom, w których: a) oboje ma -

onkowie pracuj  zawodowo, b) kobieta prowadzi gospodarstwo domowe, a m  

pracuje zawodowo, c) m  prowadzi gospodarstwo domowe, a ona pracuje  

zawodowo, d) jeden ma onek pracuje w zak adzie drugiego ma onka (tam e,  

s. 18 i n.). Jest oczywiste, i  ustawodawca nie jest w stanie uregulowa  wszystkich 

stanów faktycznych. Ustrój ustawowy powinien dotyczy  ma e skich stosunków 

maj tkowych wyst puj cych najcz ciej. 
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maj tkowy ma onków. Analizie poddano zatem jedynie te prze-

pisy, które bezpo rednio dotycz  samego ustroju ustawowego, a w 

szczególno ci podaj  sk ad maj tków wyst puj cych w stosunkach 

maj tkowych ma onków. Poza zakresem zainteresowania pozostaj  

zagadnienia szczegó owe zwi zane np. z zarz dem maj tkiem 

wspólnym, czy te  odpowiedzialno ci  za d ugi. 

Ca y artyku  sk ada si  z sze ciu cz ci. Oprócz uwag wprowa-

dzaj cych omówiono regulacj  ustawowego ustroju maj tkowego 

w: dekrecie z 1946 r. prawo ma e skie maj tkowe (II); kodeksie 

rodzinnym z 1950 r. (III)10; kodeksie rodzinnym i opieku czym z 

1964 r. (IV)11; Umieszczono tak e regulacj  ustawowego ustroju 

maj tkowego ma onków zawart  w projekcie Komisji Kodyfika-

cyjnej z 2000 r. oraz omówiono uchwa  Rady Legislacyjnej  

z 8 lutego 1996 r. dotycz c  reformy prawa rodzinnego (V). Ca o  

zamyka podsumowanie (VI). 

 

II 

 

Dekret prawo ma e skie maj tkowe z 1946 r. wprowadzi  jako 

ustrój ustawowy ustrój podzia u dorobku. Zgodnie bowiem z art. 15 

dekretu “Ka dy z ma onków zachowuje swój maj tek osobisty  

i dorobkowy; mo e nim zarz dza  i rozporz dza , o ile prawo ni-

niejsze nie stanowi inaczej (§ 1). Dorobek obojga ma onków, jaki 

oka e si  po ustaniu ustroju ustawowego, stanowi ich wspóln  w a-

sno  w równych cz ciach (§ 2)”. Art. 16 wymienia  sk adniki  

maj tku odr bnego, a 17 najwa niejsze sk adniki maj tku dorobko-

wego. 

A zatem wprowadzony do polskiego systemu prawa ustrój ma-

j tkowy ma onków, wypróbowany w pa stwach skandynawskich, 

stanowi  prób  kompromisu pomi dzy ustrojem rozdzielno ci ma-

j tkowej a ustrojem wspólno ci maj tkowej12. Elementy tego pierw-

szego ustroju przewa a y w czasie trwania ma e stwa, a drugiego 

                                                      
10 Dz. U. Nr 34, poz. 308. 
11 Dz. U. Nr 9, poz. 59. 
12 Por. J. Policzkiewicz, Ustrój ustawowy z prawa ma e skiego maj tkowego, 

“Przegl d Notarialny” 1947, t. II, s. 372. Zob. tak e A. Kisza, Polskie prawo ma -

e skie maj tkowe, Warszawa 1948. 
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po jego ustaniu, kiedy to dochodzi o do podzia u maj tku dorobko-

wego13. 

Przyj ty ustrój podzia u dorobku spotka  si  jednak z krytyk  

doktryny, która zarzuca a mu pokrzywdzenie kobiet niepracuj cych, 

samotnie wychowuj cych dzieci, które w czasie trwania ma e stwa 

mia y nie mie  z regu y adnego udzia u w uzyskanym przez m a 

dorobku14. 

 

III 

 

Ustrój wspólno ci dorobku jako ustrój ustawowy zosta  wprowa-

dzony do polskiego systemu prawa przez kodeks rodzinny z 1950 r. 

Zgodnie z art. 21 § 1 kodeksu: “Przedmioty maj tkowe, nabyte 

przez któregokolwiek z ma onków w czasie trwania ma e stwa i 

stanowi ce jego dorobek, s  wspólnym maj tkiem obojga ma on-

ków (wspólno  ustawowa)”. Do przedmiotów maj tkowych nie 

obj tych wspólno ci  ustawow  zaliczono: przedmioty nabyte przez 

spadek, zapis lub darowizn , przedmioty osobistego u ytku oraz 

przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu (art. 21 § 2 k.r.). 

Ca y kodeks sk adaj cy si  z 91 artyku ów charakteryzowa  si  la-

koniczno ci , co sprawia o, i  liczne luki prawne musia y zosta  

uzupe nione przez orzecznictwo15. Kwestiom stosunków maj tko-

wych ma onków kodeks po wi ci  zaledwie osiem artyku ów16. 

Kodyfikacja z 1950 r. zosta a oparta na dwóch nast puj cych za-

o eniach: instytucja wspólno ci ustawowej s u y  powinna intere-

som rodziny, a nie osób trzecich, równouprawnienie kobiety prze-

jawiaj ce si  w zrównaniu jej pracy w domu i przy wychowywaniu 

dzieci z prac  zarobkowa m a. Z zasadami: socjalistycznego sto-

                                                      
13 Tam e. 
14 Por. Kodeks rodzinny. Komentarz, red. M. Grudzi ski, J. Ignatowicz, War-

szawa 1959, s. 116 i n. 
15 Por. Projekt Kodeksu rodzinnego i opieku czego oraz przepisów wprowadza-

j cych kodeks rodzinny i opieku czy, Warszawa 1962, s. 39 i n. 
16 I tak art. 20 dotyczy  odpowiedzialno ci ma onków za zobowi zania, art. 22 

zarz du maj tkiem wspólnym, art. 23 odpowiedzialno ci maj tkiem wspólnym za 

zobowi zania, art. 24-25 zniesienia wspólno ci ustawowej, art. 26 podzia u maj tku 

wspólnego, art. 27 ustania wspólno ci wskutek orzeczenia rozwodu, art. 28 ma e -

skich umów maj tkowych. 
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sunku do pracy i moralno ci socjalistycznej mia y by  zgodne dwa 

nast puj ce za o enia: wykluczenie wszelkich przysporze  maj t-

kowych, których ród em by by sam fakt zawarcia ma e stwa, oraz 

zachowanie przez ma onków samodzielno ci mimo zawarcia ma -

e stwa17. 

Nie ulega w tpliwo ci, e przyj cie w prawie polskim w 1950 r. 

ustroju wspólno ci dorobku wynika o w znacz cej mierze z przes a-

nek ideologicznych. Wi zano jego wprowadzenie z procesem zani-

kania w asno ci prywatnej w gospodarce. Podkre lano, e wspól-

no  dorobku funkcjonuje ju  w prawie radzieckim oraz w wielu 

pa stwach demokracji ludowej (np. w Albanii, Czechos owacji, 

W grzech)18. Warto zwróci  uwag , i  regulacja ustroju wspólno ci 

dorobku w polskim kodeksie z 1950 r. by a bardzo podobna do re-

gulacji zawartej w obowi zuj cym w ZSRR od 1 stycznia 1927 r. 

kodeksie prawa ma e skiego, rodzinnego i opieku czego19. 

Uznano, e to w a nie ustrój wspólno ci dorobku jest najbardziej 

optymalny w pa stwie socjalistycznym20. Krytyce poddano przy 

tym wszelkie ustroje rozdzielno ci maj tkowej, jak i umowy ma -

e skie (intercyzy), które mia y by  reliktem spo ecze stwa kapita-

listycznego21. 

                                                      
17 S. Breyer, Z zagadnie  ustawowego ustroju maj tkowego, “Nowe Prawo” 

1951, Nr 8, s. 24. 
18 Por. m.in. J. Górecki, Pod o e gospodarcze i funkcjonowanie wspólno ci 

ma e skiej maj tkowej, “Pa stwo i Prawo” 1962, z. 3, s. 671. 
19 Por. Kodeks prawa ma e skiego, rodzinnego i opieku czego RSFRR, War-

szawa 1950. 
20 Jak pisa  J. Wasilkowski w toku prac nad kodeksem rodzinnym z 1950 r. 

(Stosunki prawne mi dzy ma onkami w prawie socjalistycznym, “Pa stwo i Prawo” 

1950, z. 4, s. 124): “Ustrojem maj tkowym, który w obecnym uk adzie stosunków 

spo eczno-gospodarczych w Polsce urzeczywistnia zasad  równouprawnienia ma -

onków i chroni on  przed faktyczn  przewag  ekonomiczn  m a, mo e by  

jedynie ustrój wspólno ci ograniczonej do mienia dorobkowego nabytego w czasie 

ma e stwa”. 
21 Tam e, s. 117. Warto zaznaczy , e kodeks rodzinny z 1950 r. dopuszcza  w 

art. 28 § 1 jedynie rozszerzenie lub te  zw enie wspólno ci ustawowej. Przyjmo-

wano w doktrynie, e ma onkowie w drodze umowy nie mog  wprowadzi  roz-

dzielno ci maj tkowej. Zob. szerzej S. Breyer, Z zagadnie  ustawowego ustroju 

maj tkowego ma e skiego, “Nowe Prawo” 1951, Nr 9, s. 27. 
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Podkre lano, e w ma e stwie socjalistycznym kwestie maj t-

kowe odgrywaj  drugorz dne znaczenie22. Wyrazem innego ni  w 

pa stwach kapitalistycznych podej cia do ma e stwa by a równie  

systematyka prawa, gdzie prawo rodzinne, w tym ma e skie, wy -

czono z zakresu prawa cywilnego. Zabieg ten wynika  g ównie  

z przyj cia, e prawo cywilne ma charakter maj tkowy, a prawo 

rodzinne g ównie charakter niemaj tkowy. W ten sposób zerwano  

z wywodz cymi si  z prawa rzymskiego systematykami, które trak-

towa y prawo rodzinne, jak i prawo ma e skie jako integraln  

cz  prawa cywilnego23. 

 

IV 

 

Kodeks rodzinny i opieku czy z 1964 r. zachowa  jako ustrój 

ustawowy, czyli taki, który obowi zuje ex lege z chwil  zawarcia 

ma e stwa, je eli ma onkowie nie zawarli umowy maj tkowej, 

ustrój wspólno ci dorobku. O wiele szczegó owiej ni  w kodyfikacji 

z 1950 r. uregulowano kwestie dotycz ce stosunków maj tkowych 

ma onków. Wprowadzono bowiem oddzielny dzia  po wi cony 

tym zagadnieniom, który liczy  24 artyku y (31-54), co w porówna-

                                                      
22 Jak zaznacza S. Grzybowski (Z zagadnie  wspó czesnego prawa cywilnego; 

ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego, “Studia Iuridica” 

1994, t. 21, s. 202) w okresie PRL przyj to za o enie, e: “Rodzina socjalistyczna 

przesta a by  organizmem gospodarczym, stosunki rodzinne powinny by  oparte na 

innych zasadach ani eli stosunki maj tkowe, do których s  dostosowane przede 

wszystkim normy prawa cywilnego”. 
23 Zgodnie z systematyk  Instytucji Gaiusa: personae – res – actiones prawo 

rodzinne wchodzi w sk ad prawa dotycz cego osób (personae). Systematyka ta 

zosta a zastosowana w wielu kodyfikacjach, w tym m.in. w Kodeksie Napoleona 

(1804) i Kodeksie Cywilnym Austriackim (1811). W XIX wieku pojawi a si  sys-

tematyka pandektowa, która po w czeniu do oddzielnych kodyfikacji prawa proce-

sowego (actiones), podzieli a prawo materialne na pi  dzia ów: prawo osobowe, 

prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo rzeczowe i prawo obligacyjne. Systema-

tyka ta zosta  zastosowana w Niemieckim Kodeksie Cywilnym BGB z 1896 r., 

który sta  si  wzorem dla wielu europejskich i pozaeuropejskich kodyfikacji.  

W Polsce mówi si , e kodeks cywilny z 1964 roku “w zasadzie” oparty jest na 

systematyce pandektowej, gdy  poza jego zakresem pozosta o prawo rodzinne. 

Zob. szerzej G. J drejek, Prawo rzymskie a systematyka prawa prywatnego w 

Polsce w XIX-XX wieku, w: Staro ytne kodyfikacje prawa, red. A. D bi ski, Lublin 

2000, s. 199 i nn. 
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niu do k.r. reguluj cego kwestie maj tkowe zaledwie w 8 artyku ach 

(21-28) stanowi o du y post p. 

W przypadku ustroju wspólno ci dorobku wyst puj  trzy masy 

maj tkowe: maj tek wspólny, maj tek odr bny m a, maj tek od-

r bny ony. Najwi ksze znaczenie, zgodnie z za o eniami ustroju 

ustawowego, ma maj tek wspólny. Obejmuje on dorobek ma on-

ków, czyli przedmioty maj tkowe nabyte w czasie trwania wspólno-

ci ustawowej przez oboje ma onków lub przez jednego z nich  

(art. 32 § 1 k.r.o.)24. 

Jako przyk ad dorobku ustawodawca podaje (art. 32 § 2 k.r.o.): 

1) pobrane wynagrodzenie za prac  oraz inne us ugi wiadczone 

osobi cie przez któregokolwiek z ma onków, 2) dochody z maj tku 

wspólnego, jak równie  z odr bnego maj tku ka dego z ma on-

ków. 

 W systemie wspólno ci dorobku dominuj c  role odgrywa maj -

tek wspólny. S d Najwy szy konstruuje wr cz domniemanie, zgod-

nie z którym: “okre lone rzeczy w transakcji dokonywanej przez 

jednego tylko z ma onków zosta y nabyte z maj tku dorobkowego 

w interesie (na rzecz) ustawowej wspólno ci ma e skiej25. Nabycie 

rzeczy z maj tku odr bnego musi wynika : 1) ze wiadczenia 

wspó ma onka, 2) z ca okszta tu okoliczno ci istotnych prawnie z 

punktu widzenia przepisów k.r.o.”26. Jak zwraca uwag  w innym ze 

swoich orzecze  S d Najwy szy, “ustawowe poj cie dorobku po-

winno by  rozumiane szeroko, gdy  dorobek jest sam  istot  wspól-

no ci ustawowej”27. Nale y przy tym zaznaczy , e poj cie dorobku 

nie jest synonimem poj cia maj tku wspólnego ma onków28. 
Odr bny maj tek ka dego z ma onków stanowi  z kolei:  

1) przedmioty maj tkowe nabyte przed powstaniem wspólno ci 
ustawowej, 2) przedmioty maj tkowe nabyte przez dziedziczenie, 

                                                      
24 Co do regulacji stosunków maj tkowych mi dzy ma onkami zob. m.in.  

T. Smyczy ski, Prawo rodzinne i opieku cze, Warszawa 1997, s. 45 i nn. 
25 Wyrok SN z dnia 17 maja 1985 r. C III CRN 119/85, OSPiKA 1986/9-10, 

poz. 185. 
26 Tam e. 
27 Z uzasadnienia postanowienia SN z dnia 10 lipca 1976 r. (III CRN 126/76, 

OSNCP 1977/4, poz. 73, OSPiKA 1978/4, poz. 74). 
28 Por. m.in. A. Zieli ski, Sk adniki maj tku wspólnego ma onków w re imie 

wspólno ci ustawowej, “Nowe Prawo” 1990, Nr 10-12, s. 119. 
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zapis lub darowizn , chyba e spadkodawca lub darczy ca inaczej 
postanowi , 3) przedmioty maj tkowe nabyte ze rodków uzyska-
nych w zamian za przedmioty wymienione w dwóch punktach po-
przedzaj cych, 4) przedmioty maj tkowe s u ce wy cznie do za-
spokajania osobistych potrzeb jednego z ma onków, 5) przedmioty 
maj tkowe s u ce do wykonywania zawodu, je eli zosta y nabyte 
ze rodków nale cych do odr bnego maj tku ma onka wykonywa-
j cego ten zawód; nie dotyczy to jednak przedmiotów s u cych do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsi biorstwa, 6) prawa 
niezbywalne, 7) przedmioty uzyskane z tytu u odszkodowania za 
uszkodzenie cia a lub wywo anie rozstroju zdrowia albo z tytu u 
zado uczynienia za doznan  krzywd ; nie dotyczy to jednak renty 
nale nej poszkodowanemu ma onkowi z powodu ca kowitej lub 
cz ciowej utraty zdolno ci do pracy zarobkowej albo z powodu 
zwi kszenia si  jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia 
na przysz o , 8) wierzytelno ci o wynagrodzenie za prac  lub za 
inne us ugi wiadczone osobi cie przez jednego z ma onków,  
9) przedmioty maj tkowe uzyskane z tytu u nagrody za osobiste 
osi gni cia jednego z ma onków, 10) prawa autorskie twórcy, pra-
wa twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego. 

Nale y podkre li , e art. 33 k.r.o. zawiera numerus clausus 
sk adników maj tku odr bnego. Oznacza to, e do maj tku odr b-
nego mog  przynale e  jedynie te przedmioty, które zosta y wyra -
nie wymienione w art. 33. Wszystkie pozosta e sk adniki maj tkowe 
wchodz  w sk ad maj tku wspólnego29. 

Wydaje si , e niepotrzebnie umieszczono przyk ady przedmio-
tów maj tkowych wchodz cych w sk ad maj tku wspólnego. W t-
pliwo ci budzi zw aszcza wymienianie w art. 32 § pkt 2 dochodów  
z maj tku wspólnego, jak i z maj tków odr bnych jako sk adników 
maj tku wspólnego. Za dochody z maj tku odr bnego mo na bo-

                                                      
29 Bez w tpienia wp yw na obecn  regulacj  art. 32 i 33 k.r.o. wywar o stano-

wisko W. Woltera (Wspólny maj tek ma onków de lege ferenda, “Pa stwo i Pra-

wo” 1957, z. 10, s. 558 i nn.). Autor opowiadaj c si  za przyj ciem w polskim 

systemie prawa ustroju wspólno ci dorobku z wyró nieniem maj tku wspólnego  

i maj tków odr bnych uzna , e technika legislacyjna nakazuje, aby okre li  tylko 

jedn  z tych grup, a tym samym pozosta e sk adniki b d  nale a y do drugiej grupy. 

Autor opowiedzia  si  za podaniem katalogu sk adników maj tku odr bnego  

z mo liwo ci  zaliczenia do tego maj tku przedmiotów maj tkowych w drodze 

analogii (tam e, s. 562). 
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wiem uzna  przedmioty maj tkowe nabyte w wyniku surogacji (art. 
33 pkt 3 k.r.o.), czy te  przedmioty maj tkowe s u ce wy cznie do 
zaspokajania osobistych potrzeb jednego z ma onków (art. 33 pkt 
4), które b d  przynale a y do maj tku odr bnego. 

Do chwili obecnej kodeks rodzinny i opieku czy by  kilkakrotnie 
nowelizowany30. adna z tych nowelizacji nie zmieni a jednak 
ustroju ustawowego. Kwestii stosunków maj tkowych ma onków 
dotyczy a g ównie pierwsza nowelizacja z 1975 r.31, która zwi kszy-
a ochron  maj tkow  ma onka, gdy d u nikiem jest drugi ma o-

nek (art. 41 § 3 k.r.o.). Skre lono tak e art. 44 przewiduj cy odpo-
wiedzialno  za zobowi zania wspó ma onka tak e po ustaniu 
wspólno ci maj tkowej.  

Twórcom kodyfikacji z 1964 r. chodzi o przede wszystkim o do-
precyzowanie poszczególnych przepisów kodeksu rodzinnego, któ-
rych wyk adnia nastr cza a du o trudno ci. I tak precyzyjniej okre-
lono sk adniki maj tku wspólnego (art. 32 k.r.o.) oraz enumera-

tywnie wymieniono sk adniki maj tku odr bnego (art. 33 k.r.o.). 
Przed wej ciem w ycie nowej kodyfikacji zarówno w doktrynie, 
jak i w orzecznictwie trwa y spory, czy np. wynagrodzenie za prac  
jest dorobkiem, a tym samym wchodzi w sk ad maj tku wspólnego, 
czy te  jest traktowane jak maj tek osobisty32. Kodeks rodzinny  
i opieku czy wyra nie stwierdzi , i  pobrane wynagrodzenie za 
prac  wchodzi w sk ad maj tku wspólnego (art. 32 § 2 pkt 1 k.r.o.). 
Kodyfikacja z 1964 r. wprowadzi a ponadto instytucj  surogacji 
maj tkowej, która dotychczas nie uregulowana ustawowo, by a do-
puszczona przez praktyk  w szerokim zakresie33. Precyzyjne wy-
mienienie sk adników maj tku odr bnego mia o na celu usuni cie 
dotychczasowych w tpliwo ci34. 

                                                      
30 Zmiany te omawia K. Pietrzykowski, Ocena stanu prawa rodzinnego w Pol-

sce. “Przegl d Legislacyjny” 2001, nr 3, s. 175 i nn. 
31 Zob. ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny  

i opieku czy (Dz. U. Nr 45, poz. 234). 
32 Por. m.in. W. Wolter, Maj tek wspólny i maj tki odr bne ma onków pod 

rz dem wspólno ci ustawowej, “Nowe Prawo” 1965, Nr 2, s. 110. 
33 Por. S. Gross, Stosunki maj tkowe mi dzy ma onkami, “Nowe Prawo” 1966, 

nr 11, s. 1376. 
34 Dotychczasowy termin “maj tek osobisty” zosta  zast piony terminem “ma-

j tek odr bny”. Tam e. 
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Te wszystkie zmiany, maj ce na celi doprecyzowanie przepisów 

dotycz cych ustawowego ustroju ma e skiego, w adnym wypadku 

nie podwa y y sensowno ci ustroju wspólno ci dorobku, jako ustro-

ju ustawowego. Uznano, e najbardziej odpowiednim ustrojem dla 

rodzin pracowniczych jest ustrój wspólno ci dorobku, umown  roz-

dzielno  maj tkow  zachowano g ównie z my l  o stosunkach 

wiejskich35. 

 

V 

 

Po 1989 roku, kiedy to w Polsce dokonane zosta y zmiany ustro-

jowe i gospodarka centralnie sterowana z minimalnym udzia em 

w asno ci prywatnej, zast piona zosta a przez gospodark  wolno-

rynkow , powszechnie przyj to stanowisko o konieczno ci zmiany 

przepisów k.r.o. reguluj cych ma e skie stosunki maj tkowe36. 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowa a projekt, 

opublikowany w 2000 r.37, ustawy zmieniaj cej kodeks rodzinny  

i opieku czy. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie sto-

sunków maj tkowych mi dzy ma onkami do ustroju gospodarcze-

go w III Rzeczypospolitej38. 

Przyj ty bowiem w k.r.o. jako ustawowy, ustrój wspólno ci do-

robku, zosta  dostosowany do modelu gospodarki socjalistycznej, w 

którym dzia alno  gospodarcza stanowi a domen  pa stwa, nato-

miast osoby prywatne w sposób marginalny, g ównie prowadz c 

niewielkie warsztaty rzemie lnicze, mog y uczestniczy  w yciu 

gospodarczym. Sytuacja diametralnie zmieni a si  po roku 1989, 

kiedy to dominuj c  rol  zacz a odgrywa  w asno  prywatna. 

Ma onkowie prowadz cy dzia alno  gospodarcz  zetkn li si   

                                                      
35 Tam e, s. 1386. 
36 T. Smyczy ski, (Kierunki reformy kodeksu rodzinnego i opieku czego, 

“Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, z. 2, s. 299) podkre laj c konieczno  no-

welizacji kodeksu rodzinnego i opieku czego zaznacza, e za najpilniejsze zadanie 

nale y uzna  reform  ustrojów maj tkowych ma onków. 
37 Projekt ten zosta  zamieszczony w “Przegl dzie Legislacyjnym” 2000, nr 2, 

s. 169 i nn. W nik ym stopniu w zmienionej wersji z 7 lutego 2001 r. zosta  opubli-

kowany w “Studiach Prawniczych” 2000, nr 3-4, s. 159 i nn. 
38 Zob. K. Gonera, Zbigniew Radwa ski, Sprawozdanie z dzia alno ci Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, “Pa stwo i Prawo” 2000, z. 4, s. 8 i n. 



G. J drejek 216

z dotychczas niespotykanymi problemami dotycz cymi np. zarz du 

przedsi biorstwem rodzinnym, czy te  odpowiedzialno ci swoim 

maj tkiem za d ugi spowodowane prowadzeniem dzia alno ci go-

spodarczej. 

Doktryna uznawa a powszechnie za trzy podstawowe wady 

obecnie obowi zuj cego ustroju wspólno ci dorobku: 1. trudno ci w 

kwalifikowaniu nabywanych praw do maj tków ma onków,  

2. skomplikowane regu y zarz du maj tkiem wspólnym, 3. nieko-

rzystne dla wierzycieli zasady zaspokajania z maj tku wspólnego 

ma onków swoich wierzytelno ci39. Omawiany projekt ma za za-

danie wyeliminowanie, o ile jest ono mo liwe, powy szych niedo-

godno ci. 

Projekt zachowuje jako ustawowy ustrój wspólno ci dorobku 

(art. 31 § 1 Projektu). Podobnie jak w k.r.o. okre lone zosta y sk ad-

niki maj tku wspólnego ma onków w postaci dochodów z pracy  

i dzia alno ci zarobkowej ma onków oraz dochodów z maj tków 

ma onków (art. 31 § 2 pkt 1-2 Projektu. Pewnym novum jest nato-

miast wskazanie wprost jako sk adników maj tku wspólnego rod-

ków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego 

funduszu emerytalnego ka dego z ma onków (art. 32 § 2 pkt 3 

Projektu).  

Zmiany dotycz  maj tku odr bnego, który zosta  nazwany ma-

j tkiem osobistym. I tak sk adnikiem tego maj tku s  m.in. “prawa 

maj tkowe wynikaj ce z maj tkowej wspólno ci cznej podlegaj -

cej odr bnym przepisom” (ar. 33 pkt 3). Wprowadzono tak e zasad  

surogacji zupe nej. Dodano bowiem do art. 33 pkt 11, zgodnie  

z którym w sk ad maj tku osobistego wchodz : “przedmioty maj t-

kowe nabyte w zamian za sk adniki maj tku osobistego, chyba e 

przepis szczególny stanowi inaczej”. 

Warto przy tym zaznaczy , e w ród gremiów przygotowuj cych 

projekty ustaw nie by o po 1989 r. zgodno ci co do wyboru ma e -

skiego ustroju ustawowego. I tak w wydanej 8 lutego 1996 r. 

uchwale Rada Legislacyjna opowiedzia a si  za wprowadzeniem do 

                                                      
39 Por. A. Dyoniak, Funkcjonowanie ustawowego ustroju maj tkowego ma e -

skiego w odniesieniu do rodzin zak adów produkcyjnych, “Ruch Prawniczy, Eko-

nomiczny i Socjologiczny” 1985, z. 1, s. 70. 
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polskiego systemu prawa ustroju wspólno ci dorobku40. Uznano 

bowiem, ze ustrój ten jest “w pe ni zgodny z zasad  równoupraw-

nienia ma onków”41. Ma przewag  nad ustrojem wspólno ci do-

robku, gdy  bardziej precyzyjnie reguluje problematyk  zarz du 

maj tkiem wspólnym oraz odpowiedzialno  za d ugi42. Zdaniem 

Komisji “obecne realia gospodarcze uzasadniaj  przywrócenie tego 

ustroju jako ustroju ustawowego”43. 

Równie  w ród przedstawicieli doktryny nie ma zgody co do za-

chowania ustroju wspólno ci dorobku jako ustroju ustawowego. Jak 

zauwa a T. Smyczy ski: “Dzisiaj przewa a chyba przekonanie, i  

wprowadzenie tego ustroju maj tkowego jako ustroju ustawowego 

mo e spotka  si  z niezrozumieniem spo ecze stwa przyzwyczajo-

nego do ustawowej wspólno ci dorobku istniej cej w Polsce od 50 

lat”44. Sam jednak uczony opowiada si  de lege ferenda za przyj -

ciem jako ustawowego, ustroju podzia u dorobku45. Niektórzy  

z autorów widz  tak e ustrój rozdzielno ci maj tkowej jako ustrój 

ustawowy46. Nie ulega w tpliwo ci, i  dyskusja dotycz ca wyboru 

ustroju ustawowego b dzie jeszcze d ugo toczy a si  w doktrynie. 

Nie mo na tak e zapomnie  o g osie organizacji spo ecznych, w 

tym zw aszcza organizacji kobiecych, które z pewno ci  po wi c  

du  uwagi proponowanym regulacjom stosunków maj tkowych 

ma onków.  

 

VI 

 

Obserwuj c ewolucj  ustawowego ustroju maj tkowego ma on-

ków po II wojnie wiatowej, mo emy zauwa y  tendencj  zmierza-

j c  do powstania jak najwi kszej wspólno ci maj tkowej. Dekret  

                                                      
40 Stanowisko Rady Legislacyjnej w sprawie stanu ustawodawstwa reguluj ce-

go sytuacj  maj tkow  cz onków rodziny, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996, 

z. 4, s. 781 i n. 
41 Tam e, s. 782. 
42 Tam e. 
43 Tam e. 
44 T. Smyczy ski, Projekt ustawy zmieniaj cej ma e skie prawo maj tkowe, 

“Studia Prawnicze” 2000, z. 3-4, s. 154. 
45 Tam e, s. 158. 
46 Por. m.in. K. Pietrzykowski, Ocena stanu prawa, s. 179. 
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z 1946 r., opieraj c si  na wynikach prac przedwojennej Komisji 

Kodyfikacyjnej, za ustrój ustawowy uzna  ustrój podzia u dorobku. 

Kodeks rodzinny z 1950 r., którego powstanie by o skorelowane  

z kodeksem czechos owackim, wprowadzi  podobnie jak w ZSRR 

ustrój wspólno ci dorobku jaki ustrój ustawowy. Uznano bowiem, 

e ustrój ten najlepiej chroni interesy kobiety pracuj cej w domu  

i wychowuj cej dziecko, a przede wszystkim, dostosowany jest do 

gospodarki socjalistycznej, gdzie przewa a w asno  pa stwowa,  

a w asno  prywatna odgrywa marginaln  rol . 

Uchwalony w 1964 r. kodeks rodzinny i opieku czy zachowa  

jako ustrój ustawowy ustrój wspólno ci dorobku. W porównaniu  

z kodeksu z 1950 r. bardziej szczegó owo okre lono natomiast 

sk adniki maj tku wspólnego (art. 32 k.r.o.) jak i odr bnego (art. 33 

k.r.o.). Dokonana w 1975 r. nowelizacja Kodeksu przyczyni a si   

m. in. do wzrostu znaczenia maj tku wspólnego kosztem maj tków 

odr bnych ma onków. 

Po 1989 roku, kiedy to Polska sta a si  krajem o gospodarce 

wolnorynkowej, doktryna zacz a podkre la  wady ustroju wspólno-

ci dorobku, a zw aszcza: trudno ci w zakwalifikowaniu przedmio-

tów maj tkowych do maj tków ma onków, niejasne regu y zarz -

dem maj tkiem wspólnym oraz niekorzystnie dla wierzycieli zasady 

odpowiedzialno ci maj tkiem wspólnym za zobowi zania. Powsta y 

w 2000 r. projekt ustawy zmieniaj cej kodeks rodzinny i opieku czy 

zachowuje jako ustawowy ustrój wspólno ci dorobku, wprowadza-

j c równocze nie zmiany, które maj  wykluczy , lub te  zminimali-

zowa  wady tego ustroju wymienione powy ej. 

Celem niniejszego opracowania nie jest udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, który z ma e skich ustrojów maj tkowych by by naj-

lepszy de lege ferenda, jako ustrój ustawowy. Prima facie, chocia  

zagadnienie to wymaga dalszych bada , ustrojem tym powinien 

pozosta  ustrój wspólno ci dorobku, odpowiednio dostosowany do 

potrzeb gospodarki rynkowej. Ustrój ten bowiem od ponad 50 lat 

tkwi w “ wiadomo ci spo ecze stwa”, a zw aszcza prawo rodzinne 

powinno by  wolne od wszelkich gwa townych zmian. 
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Ewolucja tre ci praw cz owieka 

 

Podobnie do wieloetapowego poznania prawa naturalnego prze-

biega rozwój tre ci praw cz owieka. W ró nych epokach pojawia y 

si  ró ne w tki. Idea praw cz owieka narodzi a si  i rozwin a w 

europejskim kr gu cywilizacyjnym wyznaczanym przez etyk  jude-

ochrze cija sk . Talmud, jak równie  Pismo wi te Nowego Te-

stamentu, przesi kni te s  zagadnieniami równo ci, sprawiedliwo-

ci, pokoju w stosunkach mi dzyludzkich oraz godno ci cz owieka. 

Cz owiek stworzony na obraz i podobie stwo Bo e partycypuje w 

Jego osobowej godno ci. W pewnym okresie nast puje fascynacja 

wolno ci . Implikuje to konieczno  zagwarantowania sfery praw 

nale nych jednostce, gdzie pa stwo musi powstrzyma  si  od dzia-

ania. Dzi ki temu powstaj  konstytucje stoj ce na stra y wolno ci, 

w asno ci i bezpiecze stwa. W dalszym etapie spostrzega si  nie-

równo ci spo eczne powoduj ce ucisk i nadmierny wyzysk ludzi 

pracy. Skutkuje to mi dzy innymi wypracowaniem ca ego pakietu 

praw socjalnych i pracowniczych. W toku rozwoju dostrzega si  

takie prawa, których ochrona przekracza mo liwo ci poszczegól-

nych pa stw. Wówczas wyst puje konieczno  podejmowania dzia-

a  na p aszczy nie  mi dzynarodowej.  

Celem tego artyku u jest ukazanie zmian w ujmowaniu tre ci 

praw cz owieka. U podstaw tych zmian le a y zasady funkcjonuj ce 

w yciu spo ecznym takie jak: wolno , równo , solidarno  a na-

wet pomocniczo . 
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I 

 

W epoce Odrodzenia wyros a szko a prawa natury. Zwrot ku 

cz owiekowi, wiara w jego indywidualistyczn  natur  prowadzi y 

nieuchronnie do odrodzenia teorii prawa natury. Kanonem tej  

teorii by y cztery prawa: do ycia, w asno ci, wolno ci i równo ci – 

z których ludzie korzystali w tzw. stadium przedspo ecznym – nie 

odnosz c si  do uzasadnie  religijnych. To w a nie w szkole prawa 

natury i praw przez ni  lansowanych powsta a teoria umowy spo-

ecznej. 

O wiecenie, zajmuj c si  teori  prawa natury i umowy spo ecz-

nej, rozwin o problematyk  praw cz owieka w cis ym znaczeniu. 

Kierunek ewolucji praw cz owieka mia  charakter indywidualistycz-

no-liberalny. Indywidualistyczny, gdy  uwa ano, e ycie cz owieka 

w spo eczno ci – jako jednostki aspo ecznej – ma swoje ród o w 

umowie spo ecznej1. Jednocze nie pozbawiaj c natur  ludzk  funk-

cji kreacyjnej ycia spo ecznego, proponowano atomistyczny model 

spo ecze stwa2.  Charakter liberalny przejawia  si  w tezie o abso-

lutnej wolno ci i suwerenno ci jednostki. Wolno  pojmowana by a 

tutaj jako niezale no  od pa stwa oraz jako nieograniczona swobo-

da wyra ania my li, dzia a , szczególnie w zakresie gospodarczym3. 

Z wolno ci  ujmowan  w charakterze negatywnym ci le wi zano 

poj cie równo ci. Równo  pojmowana by a przede wszystkim jako 

równo  wobec prawa. Pomijano natomiast jej wymiar spo eczno-

gospodarczy4.  

Monteskiusz,  w dziele O duchu praw, ukaza  wspó zale no  

mi dzy wolno ci  a praworz dno ci . J.J. Rousseau, w Umowie 

                                                      
1 J. Majka, Filozofia spo eczna, Warszawa 1982, s. 33. 
2 Tam e, s. 49. 
3 Nale y zwróci  tu uwag  na rozró nienie O wiecenia jako ideologii krytycz-

nej wobec feudalizmu oraz konstruktywnej wobec pa stwa kapitalistycznego, 

akcentuj c szczególnie “nurt spo eczno-pa stwowy” (pa stwo jako organizacja 

polityczna spo ecze stwa, wola powszechna, interes publiczny) czy te  pa stwowo-

twórczy (praktyczne dokonania spo ecze stwa ameryka skiego). Jednak g bsza 

analiza tego nurtu kulturowego i dostrzeganie w nim ró nych pok adów my li 

wykracza yby znacznie poza zakres merytoryczny prezentowanego artyku u.  
4 Por. F. J. Mazurek, Wolno  i równo  spo eczna, “Roczniki Nauk Spo ecz-

nych” 9(1981), s. 236. 
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spo ecznej, stwierdza, i  niezbywalna suwerenno  ludu ma zabez-

piecza  prawa jednostki przed nadu yciami ze strony w adzy. Za  

umowa spo eczna zabezpiecza tworzenie prawa pozytywnego i gwa-

rantuje inne prawa i wolno ci5. 

Pod koniec XVIII wieku mia y miejsce dwie wa ne deklaracje 

maj ce powa ny wp yw na uniwersalizacj  praw cz owieka. Pierw-

sza z nich to Deklaracja Niepodleg o ci trzynastu Stanów Zjedno-

czonych Ameryki og oszona 4 lipca 1776 roku. G ówni jej twórcy 

T. Jefferson i J. Madison uznali prawa mieszcz ce si  w katalogu 

praw naturalnych za niezbywalne, wrodzone i uniwersalne. ród em 

tych praw jest sama ludzka natura, a nawet wprost odwo ano si  do 

Stwórcy: “Uwa amy za zrozumia e same przez si  te prawdy, e 

wszyscy ludzie zostali stworzeni równi, e zostali wyposa eni przez 

Stwórc  w pewne niezbywalne prawa, mi dzy którymi s : ycie, 

wolno  i d enie do szcz cia”6. Uznano wolno  sumienia i prak-

tyk religijnych – a obowi zkiem w adzy by o zabezpieczenie tych 

praw. Przy naruszaniu wymienionych norm, deklaracja uznawa a 

prawo do oporu, czyli zmiany b d  obalenia rz du nawet na drodze 

rewolucji. Niestety, wy ej wymienione prawa dotyczy y tylko rasy 

bia ej. Mimo stwierdzenia, i  wszyscy ludzie s  sobie równi, dekla-

racja nie znosi a niewolnictwa Murzynów. 

Drug  deklaracj  by a og oszona w roku 1789 francuska Dekla-

racja Praw Cz owieka i Obywatela. Mówi ona mi dzy innymi:  

o równo ci wobec prawa; prawie do wolno ci, za  wolno  pojmo-

wana jest jako mo no  czynienia wszystkiego, co nie szkodzi in-

nym; o wolnym przep ywie my li i pogl dów jako najcenniejszym 

                                                      
5 Dla zwolenników naturalnych praw cz owieka teoria umowy spo ecznej by a 

atrakcyjna w tym wzgl dzie, e eksponowa a jednostk  jako przyczyn  sprawcz  

pa stwa, w ludzie widzia a ród o w adzy politycznej, a dobro jednostki, które by o 

celem umowy, czyni a kryterium oceny porz dku politycznego. W konsekwencji 

tego ostatniego, dawa a mo liwo  odst pienia od umowy przez rz dz cych, gdy 

w adza sprzeniewierzy si  celom umowy. Prawo do oporu expressis verbis prokla-

mowa a Deklaracja Praw Cz owieka i Obywatela z 1789 roku. Ostatecznie w efek-

cie umowy spo ecznej jednostka w zamian za prawa naturalne otrzymywa a prawa 

w spo ecze stwie obywatelskim, a te by y lepiej chronione i bardziej harmonizowa-

y interesy jego cz onków. 
6 Deklaracja Niepodleg o ci. Jednog o na Deklaracja Trzynastu Zjednoczonych 

Stanów Ameryki, 4 lipca 1776 roku, w: Prawa cz owieka. Wprowadzenie. Wybór 

róde , oprac. K. Motyka, Lublin 1999, s. 66. 
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prawie cz owieka. Kolejne artyku y przesycone s  ide  “natural-

nych, niezbywalnych i wi tych praw cz owieka”. We wst pie do 

Deklaracji francuskiej czytamy: “Przedstawiciele ludu francuskiego 

(ukonstytuowani jako) Zgromadzenie Narodowe uznaje i og asza, w 

obecno ci i pod opiek  Istoty Najwy szej, nast puj ce prawa Cz o-

wieka i Obywatela”7. Podobnie jak deklaracja ameryka ska równie  

deklaracja francuska, odwo uj c si  do prawa naturalnego i na tej 

podstawie og aszaj c katalog podstawowych praw i wolno ci, w 

bardzo w skim zakresie formu uje obowi zki obywatela wobec 

pa stwa.  

Prawa zawarte w wymienionych deklaracjach mia y cech  praw 

negatywnych. Obydwie stwierdzi y jedynie istnienie, niezbywalno  

i powszechn  wa no  praw cz owieka. Uznanie w nich, e wszyscy 

ludzie rodz  si  wolni i niezale ni, e posiadaj  wrodzone prawa, 

które nie mog  by  naruszane przez w adz  pa stwow , by o istotne 

dla dalszego rozwoju praw cz owieka. Wprawdzie by y to deklaracje 

wewn trzpa stwowe, to jednak prawom w nich zawartym przypi-

sywano powszechn  wa no , przys uguj  one bowiem wszystkim 

ludziom wszystkich pa stw. Zasadnicz  ró nic  mi dzy nimi  by o 

odwo anie si  do Stwórcy jako ostatecznego ród a proklamowa-

nych praw w deklaracji ameryka skiej. Tak daleko deklaracja fran-

cuska nie posz a – proklamowane pod opiek  i w obecno ci “Istoty 

Najwy szej” prawa uznano za naturalne. 

Na pierwsz  generacj  praw cz owieka istotny wp yw wywar a 

liberalno-indywidualistyczna koncepcja wolno ci. G ówni przed-

stawiciele tej teorii to: J.J. Rousseau, F. Nietzsche i J.P. Sartre. 

Dla Rousseau wolno  jest niezbywalnym prawem cz owieka 

zgodnym z jego natur . Je li nawet cz owiek funkcjonuje w yciu 

spo ecznym, to jedynie po to, by by  dalej wolnym8. Rozró nia  on 

wolno  naturaln  i spo eczn , gdzie pierwsza istnia a w przedspo-

ecznym stadium ludzkiej historii, druga za  w yciu cz owieka w 

spo eczno ci. Wolno  spo eczna wymaga od obywatela pos usze -

stwa, lecz odnosi si  w równej mierze do cz onków ca ej okre lonej 

                                                      
7 Deklaracja Praw Cz owieka i Obywatela, 26 sierpnia 1789 roku, w: Prawa 

cz owieka..., s. 69. 
8 J.J. Rousseau, Umowa spo eczna, Pozna  1920, s. 16. 
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grupy spo ecznej. Tote  równo  wobec prawa nie neguje prawa do 

wolno ci. 

Nietzsche by  zwolennikiem skrajnego indywidualizmu, jak 

równie  materializmu i determinizmu. Dlatego kwestionowa  istnie-

nie wolnej woli w naturze ludzkiej, wysuwaj c postulat woli mocy. 

Wola mocy to bezwzgl dna wola ycia, interpretowanego w jego 

wymiarach biologiczno-sensytywnych, walki z samym sob  i z in-

nymi lud mi9. W tej koncepcji wolno  cz owieka wymaga rezy-

gnacji z wszelkich kodeksów: spo ecznych, religijnych i moralnych. 

Naczeln  zasad , jak  nale a o si  kierowa , by o: b d  twardym10. 

Podobnie do powy szej koncepcji wolno ci, Sartre ujmowa  

wolno  jako absolutn  autonomi . Cz owiek, b d c wiadomo ci  

wolno ci, jest wolny ze swej natury, tote  nigdy nie mo e przesta  

by  wolnym, ani te  scedowa  swej wolno ci na rzecz nikogo inne-

go: Boga czy spo ecze stwa. Poniewa  wolno  jest niepodzielna, 

tote  cz owiek jest wolny ca kowicie i na zawsze lub nie jest wolny 

wcale. Wolno  b d ca wewn trzn  istot  cz owieka powoduje 

niemo no  dzielenia si  z kimkolwiek odpowiedzialno ci  za jego 

ycie i dzia anie. Autonomia cz owieka nie mo e mie  adnych 

ogranicze .   

Indywidualistyczno-liberalna koncepcja wolno ci ukazuje po-

trzeb  wolno ci w yciu spo ecznym jako niezbywalnego prawa 

ka dego cz owieka. Jednak dostrzega jedynie negatywne skutki 

ogranicze  wolno ci, pomniejszaj c efekty nieograniczonej wolno-

ci. Poniewa  cz owiek jest istot  ograniczon , nie za  absolutn , to 

wszelka absolutyzacja cz owieka, w tym jego wolno ci, prowadzi do 

jego zniewolenia. Ponadto nast puje dezintegracja ycia spo eczne-

go, gdy  realizacja dobra wspólnego jest niemo liwa. Nieskr powa-

na wolno  ekonomiczna prowadzi do drastycznej nierówno ci spo-

ecznej. Wolno  to s u ba dla warto ci realizowanych jedynie w 

yciu spo ecznym, a wi c wolno  nie istnieje bez integracji ze spo-

eczno ci 11. 

Niektórzy ujmuj  wolno  tylko od strony negatywnej, tj. jako 

brak przymusu. Mówi c o przymusie mamy na my li dzia anie  

                                                      
9 F. Nietzsche, Poza dobrem i z em, Warszawa-Kraków 1912, s. 242. 
10 Ten e, Tako rzecze Zaratustra, Warszawa 1905, s. 302. 
11 S. Kowalczyk, Cz owiek a spo eczno , Lublin 1994, s. 165. 
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z zewn trz, niezgodne z wol  dzia aj cego. Jednak wewn trzne 

decyzje woli nie mog  by  zniesione przez nacisk zewn trzny. 

Cz owiek jest wolny wewn trznie równie  wtedy, gdy poddany jest 

przymusowi zewn trznemu. Wolno  ujmowana tylko w aspekcie 

negatywnym jest niepe na. Osoba ludzka jest z natury swej wolna, 

gdy  swoje cele mo e osi gn  tylko poprzez poznanie, uznanie  

i wybór warto ci. Okre lanie si  na mocy w asnych decyzji poci ga 

za sob  ponoszenie odpowiedzialno ci za ich wybór. Ostatecznie 

wolno  wewn trzna sprowadza si  do autonomii cz owieka b d cej 

warto ci  wspóln  wszystkim ludziom12. Wolno  nie jest produk-

tem spo ecznym. Tote  jej istoty nie mo na dopatrywa  si  w uwa-

runkowaniach politycznych i spo eczno-gospodarczych.  

Drugi aspekt wolno ci, aspekt zewn trzny, mo e posiada  liczne 

stopnie. Zale ne one b d  mi dzy innymi od: rozwoju spo eczno-

gospodarczego i naukowo-technicznego, ustroju spo eczno-gospo-

darczego i politycznego, kultury spo ecznej, a tak e od rozwoju 

moralnego cz onków spo ecze stwa.  Wolno  w aspekcie zew-

n trznym, zwana te  spo eczn , warunkuje samourzeczywistnianie 

si  cz owieka. Dla wyra enia wolno ci wewn trznej na zewn trz 

musi istnie  mo liwo  swobodnego dzia ania, poszanowanie woli  

i godno ci osoby ludzkiej ze strony innych jednostek i spo eczno ci. 

J. Messner sprowadza wolno  spo eczn  do samookre lenia si  

cz owieka – bez przeszkód ze strony innych jednostek i spo eczno ci 

– poprzez urzeczywistnianie swych celów egzystencjonalnych13.  

Instytucje mog  warunkowa  wyst powanie wolno ci spo ecz-

nej, jak równie  ogranicza  j , utrudniaj c swobodne dzia anie jed-

nostek. Instytucj  maj c  najszersze uprawnienia w tym zakresie 

jest pa stwo, bez którego realizacja wymienionej wolno ci by aby 

niemo liwa. Trudno w pe ni mówi  o wolno ci tam, gdzie wyst pu-

je zniewolenie w postaci bezrobocia, n dzy, g odu czy te  braku 

bezpiecze stwa. Jednak ograniczanie wolno ci ze strony pa stwa 

powinno odbywa  si  w poszanowaniu praw cz owieka i dobra 

wspólnego.  

                                                      
12 J. Majka, Chrze cija ska koncepcja wolno ci a prawo do wolno ci, “Znak” 

19(1967) nr 153/3, s.292. 
13 Por. J. Messner, Das Naturrecht, Insbruck 1966, s. 434. 
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Pa stwo wolno ciowe, ograniczaj c swobod  jednostek, czyni 

to, by odpowiedni jej zakres zapewni  wszystkim. W sk ad tego 

zakresu powinny wchodzi  podstawowe prawa cz owieka uwzgl d-

niaj ce w swej tre ci wolno . Równie  ycie spo eczne, gospodar-

cze i kulturalne nie powinny pozostawa  bez ochrony pa stwa. 

Szczególnie w dziedzinach podzia u dochodu narodowego, szkolnic-

twa, pracy i sprawiedliwej p acy aktywna dzia alno  jest konieczna. 

Nie nale y jednak zapomina , i  interwencyjna dzia alno  pa stwa 

nie mo e przekracza  granic dobra wspólnego.  

Kontynuacj  wolno ci politycznej jest wolno  ró nych sektorów 

ycia spo ecznego i gospodarczego.  Wolno  sfery ekonomicznej 

ujawnia si  w  wolno ci pracy: zawierania umów i jej wymiaru. 

Praca jest powo aniem i obowi zkiem cz owieka. Jednak nie powin-

na by  to praca naruszaj ca jego godno , czy te  niewolnicza  

i wyniszczaj ca. W ustroju indywidualistyczno-liberalnym pa stwo, 

zapewniaj c wolno  pracy, uchyla si  od prawa do pracy. Ka dy 

cz owiek, oprócz wymienionego prawa, ma tak e m.in. prawo do 

sprawiedliwej p acy, prawo do wykonywania i wyboru zawodu. 

Drugi aspekt wolno ci sfery ekonomicznej to prawo do swobod-

nej dzia alno ci gospodarczej, lecz regulowanej prawem. Wyra a on 

si  w prawie do w asno ci prywatnej, istniej cej obok w asno ci 

spó dzielczej i pa stwowej. Wolno  dzia alno ci gospodarczej 

wymaga istnienia w asno ci prywatnej14. 

Wolno  my li i nauki jest integralnym elementem wolno ci 

tworzenia warto ci. Oznacza ona brak ograniczania ludzi nauki  

i kultury w ich dzia alno ci ze strony pa stwa, jak równie  wolno ci 

ró norodno ci uj  poszczególnych dyscyplin i nurtów. Jednak trze-

ba mie  na uwadze fakt, i  nauka nie mo e godzi  w normy etyczne. 

Nieuwzgl dnianie norm moralnych mo e prowadzi  do biologicz-

nego lub psychicznego niszczenia cz owieka. 

Równie  w ród wolno ci ycia spo ecznego nale y wymieni  

wolno  spo ecznych rodków przekazu informacji. Pa stwa  

o ustroju indywidualistyczno-liberalnym stoj  na stanowisku ca ko-

witej wolno ci rodków masowego przekazu, jak równie  wypowia-

daj  si  za ca kowitym zniesieniem cenzury. Jest to s uszny postulat 

                                                      
14 S. Kowalczyk, Cz owiek.., s. 174. 
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pod warunkiem, i  wolno  informacji b dzie sz a w parze z umie-

j tno ci  samokontroli ludzi pracuj cych w mass mediach. Nade 

wszystko nale y mie  na uwadze dobro osoby ludzkiej, jej godno  

oraz fundamentalne prawa i warto ci. De facto prawo cz owieka do 

prywatno ci i intymno ci przegrywa z prawami do wolno ci infor-

macji w rodkach masowego przekazu. 

Liberalne uj cie praw cz owieka ukszta towane w ko cu XVIII 

wieku, z niewielkimi zmianami, jako jedyne panowa o do pocz t-

ków XX wieku. Tre  ich oczywi cie wyp ywa a z za o e   liberal-

nej koncepcji ycia spo ecznego. Ka da jednostka swoje podstawo-

we prawa, takie jak: wolno , równo , w asno , wywodzi z prawa 

naturalnego. Wolno  jednostki mo e by  ograniczana tylko przez 

swobody innych i niezb dne interesy spo eczno ci. St d nazwa tych 

praw jako wolno ciowe, b d ce pierwsz  generacj  praw cz owieka. 

Zakres interwencji w adzy pa stwowej w ycie spo eczne wyzna-

cza  prawa i wolno ci jednostki.  

Pomimo jednostronnego wymiaru praw cz owieka pierwszej ge-

neracji nale y stwierdzi , e proklamowanie zasady wolno ci i rów-

no ci w deklaracjach XVIII wieku by o ze wszech miar s uszne. 

Dzi ki nim rozpocz  si  nowy okres w rozwoju spo eczno ci, której 

podstaw  sta a si  osoba ludzka. Otrzymywa a ona jednakowe pra-

wa w zakresie podstawowym – przynajmniej formalnie – ze wzgl -

du na sw  godno , niezale nie od woli  pozosta ych jednostek. 

Pod wp ywem krytyki poprzedniego adu spo ecznego, szczegól-

nie przez ruchy rewolucyjne, w teorii i praktyce nast pi o przej cie 

od koncepcji pa stwa jako “stró a nocnego” do koncepcji “pa stwa 

dobrobytu” lub spo ecznego pa stwa prawa. W asno  prywatna 

by a wci   uznawana za nienaruszalne prawo. Wolno  na pocz tku 

XX wieku przesta a by  pojmowana w sensie negatywnym. Pojawi-

a si  równie  w kategoriach pozytywnych, jako wolno  do party-

cypacji. Nie ujmowano jej ju  tylko jako brak przymusu ze strony 

pa stwa, lecz tak e jako wolno  od n dzy i strachu. Akcentowanie 

pozytywnego charakteru praw cz owieka przejawia o si  w coraz 

bardziej rozbudowanych prawach spo ecznych, co powodowa o 

konieczno  dzia ania pa stwa. Pa stwo, materialnie zabezpieczaj c 

przez swoj  polityk  realizacj  celów ekonomiczno-spo ecznych, 

czynnie w cza o si  w realne urzeczywistnianie równo ci.  



Ewolucja tre ci praw cz owieka 227

W podsumowaniu praw wolno ciowych mo emy stwierdzi , e 

wolno  jednostki w zakresie spo ecznym jest ograniczona dobrem 

wspólnym i prawami innych osób. Zakres wolno ci spo ecznej zale-

y od dojrza o ci spo ecze stwa, a w tym sprawuj cych w adz  

pa stwa, od ustroju politycznego i spo eczno-gospodarczego oraz od 

rozwoju spo eczno-gospodarczego i kulturalnego. Interwencja pa -

stwa jest konieczna do zagwarantowania wolno ci spo ecznej, ale 

nie mo e ona wykracza  poza ramy zasady dobra wspólnego i zasa-

dy pomocniczo ci. 

Okre laj c prawa wolno ciowe u ywa si  ró nych terminów, ta-

kich jak: “prawa wolno ciowe”, “wolno ci publiczne”, “podstawo-

we wolno ci cz owieka”, “prawa klasyczne”, “prawa cz owieka 

pierwszej generacji”. Organizacja Narodów Zjednoczonych og asza-

j c Mi dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  

w roku 1966 omawiaj c wymienione prawa u y a terminu: “prawa 

obywatelskie i polityczne”.  

 

II 

 

Podstaw  drugiej generacji praw cz owieka jest równie  godno  

osoby ludzkiej, jak g osi Pakt Praw Gospodarczych, Spo ecznych  

i Kulturalnych. Natomiast prawa tu akcentowane wyeksponowuj  

zasad  równo ci. Has a równo ci bli sze by y kolektywizmowi 

marksistowskiemu ni  ideologii indywidualistyczno-liberalnej,  

akcentuj cej przede wszystkim wolno . W marksistowskiej doktry-

nie prawa cz owieka mog y wyra a  tylko wol  klasy panuj cej. 

Zatem wyeksponowano prawa spo eczne, ekonomiczne i kulturalne. 

Natomiast prawa wolno ciowe umieszczono na dalszym miejscu. 

Taka konstrukcja rozumiana jest jako materialna gwarancja dla praw 

politycznych. Przyczyn  ukszta towania si  drugiej generacji praw 

cz owieka by  m.in. brak zabezpiecze  socjalnych oraz niemo no  

powszechnego udzia u w tworzeniu dóbr gospodarczych i korzysta-

niu z nich. Naczelne prawa spo eczne cz owieka, jakimi s  na przy-

k ad prawo do pracy i sprawiedliwej p acy, by y masowo naruszane. 

F. Engels rozpoznawa  kilka koncepcji równo ci, mianowicie: 

antyczn , chrze cija sk , bur uazyjn  i marksistowsk . Jej pocz tki 

trafnie wywodzi  z faktu istnienia wspólnoty ludzkiej. Wraz z Mark-
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sem stwierdzi : “Równo  to u wiadomienie sobie przez cz owieka 

samego siebie w praktyce, czyli u wiadomienie sobie przez cz o-

wieka innego cz owieka jako równego mu i ustosunkowanie si  do 

jednego cz owieka wzgl dem drugiego jako równego sobie. Rów-

no  jest francuskim wyrazem na oznaczenie jedno ci istoty cz o-

wieczej, na oznaczenie wiadomo ci swego odr bnego gatunku, na 

oznaczenie praktycznej to samo ci cz owieka z cz owiekiem – tzn. 

na oznaczenie spo ecznego, czyli ludzkiego ustosunkowania si  

cz owieka do cz owieka”15. Autorzy nawi zuj c do klasycznej kon-

cepcji równo ci – powi zanie idei równo ci z “jedno ci  istoty 

cz owieczej” – ujmuj  równo  autentyczn  jako równo  w yciu 

spo ecznym.  

Materializm dialektyczny, pos uguj c si  “kreacyjn  funkcj  spo-

eczno ci”, wyja nia, i  homo sapiens staje si  ludzk  istot  dzi ki 

spo eczno ci i jedynie w jej ramach. Dla Marksa “spo ecze stwo 

produkuje cz owieka jako cz owieka”, tote  poza nim jest on tylko 

fizycznym osobnikiem16. W tej koncepcji równo ci jej zakres  

i sposób realizacji okre lane s  przez kolektyw, a nie wynikaj   

z natury ludzkiej. Tote  wolno  nie jest atrybutem jednostki, lecz 

skutkiem spo ecznej aktywno ci, co sprowadza równo  do “mie ”, 

a nie “by ”. Z tego wynika relatywno  wolno ci i praw cz owieka, 

co znalaz o odzwierciedlenie W kwestii ydowskiej, gdzie Marks 

przeciwstawia prawa cz owieka prawom obywatela. Wed ug niego 

prawa cz owieka to prawa “cz owieka egoistycznego, cz owieka 

oderwanego od siebie i wspólnoty”17. Natomiast racj  bytu maj  

tylko prawa obywatela. Poniewa  prawo do wolno ci uznane by o 

za egoistyczne prawo cz owieka umo liwiaj ce odgradzanie od dru-

giego cz owieka, tak wi c jedyn  autentyczn  form  równo ci zosta-

a równo  ekonomiczno-spo eczna. Warunkiem jej realizacji by o 

zniesienie w asno ci prywatnej – przyczyny wszelkich form nierów-

no ci. W przeciwie stwie do koncepcji indywidualistyczno-

                                                      
15 K. Marks, F. Engels, w. Rodzina, w: K. Marks, E. Engels, Dzie a, t. 2, War-

szawa 1961, s. 46. 
16 K. Marks, R kopisy ekonomiczno-filozoficzne z r. 1844, w: K. Marks, F. En-

gels, Dzie a, t. 1, Warszawa 1960, s. 579. 
17 Ten e, W kwestii ydowskiej, w: K. Marks, F. Engels, Dzie a, t. 3, Warszawa 

1961, s. 71. 
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liberalnej, marksizm preferuje równo  ekonomiczn  przed równo-

ci  jurydyczn 18. S. Kowalczyk stwierdza: “Postulat ekonomicznej 

równo ci jest niew tpliwie s uszny i g boko humanitarny. (...) Kon-

trowersyjna jest natomiast diagnoza przyczyn tej nierówno ci, 

sprowadzaj ca ród a ka dego z a spo ecznego do faktu w asno ci 

prywatnej. (...) Marksistowski egalitaryzm nie dostrzega, e istnieje 

wiele ró norodnych trwa ych przyczyn nierówno ci spo ecznej. 

Likwidacja w asno ci prywatnej, zreszt  sama w sobie kontrower-

syjna, nie anuluje pozosta ych powodów tej e nierówno ci”19. 

Przy okre laniu praw spo ecznych bierze si  pod uwag  podmio-

ty uprawnione, przedmiot oraz rol  pa stwa przy ich funkcjonowa-

niu w yciu. Podmiotem tych praw jest – zdaniem niektórych – 

pewna grupa sk adaj ca si  z pracowników najemnych, ludzi sta-

rych, chorych, inwalidów. Inni uwa aj , e uprawnionymi podmio-

tami powy szych praw mog  by  tylko jednostki, a nie grupa spo-

eczna, gdy  nie ma ona osobowo ci prawnej.  

Okre lenie spo ecznych praw cz owieka na podstawie kryterium 

pewnej kategorii jednostek lub grup spo ecznych jest niepe ne. Pro-

wadzi ono w ostateczno ci do uznania powy szych praw za partyku-

larne, a nie uniwersalne, obejmuj ce wszystkich ludzi i wszystkie 

prawa tego zakresu. Tre  spo ecznych praw cz owieka nie mo e 

sprowadza  si  tylko do nakazu socjalnej pomocy pa stwa udzielo-

nej pewnej kategorii osób.  

E. Grisel okre lenie powy szych praw sprowadza do wskazania 

na przedmiot posiadaj cy trzy wymiary: gospodarczy, spo eczny  

i kulturalny20. S uszno  wymienionego stanowiska przejawia si  

tym, e przedmiot pozwala rozró ni  prawa wolno ciowe i spo ecz-

ne, jak równie  same prawa tzw. drugiej generacji: prawa gospodar-

cze, spo eczne i kulturalne. 

T. Tomandl uwa a, i  prawa spo eczne s  immanentnie zwi zane 

z zasad  równo ci gwarantowanej przez pa stwo. Funkcjonalne 

znaczenie tych praw polega na przeniesieniu radykalno-egalitarnych 

                                                      
18 Por. W. Osiaty ski, Egalitaryzm a praktyka spo eczna, “Wspó czesno ” 

1967 nr 23, s. 1. 
19 S. Kowalczyk, Cz owiek..., s. 188. 
20 Por. E. Grisel, Les droits sociaux, “Zeitschrift für schweizerisches Recht” 

92(1973) nr 1, s. 96. 
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da  w sfer  ycia praktycznego21. Stanowisko T. Tomandla jest 

do  powszechnie uznane22. Polemizuj c z nim F.J. Mazurek uwa a, 

i : “(...) pa stwo nie jest jedynym podmiotem zobowi zanym do 

realizacji praw spo ecznych, (...) nie wszystkie przecie  prawa spo-

eczne wymagaj  aktywnego udzia u pa stwa, jak cho by prawo do 

zrzeszania si  czy prawo do strajku”23. 

Istnieje pogl d w doktrynie praw cz owieka, i  wolno ciowe 

prawa cz owieka maj  charakter absolutny, za  spo eczne – relatyw-

ny24. O relatywno ci ma wiadczy  nie umieszczenie praw spo ecz-

nych w konstytucji. Tote  z powodu ogólnego ich sformu owania, 

nie mog  by  bezpo rednio stosowane. Realizacja ich wymaga bli -

szego uszczegó owienia w aktach prawnych pozakonstytucyjnych. 

Ponadto funkcjonowanie spo ecznych praw cz owieka zale ne jest 

od warunków gospodarczych kraju. Stan gospodarczy kraju warun-

kuje ich stosowanie25. 

W nawi zaniu do wyra onego stanowiska F.J. Mazurek pisze, e 

wszystkie prawa cz owieka, w tym tak e spo eczne, wynikaj  z 

godno ci osoby ludzkiej26. Autor nie ma w tpliwo ci co do tego, e 

realizacja praw spo ecznych zale y od rozwoju spo eczno-

gospodarczego kraju i wszystkich narodów. Jednak wskazuje zjawi-

sko, w którym rozwój gospodarczy kraju i suma posiadanych dóbr 

czy zasobów nie gwarantuje automatycznie korzystania z praw spo-

ecznych przez wszystkich obywateli. Powszechna realizacja tych 

praw nie zale y tylko od rozwoju gospodarczego, ale przede 

wszystkim od sprawiedliwego podzia u dóbr materialnych i dost pu 

do dóbr kulturowych27.  

                                                      
21 Por. T. Tomandl, Der Einbau sozialer Grundrechte in das positive Recht, 

“Recht und Staat” 1967 nr 337/338, s. 6. 
22 Where as ESCR (Economic, Social and Cultural Rights) require positive state 

action for their realisation CPR (Civil and Political Rights) require only abstention 

by the state. Report of a Conference held in The Hague on 27 April-1 May 1981 

convented by the International Commission of Iuristis, Oxford 1981, s. 50. 
23 F.J. Mazurek, Prawa cz owieka w nauczaniu spo ecznym Ko cio a, Lublin 

1991, s. 121. 
24 E. Grisel, dz. cyt., s. 139. 
25 Por. G. Brunner, Die Problematik der sozialen Grundrechte, Tubingen 1971, 

s. 16. 
26 F.J. Mazurek, dz. cyt., s. 122. 
27 Tam e. 
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Niektórzy autorzy stoj  na stanowisku, e prawa spo eczne, re-

alizowane przez pa stwo, nie s  prawami podmiotowymi w cis ym 

tego s owa znaczeniu, lecz bardziej programami spo eczno-gospo-

darczymi pa stwa28. W tym miejscu nale y wyja ni , i  prawa 

podmiotowe to uprawnienia przys uguj ce cz owiekowi29. Jest on 

nie tylko podmiotem uprawnionym z mocy praw spo ecznych, lecz 

tak e zobowi zany jest do dzia ania w kierunku ich ochrony. Nato-

miast pa stwo, oprócz zobowi zania, posiada równie  uprawnienie 

do stawiania wymogów jednostkom i grupom spo ecznym we wno-

szeniu wk adu w dobro wspólne.  

Jednym z podstawowych praw spo ecznych, do którego realizo-

wania niezb dna jest pozytywna dzia alno  pa stwa, to prawo do 

pracy. Praca jest potrzeb , nawet elementarn , jest ona warto ci  

wielowymiarow , w tym tak e warto ci  gospodarcz . Umo liwia 

ona zdobywanie dóbr koniecznych do utrzymania i rozwoju osobo-

wego30. Bior c pod uwag  potrzeb  pracy i jej warto  formu uje si  

prawo cz owieka do pracy. Jest to prawo naturalne, niezbywalne, 

trwa e, powszechne, obiektywne i dynamiczne, wp ywaj ce na ca y 

system prawny. Realizacja i ochrona jego zale y od rozwoju  

i struktur spo eczno-gospodarczych, a tak e techniki. Wymienione 

czynniki mog  wp ywa  równie  na zagro enia wspomnianego pra-

wa, wyst puj ce szczególnie w ustroju spo eczno-gospodarczym, w 

którym przyznaje si  priorytet kapita owi przed cz owiekiem31.  

                                                      
28 Por. A. Vonlanthen, Idee und Entwicklung der sozialen Gerechtigkeit,  

Freiburg 1973, s. 103; Ch. Beitz, Economic Rights and Distributive Justice in De-

veloping Societes, “World Politics. A Quaterly Journal of International Relations” 

33(1981) nr 3, s.322. 
29 Prawem podmiotowym jest oparta na “prawie-normie” przys uguj ca pod-

miotowi mo liwo  swobodnego, w zakresie okre lonym przez prawo-norm , 

podejmowania decyzji co do celów i sposobów dokonywania pewnych czynno ci 

ze skutkiem prawnym, swobodnego wykonywania decyzji oraz mo no  domaga-

nia si  w zwi zku z tym odpowiednich wiadcze  ze strony innych podmiotów 

prawa, w: H. Wa kiewicz, Prawa cz owieka. Poj cie, historia, “Chrze cijanin w 

wiecie” 1978 z. 63-64, s. 14. 
30 Jan Pawe  II, Encyklika Laborem exercens o pracy ludzkiej, Warszawa 1982, 

n. 28; por. F.J. Mazurek, Prawo do pracy w encyklice Laborem exercens, w: Powo-

any do pracy. Komentarz do Laborem exercens, red. J. Krucina, Wroc aw 1983, s. 

208. 
31 Jan Pawe  II, Encyklika Laborem exercens, n. 13. 
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W tre ci prawa cz owieka do pracy mo na wyró ni  prawo do 

wolno ci wyboru pracy zgodnego z uzdolnieniami i umiej tno cia-

mi. Ponadto w prawie tym zawarte jest prawo do wykszta cenia 

ogólnego i zawodowego, prawo do odpowiednich warunków pracy, 

oraz prawo do pracy twórczej, do inicjatywy gospodarczej nieroz-

cznie zwi zanej z zagwarantowaniem prawa do posiadania w a-

sno ci prywatnej32.  

Prawo do sprawiedliwej p acy jest kolejnym kluczowym prawem 

spo ecznym cz owieka. Jest jednym z podstawowych warunków 

sprawiedliwego rozdzia u dochodu spo ecznego i rozwoju spo e-

cze stwa. Sprawiedliwa p aca powinna zaspokoi  s uszne potrzeby 

pracownika i jego rodziny, z uwzgl dnieniem wzrostu standardu 

yciowego i zrealizowaniem awansu spo ecznego. 

Nast pnym, istotnym spo ecznym prawem cz owieka jest prawo 

do posiadania w asno ci, rozumianego jako uprawnienie jednostki 

lub zbiorowo ci do posiadania dóbr gospodarczych, dysponowania 

nimi oraz czerpania z nich korzy ci zgodnie z dobrem wspólnym33. 

W tym miejscu nale y zaznaczy  odr bno  mi dzy prawem do 

posiadania w asno ci a u ywaniem w asno ci. Prawo do u ywania 

dóbr jest naturalnym i powszechnym prawem cz owieka zwi zanym 

z zaspokajaniem niezb dnych potrzeb.  

Gwa towny rozwój praw cz owieka po totalitaryzmach II wojny 

wiatowej, szczególnie ich umi dzynarodowienie i ochrona, b dzie 

odzwierciedla  zarówno klasyczn , przeobra on  doktryn  praw 

cz owieka, jak i prawa cz owieka drugiej generacji – prawa gospo-

darcze, spo eczne i kulturalne. Jednak nale y pami ta , i  podzia  

praw na polityczne i obywatelskie oraz na gospodarcze, spo eczne i 

kulturalne jest sztuczny. W The Economic Bill of Rights (Karta praw 

gospodarczych og oszona w 1944 roku przez prezydenta Stanów 

Zjednoczonych F.D. Roosevelta) czytamy, e “indywidualne wolno-

                                                      
32 Prawa do posiadania w asno ci nie nale y myli  z prawem w asno ci, wcho-

dz cym w sk ad praw cz owieka I generacji. Katolicka nauka spo eczna rozgranicza 

prawo do posiadania i prawo do u ywania. Od strony przedmiotowej jest po-

wszechne przeznaczenie dóbr. Od strony podmiotowej – uprawnienie osób posiada-

j cych do u ywania. Naturalne prawo cz owieka do posiadania wi e si  z prawem 

u ywania. Prawo do u ywania ma pierwsze stwo przed prawem do posiadania. 
33 J. Majka, Etyka ycia gospodarczego, Warszawa 1980, s. 88. 
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ci nie mog  istnie  bez ekonomicznego zabezpieczenia i bez eko-

nomicznej niezale no ci. Ludzie b d cy w biedzie nie s  wolni. 

Ludzie, którzy s  g odni i bez pracy, s  surowcem, z którego budo-

wane s  dyktatury. W naszych dniach ta ekonomiczna prawda zosta-

a uznana za oczywist . Przyj li my – powiedzmy – drug  Kart  

Praw, na której mo e by  ustalona nowa podstawa bezpiecze stwa  

i dobrobytu dla wszystkich – bez wzgl du na stanowisko, ras   

i religi ”34. W roku 1961 Rada Europy, na posiedzeniu Komitetu 

Ministrów w Turynie, przyj a Europejsk  Kart  Socjaln 35.  

Jest ona traktatem mi dzynarodowym o charakterze regionalnym.  

W 1988 roku przyj to Protokó  Dodatkowy do Europejskiej Karty 

Socjalnej – maj cy charakter materialny i dodaj cy nowe prawa do 

Karty36. Natomiast proceduralny charakter ma Protokó  Zmieniaj cy 

Europejsk  Kar  Socjaln  przyj ty w 1991 roku37. Kontynuacj  

prac nad prawami socjalnymi by o przyj cie w 1996 roku Zrewido-

wanej Europejskiej Karty Spo ecznej, gdzie wskazano na niepo-

dzielny charakter wszystkich praw cz owieka38.  

Przedstawiciele doktryny liberalnej nie uznaj  pewnych praw 

spo ecznych poniewa  przestrzegania ich nie mo na dochodzi  na 

drodze s dowej, natomiast uznaj  prawo do w asno ci, do pracy 

inicjatywnej. Powy szy pogl d podziela wielu autorów, niekoniecz-

nie o powy szej orientacji39. 

Jednak charakterystyk  praw spo ecznych cz owieka nale y uj  

zupe nie inaczej. Mówi c o spo ecznych prawach cz owieka, nie 

nale y zapomina , e s  to prawa podmiotowe, nierozerwalnie 

zwi zane z wolno ciowymi. Uprawniaj  one jednostki ludzkie do 

aktywnego udzia u w tworzeniu dóbr gospodarczych i kulturowych  

i korzystania z nich oraz do partycypacji w podejmowaniu decyzji 

dotycz cych spraw spo ecznych, gospodarczych i kulturalnych. 

                                                      
34 Za: F.J. Mazurek, Mity o prawach spo ecznych cz owieka, “Klub Inteligencji 

Katolickiej. Zeszyty Spo eczne” 1998 nr 6, s. 12. 
35 Za: Prawa cz owieka. Dokumenty mi dzynarodowe, oprac. i przek ad B. Gro-

nowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toru  1993, s. 164-180. 
36 Tam e, s. 180-187. 
37 Tam e, s. 187-190. 
38 Por. Zrewidowana Europejska Karta Spo eczna, w: R.A. Henczel, J. Macie-

jewska, Podstawowe dokumenty Rady Europy, “Scholar” 1997, s. 54-82. 
39 Por. O. von Nell-Breuning, Prawo do pracy, “Novum” 1979 nr 6, s.49. 
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Tre  tych praw nie mo e ogranicza  si  tylko do pomocy socjalnej 

pa stwa, udzielanej pewnej kategorii osób najbardziej potrzebuj -

cych40. Podmiotami zobowi zanymi do realizacji praw spo ecznych 

cz owieka s  zarówno pa stwa, jak i same jednostki uprawnione, 

zwi zki zawodowe i inne grupy po rednie. Jednostka ma nie tylko 

prawo do pracy, ale tak e obowi zek jej poszukiwania i wykonania.  

Okre laj c prawa spo eczne u ywa si  terminów: “spo eczne 

prawa cz owieka”, “prawa cz owieka drugiej generacji”.  

 

III 

 

Spo eczna natura cz owieka sk ania go do uczestnictwa w yciu 

spo ecznym, w którym mo e rozwija  si . Jednak e winno si  ono 

opiera  na pewnych zasadach moralnych, których naruszenie nie-

w tpliwie wp ywa na deformacj  tego ycia. Tak  zasad  jest m.in. 

zasada solidarno ci, która zdoby a uznanie w nowej generacji praw 

cz owieka. Znalaz y si  tam prawa nie umieszczone w poprzednich 

generacjach. G ównym za o eniem zawartych tam praw jest nie-

mo no  ich ochrony bez solidarnej wspó pracy wszystkich ludów  

i narodów. Na tre  tych praw zdaniem K. Drzewickiego sk adaj  

si : prawo do rozwoju41, prawo do pokoju, prawo do rodowiska, 

prawo do wspólnego dziedzictwa ludzko ci oraz prawo komuniko-

wania42.  

K. Vasak podj  prób  okre lenia prawa do rozwoju i umie ci  je 

w ród praw tzw. trzeciej generacji nazywanymi równie  prawami 

solidarno ciowymi, gdy  urzeczywistnienie ich mo e by  osi gni te 

jedynie przez wspó prac  wszystkich narodów43.  

W prawie do rozwoju mo emy wyeksponowa  trzy podstawowe 

elementy: a) tre  b d c  syntez  wszystkich praw cz owieka;  

                                                      
40 Prawo do partycypacji jest podstawowym prawem cz owieka. 
41 Ze wzgl du na ograniczenia edytorskie, w dalszej cz ci artyku u rozwini to 

jedynie prawo do rozwoju. 
42 K. Drzewicki, Trzecia generacja praw cz owieka, “Sprawy Mi dzynarodo-

we” 1983 z. 10, s. 83; ten e, Prawo do rozwoju. Studium z zakresu praw cz owieka, 

“Zeszyty Naukowe. Rozprawy i monografie” Gda sk 1988, z. 122, s. 13. 
43 K. Vasak, A 30 Year Struggle. The Sustained Efforts to Give Force of Law to 

the Universal Declaration of Human Rights, “The UNESCO Courier” 1977, No-

vember, s. 29.  
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b) dynamiczny charakter posiadaj cy uniwersalny wymiar oraz c) 

podmiot uprawniony, którym jest ka da osoba ludzka i ka dy na-

ród44. Tak rozumiana trzecia generacja praw cz owieka musi by  

brana pod uwag  przy uzasadnianiu praw narodów do samostano-

wienia, aby unikn  uto samiania ich z prawami kolektywu. Trzecia 

generacja wskazuje wyra nie na sposób ich ochrony. Brak ochrony 

tych praw prowadzi do naruszania tak e praw wolno ciowych. 

Integralny rozwój wymaga zaspokajania potrzeb ludzkich po-

przez zdobywanie i korzystanie z materialnych dóbr gospodarczych 

i duchowych. Pomini cie tak ujmowanego rozwoju, czyli fragmen-

taryczna jego realizacja, w rzeczy samej godzi w prawa cz owieka.  

Dynamiczny charakter prawa do rozwoju przejawia si  w urze-

czywistnianiu jego coraz to nowej tre ci w wymiarze ogólnoludz-

kim, jak równie  w zobowi zaniu jednostek i wszystkich narodów 

do podejmowania wspó pracy na rzecz solidarnego rozwoju ró nych 

spo eczno ci. Formu owanie prawa do rozwoju jako syntezy 

wszystkich praw wymaga uj cia go jako syntezy praw spo ecznych, 

gospodarczych, kulturalnych oraz wolno ciowych, bez których te 

pierwsze nie mog  by  realizowane45.  

Integralny rozwój cz owieka dokonuje si  mi dzy innymi po-

przez wychowanie, wykszta cenie, ochron  zdrowia, partycypacj  w 

yciu naukowo-technicznym i kulturowym. Poprzez partycypacj  w 

dobrach gospodarczych i kulturowych, jak równie  poprzez party-

cypacj  w tworzeniu ich i podejmowaniu decyzji, zapewniona jest 

realizacja pozosta ych praw cz owieka46. Brak tak uj tej partycypa-

cji powoduje hamowanie rozwoju osoby ludzkiej.  

G. Abi-Saab uwa a, i  podmiotem prawa do rozwoju jest przede 

wszystkim kolektyw (pa stwo, naród), za  podmiotowo  jednostki 

                                                      
44 Por. F.J. Mazurek, dz. cyt., s. 161-162. 
45 Por. J. Joblin, Role of human, economic and social rights in the advent of a 

new society, “Labour and Society” 2(1977) nr 4, s. 359, gdzie autor uznaje prawo 

do rozwoju jako klamr  spinaj c  histori  praw ekonomicznych i spo ecznych, 

dodaj c do wymienionych praw prawa kulturowe, natomiast prawom wolno cio-

wym nie przyznaje racji bytu w prawie do rozwoju. 
46 Por. D. Hollenbach, Claims in Conflict. Retrieving and Renewing the Catho-

lic Human Rights Tradition, New York 1979, s. 99. 
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jest wtórna47. Stwierdza on, i  kluczowym elementem prawa do 

rozwoju jest samostanowienie narodów b d ce uprawnieniem ko-

lektywu, które warunkuje urzeczywistnianie praw jednostki. 

Umieszczenie prawa narodów do samostanowienia w pierwszych 

artyku ach Mi dzynarodowych Paktów Praw Cz owieka upowa nia, 

zdaniem autora, do uznania ich za prawo cz owieka do rozwoju. 

Uprawnienie kolektywu pojmuje on jako syntez  praw wszystkich 

jednostek, cz onków spo eczno ci (narodu)48. Okazuje si , e takie 

rozumienie prawa do rozwoju przyj o pó niej wielu innych auto-

rów. Wydaje si , e zwolennicy praw kolektywnych bardziej nawi -

zuj  do interpretacji Abi-Saab ni  do wst pu Afryka skiej Karty 

Praw Cz owieka i Ludów. Zreszt  w samym tytule na pierwszym 

miejscu umieszczono prawa cz owieka przed prawami ludów.  

W powy szej wypowiedzi autor jednostronnie postrzega pa -

stwo, czy naród, jako kolektyw. Z punktu widzenia filozofii perso-

nalistycznej, naród jest bytem realnym, ale akcydentalnym sui gene-

ris. Prawa jemu przys uguj ce maj  zupe nie inny charakter ni  

prawa osoby ludzkiej – lecz w adnym wypadku nie s  one prawami 

kolektywnymi. Prawo do samostanowienia i powi zane z nim prawo 

do rozwoju, s  prawami narodów. Ponadto b dne jest twierdzenie, 

i  podmiotowo  jednostki w prawie do rozwoju jest wtórna. Osoba 

ludzka jest bytem realnym spotencjalizowanym, potrzebuj cym do 

swego istnienia spo eczno ci. W zwi zku z tym prawa przys uguj ce 

jednostce maj  charakter podmiotowy, istniej  niezale nie od pa -

stwa czy narodu, jak i te  od woli prawodawcy. Równie  tak  natur  

ma prawo do rozwoju, które jest prawem cz owieka. W tym jednak 

wypadku prawo to przys uguje zarówno jednostce, jak i narodowi, 

pa stwu, czy te  spo eczno ci ogólno wiatowej. S  to dwa podmio-

ty prawa do rozwoju. 

Na osob  ludzk , jako centralny podmiot rozwoju i centralny 

podmiot prawa do rozwoju, wskazano zarówno w Deklaracji o pra-

wie do rozwoju przyj tej przez ONZ w 1986 roku, jak i w Deklara-

                                                      
47 G. Abi-Saab, The Legal Formulation of a Right to Development, “Recueil des 

cours de l’Academie de Droit International” 1980, s. 170; por. równie  F.J. Mazu-

rek, Prawa cz owieka w nauczaniu spo ecznym Ko cio a, Lublin 1991, s. 166. 
48 G. Abi-Saab, dz. cyt., s. 164. 
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cji Wiede skiej przyj tej na wiatowej Konferencji Praw Cz owieka 

w 1993 roku. W preambule Deklaracji o prawie do rozwoju czyta-

my: “(...) Uznaj c, e ludzka osoba jest centralnym podmiotem pro-

cesu rozwoju i e rozwój polityki powinien zatem czyni  ludzk  

istot  g ównym uczestnikiem i beneficjantem rozwoju (...)” nato-

miast w dalszej cz ci nast puje potwierdzenie, “ e prawo do roz-

woju jest niezbywalnym prawem cz owieka i równo  mo liwo ci 

rozwoju jest przywilejem zarówno narodów jak i jednostek, które 

tworz  te narody (...)”49. W Deklaracji Wiede skiej znajdujemy 

podobny zapis: “(...) Zgodnie z Deklaracj  o prawie do rozwoju, 

osoba ludzka jest pierwszorz dnym podmiotem rozwoju”50. Ponadto 

ró nice cywilizacyjne, upo ledzaj ce niektóre pa stwa, nie zwalnia-

j  z przestrzegania praw nale nych osobie ludzkiej: “Podczas gdy 

rozwój u atwia korzystanie z wszystkich praw cz owieka, nie mo na 

powo ywa  si  na brak rozwoju dla usprawiedliwienia ograniczenia 

praw cz owieka uznawanych przez spo eczno  mi dzynarodow ”51. 

Kontynuacj  cytowanych dokumentów i tre ci tam zawartej jest 

przyj cie w 1993 roku rezolucji 48/130: Prawo do rozwoju przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych52. 

Dokument ten potwierdzi  powszechno , niepodzielno   

i wspó zale no  praw cz owieka oraz wskaza  na osob  ludzk  jako 

centralny podmiot prawa do rozwoju. Podmiotami uprawnionymi 

prawa do rozwoju s  jednostki, rodzina, naród, pa stwo oraz spo-

eczno  ogólnoludzka (familia humana). Jednak charakter upraw-

nie  i obowi zków jednostki i wymienionych spo eczno ci jest zgo-

a inny, mi dzy innymi z tego powodu, e s  to ró ne z punktu wi-

dzenia filozoficznego rodzaje rzeczywisto ci. Prawo cz owieka do 

rozwoju jest pierwotne, za  prawo poszczególnych spo eczno ci jest 

wtórne, instrumentalne wobec prawa cz owieka i wynika z tego 

pierwszego. Tote  b dem jest przeciwstawianie sobie prawa jed-

                                                      
49 Deklaracja o prawie do rozwoju, G.A. res. 41/128, annex, 41 U.N. GAOR 

Supp. (No. 53) at 186, U.N. Doc. A/41/53 (1986). 
50 Deklaracja Wiede ska i Program Dzia ania wiatowej Konferencji Praw 

Cz owieka. Wiede , Czerwiec 1993, Pozna  1998, s. 46. 
51 Tam e. 
52 Right to development, G.A. res. 48/130, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49)  

at 249, U.N. Doc. A/48/49 (1993). 
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nostki prawom narodów, gdy  nie s  one to same, a jedynie wspó -

zale ne.  

Prawo do rozwoju pojawi o si  na pocz tku lat siedemdziesi -

tych, jako postulat krajów rozwijaj cych si . Domaga y si  one ta-

kiej konstrukcji prawnomi dzynarodowej, która sprzyja aby najsze-

rzej poj temu rozwojowi cywilizacyjnemu, szczególnie pa stw 

Trzeciego wiata. W jednej z rezolucji z 1979 roku Komisja Praw 

Cz owieka uzna a, i  “prawo do rozwoju jest prawem cz owieka”. 

Zatem jasno zosta o stwierdzone, e podmiotem prawa do rozwoju 

jest cz owiek. Mimo to niektórzy prawnicy mieli k opoty z definicj  

aspektów podmiotowych i przedmiotowych wymienionego prawa. 

Równie   powo ana na pocz tku lat osiemdziesi tych przez Komisj  

Praw Cz owieka Grupa Ekspertów dla sprecyzowania prawa do 

rozwoju nie zdo a a powy szych problemów rozwi za . Nieprze-

zwyci aln  barier  okaza  si  poj ciowy zakres prawa do rozwoju, 

jak i rodki jego urzeczywistniania.  

Pojawienie si  trzeciej generacji praw cz owieka mia o by   

odpowiedzi  na istnienie problemów globalnych poprzez realizowa-

nie solidarno ci mi dzynarodowej. Jednak po czenie w tre ci art. 1 

Mi dzynarodowych Paktów Praw Cz owieka prawa narodów  

(ludów) z prawami solidarno ci poprzez rozwój wprowadzi o pe-

wien zam t w doktrynie. Skutkiem tego pojawili si  autorzy próbu-

j cy wykaza  istnienie prawa narodów do samostanowienia jako 

prawa solidarno ci. W tym wypadku generacyjno  praw cz owieka 

mia aby by  argumentem za poszerzeniem podmiotu uprawnionego. 

Natomiast solidarno  dawa aby mo liwo  wprowadzenia kolek-

tywu w miejsce tego ostatniego. W konsekwencji prawo do samo-

stanowienia by oby kolektywnym prawem cz owieka przys uguj -

cym narodowi. Ponadto by oby ono równie  prawem solidarno ci. 

Nie ulega w tpliwo ci, e osobie ludzkiej przys uguje prawo do 

rozwoju, którego podstaw nale y dopatrywa  si  w godno ci osoby 

ludzkiej. Na tle g odu, mierci g odowej milionów ludzi i analfabe-

tyzmu pojawi  si  jeszcze wyra niej problem ochrony tego prawa. 

Prawa solidarno ciowe s  tak nazywane, poniewa  uznano, i   

maj  by  chronione nie tylko przez instrumenty prawne, lecz przede 

wszystkim przez solidarn  wspó prac  wszystkich narodów  
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i pa stw, bez wzgl du na ideologie i ustroje polityczno-gospodarcze 

na rzecz rozwoju.  

W przypadku praw cz owieka trzeciej generacji usi uje si  spro-

wadzi  zasad  solidarno ci do kolektywizmu. Zwolennicy kolek-

tywnych praw cz owieka jako praw ludów i praw solidarno ci usi u-

j  wykaza  zwi zek ludu (narodu) z jednostk  wykazuj c jednocze-

nie brak takowej wi zi z pa stwem53. Jednak inni autorzy uwa aj , 

i  istnienie spo eczno ci to sposób spe niania pewnych celów przez 

jednostk , które najw a ciwiej mo na wykona  we wspólnocie54. 

Realizacja tych celów wymaga rozszerzenia katalogu podmiotów. 

Tote  w charakterze podmiotu praw solidarno ci, obok jednostki 

sytuuje si  mi dzy innymi spo eczno ci regionalne, ludy (narody), a 

tak e mi dzynarodow  spo eczno  wszystkich ludzi. Zatem ju  

tylko poprzez pryzmat podmiotów nale a oby uzna  fuzj  prawa 

ludów (narodów) i prawa solidarno ci za niew a ciw . Ponadto art. 

1 Mi dzynarodowych Paktów Praw Cz owieka zapewnia narodom, z 

mocy prawa do samostanowienia, swobodny rozwój gospodarczy, 

spo eczny i kulturalny. Jest tu jedynie mowa o przys uguj cym na-

rodom, i tylko narodom, prawie do samostanowienia, które impliku-

je rozwój na p aszczy nie gospodarczej, spo ecznej  

i kulturalnej. Natomiast prawo do rozwoju, które jest jednym z praw 

solidarno ci, dotyczy zarówno jednostek, jak te  narodów. Jednak 

nawet w konstrukcji prawa przys uguj cego grupie, nie oznacza  

to jeszcze kolektywizmu, czyli dyktatu zbiorowo ci. Tak e tu  

trzeba widzie  jednostki jako cz onków grupy, któr  tworz . Zatem 

prawa jednostki, jako podmiotowe, nie mog  by  nabywane od zbio-

rowo ci.   

Maj c powy sze na uwadze nale y stwierdzi , i  g ównym za o-

eniem praw solidarno ci jest niemo no  samodzielnego korzysta-

nia z niektórych praw przez ró ne spo eczno ci. Tote  skuteczna ich 

realizacja wymaga wspólnych i solidarnych wysi ków podejmowa-

nych przez wszystkich uczestników ycia mi dzynarodowego. To 

wspólne dzia anie spowodowane jest implikacj  do ycia spo eczne-

go z jednej strony, z drugiej za  skuteczniejsz  form  realizacji za-

                                                      
53 Por. J. Crawford, The Rights of Peoples. Some Conclusions, w: The Rights of 

Peoples, ed. J. Crawford, Oxford 1988, s. 170. 
54 Tam e, s. 167. 
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mierzonych celów. Jednak pierwszorz dnym celem tej aktywno ci 

jest osoba ludzka, b d ca centrum ka dej spo eczno ci. Zatem pod-

staw  solidarno ci jest uznanie osobowej natury i godno ci osoby 

ludzkiej. 

 

IV 

 

Pomimo jednostronnego uj cia praw w pierwszej generacji praw 

cz owieka nale y stwierdzi , e proklamowanie zasady wolno ci  

i równo ci w deklaracjach XVIII wieku by o ze wszech miar s usz-

ne. Dzi ki nim rozpocz  si  nowy okres w rozwoju spo eczno ci, 

której podstaw  sta a si  osoba ludzka. Otrzymywa a ona jednakowe 

prawa w zakresie podstawowym – przynajmniej formalnie – ze 

wzgl du na sw  godno , niezale nie od woli  pozosta ych jedno-

stek. Podsumowuj c rozwój historyczny tej filozofii prawa, widzimy 

na pierwszym planie prawa obywatelskie i wolno ci polityczne. 

Przez proklamowanie powszechnej wolno ci i równo ci obywateli 

wobec prawa zniesiono przywilej, nie rozwi zuj c w ca o ci pro-

blemu nierówno ci spo ecznej i gospodarczej. Te dwie wymienione 

zasady pojmowano czysto formalnie. W zwi zku z tym jednowy-

miarowa koncepcja liberalna wolno ci i równo ci by a krytykowana 

zarówno ze strony marksistowskiej, jak i katolicyzmu spo ecznego. 

Podstaw  drugiej generacji praw cz owieka jest równie  godno  

osoby ludzkiej, jak g osi Pakt Praw Gospodarczych, Spo ecznych  

i Kulturalnych. Natomiast prawa tu akcentowane wyeksponowuj  

zasad  równo ci. W marksistowskiej doktrynie prawa cz owieka 

mog y wyra a  tylko wol  klasy panuj cej. Zatem po o ono tu na-

cisk na prawa spo eczne, ekonomiczne i kulturalne. Natomiast pra-

wa wolno ciowe umieszczono na dalszym miejscu. Taka konstruk-

cja rozumiana jest jako materialna gwarancja dla praw politycznych. 

Przyczyn  ukszta towania si  drugiej generacji praw cz owieka by  

m.in. brak zabezpiecze  socjalnych oraz niemo no  powszechnego 

udzia u w tworzeniu dóbr gospodarczych i korzystaniu z nich. Na-

czelne prawa spo eczne cz owieka, jakimi s  na przyk ad prawo do 

pracy i sprawiedliwej p acy, by y masowo naruszane. 

Pojawienie si  trzeciej generacji praw cz owieka mia o by  od-

powiedzi  na istnienie problemów globalnych poprzez realizowanie 
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solidarno ci mi dzynarodowej. Jednak po czenie w tre ci art. 1 

Mi dzynarodowych Paktów Praw Cz owieka prawa narodów  

(ludów) z prawami solidarno ci poprzez rozwój wprowadzi o pe-

wien zam t w doktrynie. Skutkiem tego pojawili si  autorzy próbu-

j cy wykaza  istnienie prawa narodów do samostanowienia jako 

prawa solidarno ci. W tym wypadku generacyjno  praw cz owieka 

mia aby by  argumentem za poszerzeniem podmiotu uprawnionego. 

Natomiast solidarno  dawa aby mo liwo  wprowadzenia kolek-

tywu w miejsce tego ostatniego. W konsekwencji prawo do samo-

stanowienia by oby kolektywnym prawem cz owieka przys uguj -

cym narodowi. Ponadto by oby one równie  prawem solidarno ci. 

Jednak takie uj cie jest niekoherentne poniewa  prawa cz owieka 

przys uguj  jednostce ze wzgl du na jej godno . Natomiast ich 

tre ci  s  integralnie uj te prawa w trzech generacjach. Tak e w 

wymiarze mi dzynarodowym podstawa norm tkwi w warto ci osoby 

ludzkiej i jej uprawnieniach. Wi e si  to z faktem, i  wszelkie spo-

eczno ci pe ni  rol  instrumentu zabezpieczaj cego integralny roz-

wój cz owieka, poprzez wykonywanie funkcji pomocniczych wobec 

niego, b d cego warto ci  centraln . 
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Pawe  A. Leszczy ski, Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji 

RP, Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe “Semper”, ss. 99. 

 

“Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP” Paw a Leszczy -

skiego to przede wszystkim przedstawienie genezy prac konstytu-

cyjnych nad przepisami wyznaniowymi uj tymi w Konstytucji RP  

z 2 kwietnia 1997 r., ich analiza oraz omówienie realizacji po wej-

ciu w ycie Ustawy Zasadniczej. Autor powo uje si  w pracy na 

biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego; litera-

tur  dotycz c  przebiegu prac nad konstytucj  autorstwa profeso-

rów: Ryszarda Chru ciaka; Stanis awa Gobethnera; Miros awa Wy-

rzykowskiego, a tak e z opracowa  prawa wyznaniowego prof. 

Micha a Pietrzaka i ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz artyku y 

publikowane na amach “Pa stwa i Prawa”. 

We wst pie zawarte zosta y informacje ogólne, dotycz ce po-

dzia u przepisów wyznaniowych na  przepisy wyznaniowe w zna-

czeniu cis ym, przepisy wyznaniowe w znaczeniu szerokim oraz 

przepisy proceduralno-gwarancyjne. Sprecyzowano te  poj cie “ko-

ció ”, przez które rozumie si  Ko ció  rzymskokatolicki oraz inne 

ko cio y o uregulowanej sytuacji prawnej w drodze odr bnej usta-

wy, a tak e zwi zki wyznaniowe dzia aj ce w oparciu o wpis do 

rejestru ko cio ów i zwi zków wyznaniowych. 

Rozdzia  I opracowania nosi tytu  “Relacje Pa stwo – Ko ció  

we wspó czesnym wiecie”. Autor przedstawia to zagadnienie w 

oparciu o pogl dy dwóch autorów. Pierwszym z nich jest ks. prof. 

Józef Krukowski, który wyró nia trzy modele stosunków pa stwo – 

ko ció , a mianowicie: 
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1) system rozdzia u; 

2) system pa stwa wyznaniowego, w którym jedna z religii jest 

oficjalna; 

3) system pa stwa totalitarnego.  

Drugi z autorów – prof.  Micha  Pietrzak ujmuje te relacje w 

formie dwóch systemów: 

1) powi zania, którego cech  charakterystyczn  jest zaanga o-

wanie pa stwa w urzeczywistnienie celów religijnych. Ma ono tak e 

mo liwo  ingerowania w wewn trzne sprawy zwi zków wyzna-

niowych oraz preferowania okre lonego zwi zku wyznaniowego, 

zapewniaj c mu szczególn  pozycj  w strukturze pa stwowej. Przy-

k adem systemu powi zania mi dzy pa stwem a konkretnym ko-

cio em jest Grecja. 

2) rozdzia u; w którym pa stwo jest awyznaniowe; nie posiada 

kompetencji do regulowania spraw natury religijnej i respektuje 

autonomi  wszystkich zwi zków wyznaniowych. Przyk adem relacji 

tego typu s  : Kanada, Zwi zek Australijski, Japonia i Szwecja. 

Do powy szych klasyfikacji autor dodaje tak e typ pa stwa ate-

istycznego. Wskazuje tu na specyficzny model stosunków pa stwo – 

zwi zki wyznaniowe w by ych pa stwach komunistycznych. Twier-

dzi, e pa stwo ateistyczne by o tak naprawd  wyznaniowe. Ró ni-

ca polega a jednak na tym, e miejsce wyznania oficjalnego zajmo-

wa a ideologia marksizmu-leninizmu. 

W rozdziale tym poruszone zosta y tak e zagadnienia dotycz ce 
perspektywy Unii Europejskiej, zwi zane z istnieniem w ramach 
Komisji Europejskiej tzw. Komórki Prospektywnej, która spe nia a 
funkcje punktu kontaktowego pomi dzy komisj  a wspólnotami 
religijnymi. 

W rozdziale II pt. “Relacje Pa stwo-Ko ció  w konstytucjach 
Polski w XX w.” autor przytacza sformu owania dotycz ce preambu-
y i uk adu stosunków pa stwo-ko ció  zawarte w trzech konstytu-

cjach: marcowej (1921 r.), kwietniowej (1935 r.) i lipcowej  
(1952 r.). Analizuj c przepisy trzech konstytucji dochodzi do wnio-
sku, e uk ad stosunków mi dzy pa stwem a Ko cio em w konsty-
tucjach: marcowej i kwietniowej ukszta towany zosta  w formie 
systemu powi zania, natomiast konstytucja lipcowa przyj a system 
rozdzia u. 
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“Geneza sformu owa  wyznaniowych Konstytucji RP z 2 IV  

1997 r.” to kolejny rozdzia , w którym autor podejmuje rozwa ania 

nad: 1. Ogólnymi uwarunkowaniami prac konstytucyjnych, 2. Pro-

pozycjami konstytucyjnymi ko cio ów, 3. Propozycjami rodowisk 

humanistycznych. Zdaniem p. Leszczy skiego projekty konstytu-

cyjne z lat 1989-1994 prezentowa y bardzo zró nicowane wizje adu 

wyznaniowego w Polsce. W publicznej debacie uczestniczy y 

wszystkie kr gi spo ecze stwa. Autor opisuje propozycje Ko cio a 

rzymskokatolickiego, który wyodr bni  dwie relacje: wewn trzpa -

stwow , która zachodzi mi dzy pa stwem a obywatelem, który jest 

podmiotem prawa  do wolno ci religijnej, oraz instytucjonaln  - 

wyst puj c  miedzy pa stwem a ko cio em. Episkopat Polski kry-

tycznie ustosunkowa  si  do koncepcji pa stwa laickiego. Odrzuci  

tak e formu  “rozdzia u ko cio a od pa stwa”. Natomiast zamiast 

“rozdzia u” Episkopat Polski zaproponowa  dwie zasady, które win-

ny by  zapisane w nowej konstytucji:  

1. zasad  wzajemnego poszanowania suwerenno ci i niezale no-

ci Ko cio a i pa stwa w swoich dziedzinach, 

2. zasad  zdrowego wspó dzia ania dla dobra wspólnego.  

Autor rozwa a tak e propozycj  rodowisk humanistycznych re-

prezentowanych m. in. przez Federacj  Polskich Stowarzysze  Hu-

manistycznych, która powsta a w 1995 r. Organizacje w  niej zrze-

szone og osi y “Obywatelskie tezy do Konstytucji RP”. Rozdzia  III 

tych tez po wi cony by  propozycjom zapisów wyznaniowych przy-

sz ej konstytucji. 

Podrozdzia  “Przepisy wyznaniowe wybranych projektów konsty-

tucyjnych z lat 1989-1994” obrazuje z o ono  poruszanego zagad-

nienia, a tak e u wiadamia, e nie atwo by o znale  konsensus 

dotycz cy normatywnego kszta tu relacji mi dzy pa stwem a ko-

cio em oraz sposobu uj cia prawa do wolno ci sumienia i wyzna-

nia, pomimo pozornej zbie no ci rozwi za  w tym zakresie. Autor 

do  szczegó owo opisuje wszystkie projekty, m. in. projekt Komisji 

Konstytucyjnej Sejmu RP X Kadencji; Komisji Konstytucyjnej Se-

natu I Kadencji; Prezydenta RP; SLD; PSL-UP; KPN; UM; projekt 

obywatelski NSZZ, które w ró ny sposób podejmowa y zagadnienia 

dotycz ce relacji pa stwo – ko ció  oraz zasady wolno ci sumienia  

i wyznania. Pomimo ró norodnych zapatrywa  na temat pozycji 
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ko cio a wobec pa stwa w przedstawionych przez autora fragmen-

tach projektów konstytucji, wszystkie one zawieraj  postanowienia 

o wolno ci sumienia i wyznania jak równie  przepisy antydyskry-

minacyjne.Rozdzia  “Praca nad  regulacj  spraw wyznaniowych w 

Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego” zawiera 4 pod-

rozdzia y: 

1. Organizacja pracy Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Na-

rodowego w latach 1994-1997, 

2. Regulacja stosunków pa stwo – ko ció , 

3. Wolno  sumienia i wyznania, 

4. Preambu a. 

W podrozdziale I autor opisuje sk ad, organizacje i zasady funk-

cjonowania Komisji Konstytucyjnej ZN oraz sposób wyboru jej 

przewodnicz cego. Wymienia sze  podkomisji wchodz cych w 

sk ad Komisji Konstytucyjnej. Autor przedstawia post powanie 

dotycz ce przyjmowania projektów konstytucji; redagowanie jedno-

litego tekstu oraz poddanie go debacie sejmowej. P. Leszczy ski w 

sposób przyst pny i prosty wyk ada kolejne etapy  prac nad konsty-

tucj .  

Kolejny podrozdzia  – “Regulacja stosunków pa stwo – ko ció ” 

dotyczy wyboru formy okre laj cej pa stwo jako “ wieckie” lub 

“ wiatopogl dowo neutralne”. Zawiera tak e zagadnienia okre laj -

ce relacje na linii pa stwo – zwi zki wyznaniowe. Autor prezentuje 

zdania i opinie reprezentantów ko cio ów i organizacji laickich. 

Zamieszcza wypowiedzi  ks. bpa Jeremiasza (przedstawiciel Pol-

skiego Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego), ks. Henryka 

Rothera-Sacewicza (reprezentant Ko cio ów Zbiorów Chrystuso-

wych, Naczelny Prezbiter); ks. bpa Tadeusza R. Majewskiego (re-

prezentant Ko cio a Polskokatolickiego), Ryszarda Gutkowskiego 

(reprezentant Rady Ko cio ów Chrze cijan Baptystów); Anny Wa-

lickiej (zabra a g os w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Pa stwa 

Neutralnego wiatopogl dowo NEUTRUM). Przytacza te  propo-

zycje, które przedstawili: senator Alicja Grze kowiak (NSZZ “Soli-

darno ”), Leszek Wi niewski, Micha  Pietrzak (reprezentant Pre-

zydenta RP). 
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Autor w “Zagadnieniach wyznaniowych Konstytucji RP” opisuje 

kolejne etapy wprowadzania poprawek, zmiany stanowisk,  zawie-

ranie kompromisów i ca  trudn  drog  do zawarcia porozumienia w 

tak wa nej sprawie, jak stosunki mi dzy pa stwem a ko cio ami. 

By  to proces bardzo skomplikowany, d ugotrwa y, wzbudzaj cy 

wiele emocji i kontrowersji ró nych rodowisk. Zosta  jednak  

zako czony uchwaleniem w trzecim czytaniu Konstytucji RP  

z 2.IV.1997 r. 

Trzeci z podrozdzia ów: “Wolno  sumienia i wyznania” przed-

stawia problem opracowania konstytucyjnego przepisu dotycz cego 

wolno ci sumienia i wyznania. Autor stwierdza, e to zagadnienie 

postanowiono umiejscowi  w projektowanym rozdziale II Konsty-

tucji, mówi cym o prawach, wolno ciach oraz obowi zkach obywa-

tela. Zasad  wolno  sumienia i wyznania traktowano jako prawo 

cz owieka. Leszczy ski prezentuje po kolei wszystkie stadia: od 

powstania projektów przepisu, poprzez dyskusj  nad nimi, w której 

g os zabrali: Wiktor Osiaty ski; Jan M. Rokita; Alicja Grze kowiak; 

ks. Henryk Rother-Sacewicz; ks. Zachariasz yko. 

Jedn  z wa niejszych kwestii, która zosta a poruszona w kolej-
nym podrodziale, jest istota preambu y, jej charakter oraz debata nad 
jej form  i tre ci . Spór o preambu  dotyczy  jej roli wzgl dem 
Konstytucji. Kluczowe sformu owanie wyznaniowe “Invocatio De-
i”, czyli odwo anie si  do Boga znajduje si  na wst pie preambu y. 
“Invocatio Dei” posiada o zarówno wielu zwolenników, jak  
i przeciwników. Dosz o jednak dosz o do zawarcia pewnego kom-
promisu i Komisja Konstytucyjna ZN przyj a tre  preambu y b -
d c  skorygowan  propozycj  Tadeusza Mazowieckiego. Wariant 
ten nie zawiera  “Invocatio Dei”, ale dwukrotn  wzmiank  o Bogu. 

W rozdziale V opracowania autor zajmuje si  ocen  artyku ów 
25 i 53 Konstytucji RP.  W art. 25 kontrowersje budzi wyra ona w 
ust. 2 zasada “bezstronno ci”. Dowodz  tego przeciwstawne opinie: 
Leszka Garlickiego i  Micha a Pietrzaka oraz przytoczone pogl dy 
Jacka Salija, Giapmaoala Crepedi, Aleksandra Merkera.  

Art. 53 cechuje si  natomiast chaosem terminologicznym. Wy-
st puje tam, zdaniem autora, wielka ró norodno  poj : wolno  
przekona , wolno  wiatopogl du, wyznania. Nie wspomina si   
o g oszeniu pogl dów areligijnych, co nie czyni zado  wymogom 
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spo ecze stwa pluralistycznego. Konstytucja nie wypowiada si  
tak e o prawie wykonywania funkcji religijnych przys uguj cych 
ko cio om.  

Rozdzia  VI nosi tytu  “Wybrane zagadnienia stosunków pa -

stwo-ko ció  w latach 1998-2000 r.”. Autor prezentuje implementa-

cj  postanowie  konkordatu do polskiego systemu prawnego oraz w 

sposób precyzyjny i jasny przedstawia przebieg ratyfikacji Konkor-

datu mi dzy Polsk  a Stolic  Apostolsk , który zosta  podpisany w 

Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. Zamieszcza tak e informacj   

o tym, e w marcu 1998 r. kardyna  Angelo Sodano – Sekretarz 

Stanu Stolicy Apostolskiej oraz premier Jerzy Buzek wymienili 

dokumenty ratyfikacyjne. Ponadto P. Leszczy ski prezentuje frag-

menty przemówienia premiera oraz s owa Papie a Jana Paw a II, co 

niew tpliwie wzbogaca tekst. Zwraca on uwag  tak e na ustaw   

z 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw Kodeksu Rodzinnego i Opie-

ku czego Kodeksu Post powania Cywilnego, Prawa o Aktach Stanu 

Cywilnego, Ustawy o Stosunku Pa stwa do Ko cio a katolickiego. 

Istotnym zagadnieniem przedstawionym przez autora jest tzw. 

“ma e stwo konkordatowe”, czyli mo liwo  uzyskania skutków 

cywilnych przez ma e stwo kanoniczne. Opisuje równie  umow  

mi dzy Rz dem RP a Konferencj  Episkopatu Polski w sprawie 

statusu prawnego szkó  wy szych zak adanych i prowadzonych przez 

Ko ció  katolicki, w tym uniwersytetów, odr bnych wydzia ów i wy -

szych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu 

uznawania przez pa stwo stopni i tytu ów nadawanych przez te 

szko y (umowa z 1 lipca 1999 r.) Wspomina o ustawie z 14 czerwca 

1991 r.,  na mocy której pa stwo dotuje finansowo Katolicki Uni-

wersytet Lubelski a tak e ustawie z 26 czerwca 1997 r., wywo uj -

cej podobne skutki wobec Papieskiej Akademii Teologicznej w 

Krakowie. Autor informuje tak e o powstaniu w maju 1998 r. Ko-

cielnej Komisji Konkordatowej a tak e o ukonstytuowaniu si  

Rz dowej Komisji Konkordatowej. 

Bardzo ciekawym tematem podj tym przez twórc  tego opraco-

wania s  zagadnienia dotycz ce obecno ci Ko cio a w strukturze 

Wojska Polskiego. P. Leszczy ski zwi le i klarownie przedstawia 

wszystkie aspekty tego problemu. Wymienia funkcjonuj ce w struk-

turze polskiej armii ordynariaty: 
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1. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego,  

2. Prawos awny Ordynariat Wojskowy,  

3. Ewangeliczne Duszpasterstwo Wojskowe.  

Opisuje ich zadania, funkcje i pos ug  duszpastersk  w ród o -

nierzy. 

Jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich lat jest 

problem “sekt” oraz “nowych ruchów religijnych”. Autor formu uje 

swoj  definicj  sekty oraz prezentuje wypowiedzi przedstawione 

przez Komisj  praw Cz owieka oraz Mi dzynarodowy Zespó  do 

Spraw Nowych Ruchów Religijnych. Zwraca uwag  na to, jak 

skomplikowan  i trudn  do okre lenia organizacj  jest sekta, co 

potwierdzaj  umieszczone w tym podrozdziale opinie i pogl dy 

ró nych rodowisk. Autor uwa a, e poj ciem “sekta” nale y ope-

rowa  w sposób przemy lany i rozwa ny, gdy  nazbyt cz sto poj -

cie to b dnie odnoszone jest do zwi zków wyznaniowych, które 

maj  prawnie uregulowany status. 

Ostatnimi zagadnieniami poruszanymi w ksi ce s  problemy 

maj tkowe dotycz ce zwrotu maj tku Ko cio a i zwi zków wyzna-

niowych, handel w niedziel  oraz dzia alno  charytatywna ko cio-

ów. 

W zako czeniu autor podkre la konieczno  wspó pracy pa stwa 

ze stowarzyszeniami wiatopogl dowymi zrzeszaj cymi ateistów, 

agnostyków czy reprezentantów innych nurtów. Zdaniem autora, na 

stosowanie artyku ów wyznaniowych Konstytucji b dzie mia o 

wp yw orzecznictwo s dów powszechnych, a w kwestii ochrony 

wolno ci sumienia i wyznania nadal b dzie oddzia ywa  orzecznic-

two Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka w Strasburgu.  

W sprawach wyznaniowych istotne b dzie tak e orzecznictwo Na-

czelnego S du Administracyjnego i Trybuna u Konstytucyjnego. 

Przestrzeganie swobody sumienia monitorowa  b dzie Rzecznik 

Praw Obywatelskich, jak i Rzecznik Praw Dziecka. Leszczy ski 

uwa a, e Konstytucja dokona a petryfikacji struktury przepisów 

polskiego prawa wyznaniowego. 
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 “Zagadnienia wyznaniowej w Konstytucji RP” autorstwa Paw a 

Leszczy skiego stanowi  pewne podsumowanie – wyk ad podsta-

wowych informacji. Autor stosuj c prost  formu  u atwia czytelni-

kowi zapoznanie si  z poruszan  problematyk . Jego wypowiedzi 

przeplatane s  pogl dami i opiniami polityków, politologów i in-

nych naukowców, co wzbogaca ksi k  i stanowi jej dodatkowy 

walor. Niew tpliwie atutem tego opracowania jest to, e dotyczy 

ono zagadnie , które wzbudzaj  w ród spo ecze stwa wiele emocji  

i kontrowersji. 

 

Krzysztof Warcha owski 

 

 



Studia z Prawa Wyznaniowego 
Tom IV – 2002 

 

 
 
 

Krzysztof Warcha owski, Nauczanie religii i szkolnictwo kato-

lickie w konkordatach wspó czesnych, Lublin 1998. 

 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
wydaj c monografi  ks. dra Krzysztofa Warcha owskiego pt.  
“Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach wspó -
czesnych”, niew tpliwie uzupe ni o luk  na rynku pozycji prawni-
czych. Sam za  Autor zabra  g os w dyskusji nad zasadno ci , w a-
ciwo ci  i rol  umów konkordatowych w porz dkach prawnych 

wspó czesnych pa stw. Zagadnienia natomiast nauczania religii  
i szkolnictwa katolickiego nale a y do kwestii wzbudzaj cych w 
naszym kraju najwi cej kontrowersji. Argumenty wysuwane przez 
przeciwników przyj tych w konkordacie rozwi za  rzadko odwo-
ywa y si  do instytucji funkcjonuj cych ju  w innych pa stwach. 

“Dy urnym” has em by a rzekoma gro ba wprowadzenia w naszym 
porz dku prawnym elementów pa stwa wyznaniowego. Podstawo-
w  wi c zas ug  Autora jest podj cie tak istotnego problemu oraz 
umieszczenie go w szerokim kontek cie wspó czesnych umów kon-
kordatowych, w tym równie  polskiego konkordatu podpisanego w 
roku 1993, a ratyfikowanego w roku wydania prezentowanego opra-
cowania. Pozwala to na znacznie bardziej obiektywn  ocen  zasto-
sowanych rozwi za  i oparcie jej nie tyle na opiniach emocjonalno 
– publicystycznych, co na merytorycznych przes ankach prawnych 
oraz na dorobku pa stw o zró nicowanej tradycji i kulturze. 

Opracowanie to sk ada si  z trzech cz ci. W pierwszej – wpro-
wadzaj cej – przedstawione zosta y podstawy wychowania religij-
nego w ramach edukacji szkolnej. Pierwszy zatem rozdzia  tej cz ci 
traktuje o stanowisku Ko cio a w sprawie wychowania religijnego w 
szko ach. Podstaw  tych rozwa a  s  kolejno: doktryna Ko cio a  
i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Autor wskazuje tu na przy-
rodzon  (naturaln ) godno  i prawa osoby ludzkiej, prawa rodzi-
ców do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekona-
niami religijnymi oraz na pomocnicz  rol  pa stwa, Ko cio a  
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i szko y w wype nianiu przez nich tego  zadania. Drugi natomiast 
rozdzia  przedstawia gwarancje wychowania religijno – moralnego 
zawarte w umowach mi dzynarodowych wielostronnych (o zasi gu 
uniwersalnym oraz regionalnym) i konkordatowych. Podkre lona w 
tym miejscu jest istotna zgodno  stanowiska nauki Ko cio a z pod-
stawami prawa mi dzynarodowego w tym zakresie. 

Druga cz , sk adaj ca si  z trzech rozdzia ów, prezentuje  
zagadnienia nauczania religii w szko ach publicznych w obowi zu-
j cych umowach konkordatowych. Autor wyró nia w niej naucza-
nie religii w formie obligatoryjnej (rozdzia  I) i fakultatywnej (roz-
dzia  II – w nim równie  przedstawiona sytuacja naszego kraju) oraz 
zaznacza wyj tkowy status nauczania religii w wyznaniowym pa -
stwie islamskim – Tunezji (rozdzia  III). Przy przedstawianiu uregu-
lowa  poszczególnych umów konkordatowych zachowuje podobny 
schemat z indywidualnymi, nieznacznymi modyfikacjami. Odnosi 
si  zatem do programu nauczania religii, pozycji nauczycieli religii, 
religii jako przedmiotu edukacji szkolnej, zakresu jej nauczania oraz 
nadzoru nad nim. 

Trzecia cz , najobszerniejsza, w trzech rozdzia ach prezentuje 
zagadnienia statusu szkó  katolickich w konkordatach wspó cze-
snych. W pierwszej kolejno ci spotykamy problematyk  redakcyjnie 

cznie potraktowanych katolickich przedszkoli, szkó  podstawo-
wych oraz rednich, nast pnie kolejno – szkó  wy szych oraz semi-
nariów duchownych (wy szych i ni szych). W ród szkó  z pierwszej 
i drugiej spo ród wymienionych kategorii godnym podkre lenia jest 
zarysowanie sytuacji szkolnictwa katolickiego w kolejnym, po Tu-
nezji, niekatolickim pa stwie wyznaniowym, a mianowicie w Izra-
elu. W ród szkó  wy szych natomiast przedstawiono w odr bnych 
cz ciach sytuacj  prawn  uniwersytetów papieskich i katolickich, 
nast pnie wydzia ów teologicznych w uczelniach pa stwowych, a w 
ko cu uczelni (ko cielnych i pa stwowych) przygotowuj cych na-
uczycieli religii. Przy omawianiu uregulowa  poszczególnych 
umów konkordatowych Autor ka dorazowo ustosunkowuje si  za-
sadniczo do uznania przez pa stwo prawa Ko cio a do prowadzenia 
odno nych instytucji oraz, nast pnie, do okre lenia ich statusu w 
pa stwowym systemie szkolnictwa. W niektórych przypadkach 
omawiana jest tak e sytuacja prawna nauczycieli i uczniów takich 
instytucji oraz ewentualne dotacje pa stwowe na ich rzecz w postaci 
subwencji rzeczowych, osobowych i inwestycyjnych. 



Recenzje 253

W opracowaniu tym zamieszczono równie  obfit  bibliografi  
przedmiotu podzielon  na ród a i literatur . Czo owe miejsce, co 
jest zrozumia e ze wzgl du na charakter pracy, zajmuj  w niej teksty 
analizowanych umów konkordatowych oraz odno nego ustawodaw-
stwa pa stwowego – od konstytucji do aktów ni szej rangi, g ównie 
traktuj cych o materii o wiatowej. Poczesne miejsce zajmuj   
te  dokumenty proweniencji ko cielnej – Soboru Watyka skiego II  
i papie y czasów posoborowych. Znajdujemy tam te  obszerny wy-
kaz literatury, w znacznym zakresie obcoj zycznej, co samo w sobie 
jest warto ci  dla zainteresowanych podobn  tematyk . 

Swoje zamiary badawcze i metod  ich realizacji Autor przedsta-
wia we wst pie, natomiast podsumowuje wyniki swoich prac w 
zako czeniu. Niew tpliwie komfort lektury by by wy szy, zw asz-
cza dla czytelnika nie b d cego specjalist  w dziedzinie prawa kon-
kordatowego, gdyby spotyka  on podsumowania rozdzia ów i cz ci 
analizowanej pracy. Zamieszczone wst py do niektórych cz ci  
i rozdzia ów, przy pomini ciu zako cze , czy te  wniosków z nich 
p yn cych, pozostawiaj  pewien niedosyt. Odczuwalny jest równie  
brak wyra nie podkre lonych tendencji rozwojowych w badanym 
zakresie prawa konkordatowego, wskazania kierunków tych prze-
mian i ich ewentualnego znaczenia dla powstawania i interpretacji 
przepisów polskiego konkordatu. W tym kontek cie cenn  rzecz  
by oby równie  wysuni cie pewnych postulatów okre laj cych mo -
liwe do zastosowania rozwi zania o charakterze modelowym. Próba 
taka mia aby znaczenie de lege ferenda w zakresie szerszym (nego-
cjowania i zawierania ewentualnych kolejnych umów konkordato-
wych) i w szym (interpretacji obowi zuj cych przepisów konkor-
datu polskiego bior c pod uwag  ratio legis i konstrukcji kolejnych 
aktów oko okonkordatowych). 

Uwagi te nie umniejszaj  jednak nowatorskiego charakteru opra-
cowania i aktualno ci podj tej przez Autora tematyki. Lektura tej 
pozycji niew tpliwie przyczyni si  do poszerzenia wiedzy czytelni-
ka na prezentowany temat. Dostarczy równie  rzeczowych, meryto-
rycznych argumentów o charakterze prawnym i prawno-porów-
nawczym polemistom, zabieraj cym g os w odradzaj cych si  cza-
sami dyskusjach na temat miejsca i roli rozwi za  konkordatowych 
w polskim systemie prawa. 

Tadeusz Stanis awski 
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G. Sanciñena Asurmendi, El reconocimiento civil de las reso-

luciones matrimoniales extranjeras y canónicas, Madrid 1999,  

pp. 207. 

 

W XX wieku nast pi o wyra ne ograniczenie jurysdykcji ko-

cielnej nad ma e stwami, tak e w materii uznawania skutków 

cywilnych wyroków s dów ko cielnych. 

W nowszej praktyce zawierania umów mi dzy pa stwami a Sto-

lic  Apostolsk  kwestia ta bywa podnoszona, ale nie zawsze roz-

strzygana. Na przyk ad w konkordacie z Polsk , podpisanym w 

1993 r., w art. 10, orzekanie w sprawach ma e skich przewidzia-

nych w prawie kanonicznym, w tym o jego niewa no ci, pozostawia 

si  w wy cznej kompetencji w adzy ko cielnej (ust. 3), za  o skut-

kach okre lonych w prawie polskim – s dom pa stwowym (ust. 4). 

Jednak kwestia powiadamiania o tych orzeczeniach mo e by  

przedmiotem nowych umów mi dzy stronami lub uzgodnie  mi dzy 

Rz dem i Konferencj  Episkopatu, je li ta otrzyma stosowne upo-

wa nienie, co przewiduje si  w art. 27 (art. 10 ust. 5).  

Zdecydowanie dalej posz y rozwi zania przyj te w uk adzie pod-

stawowym ze S owacj  (Základná zmluva medzi Svätou stolicou  

a Slovenskou republikou), podpisanym 24 listopada 2000 r. W przy-

padku stwierdzenia niewa no ci ma e stwa kanonicznego lub jego 

rozwi zania przez w adze Ko cio a katolickiego, na danie jednej 

ze stron orzeczenie takie ma by  przedstawione w adzom pa stwo-

wym, a ta zastosuje przepisy w asnego porz dku prawnego (art. 10 

ust. 2). 

W rozwi zaniu tym, pod wzgl dem zakresu jak te  sposobu 

uznania orzecze  ko cielnych, jest wyra ne nawi zanie do praktyki 

obowi zuj cej w Hiszpanii na mocy Pierwszego uk adu mi dzy Sto-

lic  Apostolsk  i Hiszpani  dotycz cego kwestii prawnych, podpisa-

nego 2 stycznia 1979 r. (art. VI ust. 2). Maj c na uwadze najnowsze 
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rozwi zanie obowi zuj ce u naszych S siadów, jak te  mo liwo  

nowego uregulowania przewidzian  w konkordacie z Polsk , intere-

suj ca tak e dla nas mo e by  pozycja El reconocimiento civil de  

las resoluciones matrimoniales extranjeras y canónicas (Uznanie 

cywilne rozstrzygni  w sprawach ma e skich s dów zagranicz-

nych i ko cielnych), która ukaza a si  na rynku ksi garskim w Hisz-

panii. Jej autork  jest G. Sanciñena Asurmendi, za  wydawc  Mar-

cial Pons. 

Problematyka uj ta zosta a w siedmiu rozdzia ach. W pierw-

szym, Autorka przedstawia ewolucj  w prawie pa stwowym Hisz-

panii, gdy chodzi o pa stwowe uznawanie wyroków s dów zagra-

nicznych i s dów ko cielnych. Wskazuje na odmienno  uregulo-

wa  w kodeksie cywilnym, co podkre la ich roz czne traktowanie 

(odpowiednio art. 107 i art. 80). O ile wyroki s dów zagranicznych 

s  uznawane “automatycznie”, to wyznaniowe przechodz  badanie 

co do tre ci, z ograniczeniami wspomnianego ju  wy ej uk adu w 

sprawach jurysdykcyjnych mi dzy Stolic  Apostolsk  i pa stwem 

hiszpa skim: “Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego kontra-

henci b d  mogli odnosi  si  do s dów ko cielnych celem stwier-

dzenia niewa no ci ich zwi zku lub prosi  o dyspens  papiesk  od 

ma e stwa wa nie zawartego, lecz nie dope nionego. Postanowie-

nia w adz ko cielnych, na yczenie jednej ze stron, mog  by  uzna-

ne za skuteczne na forum pa stwowym, o ile kompetentny trybuna  

cywilny uzna je za zgodne z obowi zuj cym prawem pa stwowym” 

(art. VI ust. 2). 

W rozdziale drugim zawarte jest studium na temat uznawania 

wyroków zagranicznych. Podstaw  jego jest konwencja mi dzy 

Hiszpani  i Niemcami z 14 listopada 1983 r. oraz z Bruksel   

z 28 maja 1998 r. T  ostatni  stosuje si  do wszystkich krajów Unii 

Europejskiej. Natomiast wobec innych, je li brak jest umowy dwu-

stronnej, maj  zastosowanie przepisy kodeksu post powania cywil-

nego (Ley de Enjuiciamento Civil española) – art. 951-954. Trzeba 

doda , e od 1 stycznia 2001 r. obowi zuje nowy kodeks, w którym 

materia ta jest regulowana w art. 778 (Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil), a wcze niejsze przepisy utrac  wa no  po 

wej ciu w ycie nowej ustawy o wspó pracy prawnej mi dzynaro-
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dowej w materii cywilnej (Disposición deregatoria 1, 3a; Disposi-

ción final 20). 

Zdecydowanie szerzej potraktowana zosta a kwestia uznawania 

wyroków s dów ko cielnych w trybie art. 80 kodeksu cywilnego, w 

brzmieniu noweli z 7 lipca 1981 r. – Ley 30/1981, de 7 de julio, por 

la que se modifica la regulación del matrimonio en el Codigo Civil y 

se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, 

separación y divorcio (rozdzia  III). Odnosz c si  do korzystniej-

szego trybu, przewidzianego w drugim z wymienionych uk adów  

(z Bruksel ), szczególnie du o miejsca po wi ca si  kwestii – nie-

obecnej na przyk ad w uk adzie Stolicy Apostolskiej z W ochami,  

a istniej cej w rzeczywisto ci hiszpa skiej – uznawania decyzji 

papieskich w sprawach ma e stw kanonicznych zawartych, lecz nie 

dope nionych. Autorka studiuje konieczno  zwracania si  do try-

buna ów pa stwowych dla uznania tych decyzji, gdy traktuje si  je 

wy cznie jako decyzje aski biskupa Rzymu. Du o uwagi po wi ca 

stanowiskom doktrynalnym, które bardzo si  ró ni  w zapatrywa-

niach, co do cywilnego uprawomocnienia papieskich decyzji: od 

tych, które domagaj  si  przeprowadzenia przez s d cywilny post -

powania od podstaw, poprzez postuluj ce rozwa anie, czy nie 

sprzeciwiaj  si  one w konkretnym przypadku porz dkowi publicz-

nemu, po prost  weryfikacj  formaln . Ostatecznie opowiada si  za 

rozwi zaniem po rednim, tj. rozpatrywaniem dyspensy w kontek-

cie granic wolno ci religijnej z tytu u porz dku publicznego. 

Tre  zawarta w rozdzia ach IV-VI dotyczy czynno ci s dziego 

trybuna u cywilnego. G. Sanciñena Asurmendi skoncentrowa a si  

w nich g ównie na ró nicach w za atwianiu spraw. W rozdziale szó-

stym rozwija spraw  automatycznego uznania, które zwi zane jest  

z dokonaniem wpisu w Rejestrze Cywilnym, a czynno ci s dziego 

ograniczaj  si  do sprawdzenia wa no ci aktu od strony formalnej.  

Dotychczas kompetentny by  s dzia I instancji miejsca zamiesz-

kania ma onków; je li zamieszkiwali w odr bnych obszarach s -

dowych, s dzia ostatniego miejsca zamieszkania lub miejsca prze-

bywania drugiego z ma onków wed ug wyboru powoda. Po z o e-

niu przez niego podania s dzia w ci gu 9 dni przekazywa  je drugiej 

stronie i prokuratorowi, po czym podejmowa  decyzje w zale no ci 

od reakcji tych e: a) o odmowie, w przypadku umotywowanego 
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sprzeciwu drugiej strony lub prokuratora; b) o przyj ciu, je li nie 

by o sprzeciwu, s dzia rozwa a  autentyczno  wyroku s du ko-

cielnego lub dyspensy papieskiej oraz jej zgodno  z prawem pa -

stwa. Przedmiot bada  okre lony by  w art. 90 ustawy 30/1981 r. 

(litery A-E). Cenne jest odniesienie si  do ustawy nr 1/2000, obo-

wi zuj cej od 1 stycznia 2001 r., do jej art. 523, w którym ustawo-

dawca nie domaga si  uznania (exequatur), lecz w dobrej wierze 

zastosowania dyspozycji zawartych w traktatach mi dzynarodo-

wych, w tym o pomocy prawnej. W tym miejscu warto poda  istotn  

tre  obowi zuj cego ju  art. 778 kodeksu cywilnego. W przypadku 

wniesienia spraw o uznanie skuteczno ci cywilnej wyroków wyda-

nych przez trybuna y ko cielne o niewa no ci ma e stwa kano-

nicznego lub decyzji papieskich od ma e stwa wa nie zawartego, 

lecz nie dope nionego (matrimonium non consummatum), o ile nie 

zawieraj  dania, ustalenia lub zmiany przyj tych rozwi za , np. w 

zakresie opieki nad dzie mi ma oletnimi, trybuna  w ci gu 10 dni 

wys ucha drug  stron  i urz d prokuratorski, po czym podejmie 

decyzj  na podstawie przedstawionych dokumentów o skuteczno ci 

w porz dku cywilnym wyroków trybuna ów lub decyzji w adz ko-

cielnych (1). Gdy do wniosku s  do czone dodatkowe dania 

powództwo o uznanie skuteczno ci cywilnej wyroków ko cielnych 

b dzie rozpatrywane cznie z nimi, przy zachowaniu ogólnych 

przepisów tej materii zawartych w art. 775 (2). 

W ostatnim rozdziale – siódmym – Autorka zaj a si  skutkami 

wpisu do Rejestru Cywilnego orzecze  s dów zagranicznych i ko-

cielnych, takimi jak: w adza rodzicielska nad wspólnymi dzie mi, 

obowi zki alimentacyjne, wspólnota maj tkowa, zmianami w aktach 

stanu cywilnego. W tej materii nale y si  stosowa  w pe ni do obo-

wi zuj cego w Królestwie Hiszpanii prawa pa stwowego (w no-

wym kodeksie post powania cywilnego zob. art. 748-778). 

Prezentowane studium, z uwagi na zawarto , jak te  kontekst 

wskazany na pocz tku, mo e by  cenn  lektur , zw aszcza dla zaj-

muj cych si  prawem wyznaniowym i rodzinnym, czy te  zaintere-

sowanych postulowaniem nowych uregulowa  w zwi zku z zapisem 

w art. 10 ust. 5 Konkordatu z 1993 r. Nie odbiera mu te  ca kowicie 

znaczenia przeprowadzona w Hiszpanii w ostatnim czasie noweliza-

cja niektórych podstawowych przepisów. Jej istota sprowadza si  do 
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uproszczenia procedur oraz zmierza do zrównania w traktowaniu 

wyroków s dów zagranicznych i ko cielnych. 

G. Sanciñena Asurmendi poprzez swoje opracowanie do czy a 

do zajmuj cych si  m.in. t  problematyk : R. Navarra-Vallsa,  

D. Llamazaresa Fernándeza i V. Reiny (w Hiszpanii), F. Margiotta 

Broglii (we W oszech), A. Leitego (w Portugalii), by wymieni  

autorów tylko z krajów Europy Zachodniej, omawiaj cych – w ró -

nym zakresie – orzeczenia s dów ko cielnych w sprawach o stwier-

dzenie niewa no ci ma e stwa czy decyzje o rozwi zaniu go  

w inny sposób przez w adz  ko cieln . 

 

Wies aw Bar 
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R. Navarro-Valls, R. Palomino, Estado y Religión. Textos para 

una reflexión crítica, Barcelona (2000), pp. 380. 

 

Prawo cz owieka do wolno ci religijnej, w adza w porz dku poli-

tycznym i duchowym, relacje mi dzy pa stwami i wspólnotami 

religijnymi, niekiedy w ich konkurencyjnym nat eniu, znajduj ce 

wyraz w legislacjach, s  przedmiotem refleksji w ramach nauki 

prawa wyznaniowego.  

Cenn  pomoc , zw aszcza w procesie dydaktycznym, mo e by  

praca Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica (Pa stwo 
i religia. Teksty do naukowej refleksji) przygotowana przez Rafaela 

Navarra-Vallsa i Rafaela Palomina, na zlecenie wydawnictwa Ariel 

S.A. z Barcelony. 

Autorzy s  profesorami Universidad Complutense w Madrycie. 

Pierwszy z nich jest równie  wicesekretarzem Królewskiej Akade-

mii Legislacji i S downictwa, natomiast drugi profesorem wizytuj -

cym uniwersytetów w Chicago i Kalifornii (Berkeley). 

W ród publikacji R. Navarra-Vallsa dominuj  pozycje z zakresu 

prawa wyznaniowego (m.in. Las objeciones de conciencia en el 
Derecho español y comparado, 1997) i ma e skiego (m.in. Matri-
monio y Derecho, 1995). Natomiast R. Palomino koncentruje si  

g ównie na prawie wyznaniowym porównawczym (m.in. Las obje-
ciones de conciencia en el Derecho norteamericano, 1994).  

Jak wskazuje podtytu  ksi ki, zawiera ona wybór tekstów ró-

d owych i fragmentów bardziej znacz cych do nich komentarzy, 

dotycz cych relacji mi dzy pa stwem i spo ecznym fenomenem 

religii. Pierwszym kryterium zastosowanym do ich uporz dkowania 

jest kryterium chronologiczne. Ca o  zosta a podzielona na cztery 

cz ci. W ramach tych e posi kowano si  równie  kryterium przed-

miotowym. 
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Materia  ród owy poprzedza Wprowadzenie (Introducción), w 

którym autorzy daj  krótk  histori  relacji mi dzy wspólnot  poli-

tyczn  i wspólnot  religijn . Wskazuj  te  na niebezpiecze stwo 

skrajnych uj  praw cz owieka, które przy zaw aj cym spojrzeniu 

mog  by  materi  dla manipulacji przez nowe totalitaryzmy, za  

przy nieustannych rewindykacyjnych roszczeniach mog  sta  si  

instrumentem dla fa szywych humanizmów. J drem problemu s  

relacje mi dzy pa stwami i ko cio ami, które niekiedy mog  si  sta  

“pierwotniakami bez okien”, gdy s  ignorowane, albo te  “bra mi 

syjamskimi”, gdy si  mieszaj . Prze om tysi cleci stoi, zdaniem 

Autorów, pod znakiem “zmartwychwstania” wielkich religii. Temu 

mo e towarzyszy  niebezpiecze stwo postaw integrystycznych lub 

cynicznego wykorzystywania przekona  religijnych, zw aszcza 

fanatyzmów, dla celów politycznych. Zatem w relacjach wspólnota 

religijna – wspólna pa stwowa nie mo na zapomina  o ich destyna-

torze – cz owieku. W tej cz ci odwo uj  si  do dyskusji podczas 

rzymskiego sympozjum Polityka i etyka w spo ecze stwie 2000 (27-

28.02.1997 r.), a zw aszcza do wyst pienia R.J. Neuhausa – Church 
and State in the New Society (Ko ció  i Pa stwo w nowej spo eczno-
ci), wskazuj cego na konieczno  zachowania nast puj cych regu : 

a) suwerenno  pa stwa w materii politycznej musi by  okre lana 

dok adnie, by ideologowie nie wykorzystywali jej dla w asnych 

celów; to domaga si  odnowienia instytucji mediacyjnych; b) proces 

polityczny musi by  otwarty na obywateli o ró nych przekonaniach 

“bez nagradzania, czy pomijania z powodu okre lonych przekona  

religijnych b d  ich braku”; c) ko cio y musz  uzna  granice w a-

snych kompetencji w yciu politycznym i ekonomicznym oraz wy-

chowywa  swoich wiernych do zaanga owanego uczestnictwa w 

yciu publicznym (ss. 9-17). 

W cz ci pierwszej – Del monismo político-religioso al dualismo 
cristiano (Od monizmu polityczno-religijnego do dualizmu chrze ci-
ja skiego) – zamieszczone zosta y teksty traktuj ce o religii  

i polityce: w wiecie przedchrze cija skim, w cesarstwie rzymskim 

przy narodzeniu si  chrze cija stwa, o obliczach cezaropapizmu w 

Imperium i na Wschodzie, w dobie ustanowienia chrze cija stwa 

jako religii oficjalnej, wykszta cenia si  dualizmu wschodniego a  

po cezaropapizm karoli ski (ss. 21- 51). 
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W cz ci drugiej – La edad media: cristiandad, poder político y 
poder espiritual: Conflicto de jurisdicciones? ( redniowiecze: 
chrze cija stwo, w adza polityczna i w adza duchowa: konflikt ju-
rysdykcji?) – czytelnik znajdzie m.in. podstawowe teksty o funda-

mentach teokracji oraz dotycz ce walki o inwestytur  – Humberta 

de Silvy Cándidy, list Pedra Damiana do Henryka IV, Dictatus Pa-
pae papie a Grzegorza VII, list do tego  od cesarza Henryka IV, 

listy z ekskomunik  na o on  na Imperatora, konkordat wormacki  

z 1122, pokój wenecki – traktat zawarty miedzy Fryderykiem I  

i Aleksandrem III (1177) – i inne. Apogeum papieskiej w adzy ilu-

struje opracowanie o Innocentym III jako najwy szym arbitrze 

chrze cija stwa, dekret tego  Novit ille (z 1204) oraz list podda czy 

Jana bez Ziemi (1213). Oprócz opracowania cztery teksty ród owe 

po wi cone zosta y Bonifacemu VIII i schy kowemu okresowi teo-

kracji. Za  w nowego – laickiego - ducha czasu wprowadza frag-

ment z Defensor Pacis Marsyliusza z Padwy (ss. 55-119). 

De la tolerancia (O tolerancji) traktuj  teksty zgromadzone w 

cz ci trzeciej (ss. 123 – 184). S  one zwi zane z reformacj  Lutra  

i Kalwina, ustaw  supremacyjn  Henryka VIII (1534), wojnami 

religijnymi, proklamowaniem Aktu Tolerancyjnego z Maryland 

(1649), regalizmami – deklaracj  gallika sk  (1682) i konkordatem 

Benedykta XIV z Hiszpani  (1753), z ameryka sk  deklaracj  z 

Wirginii (1776) i “Bill of Rights” (1791) oraz francusk  Deklaracj  

Praw Cz owieka i Obywatela (1789). Teksty ród owe przeplataj  

nieliczne komentarze. 

Cz  czwarta – El siglo de las libertades (Wiek wolno ci) – 

ukazuje ochron  wolno ci religijnej na forum mi dzynarodowym 

(fragmenty z Powszechnej Deklaracji Praw Cz owieka z 1948; Mi -

dzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich z 1966 

oraz Deklaracji ONZ w sprawie wyeliminowania wszystkich form 

nietolerancji z 1981) i rozwi zania w Unii Europejskiej oraz w kon-

stytucjach wspó czesnych pa stw (Niemiec, Austrii, Belgii, Danii, 

Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, W och, Luksemburgu, 

Holandii, Portugalii i Szwecji). Ocen  tych regulacji u atwi  mo e 

fragment ze studium W. Cole Durhama na temat podstaw do stu-

diów porównawczych w zakresie prawa wyznaniowego, zawieraj cy 

przyst pne schematy.  
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Stanowisko Ko cio a katolickiego w kwestii wolno ci religijnej 

przedstawione zosta o poprzez fragmenty z soborowej Deklaracji  
o Wolno ci Religijnej, teksty konkordatów posoborowych, opraco-

wanie kard. J. Ratzingera na temat znaczenia warto ci religijnych  

i moralnych w spo ecze stwie pluralistycznym.  

W ostatnim, czwartym, paragrafie tej cz ci prezentowane s  ak-

tualne kwestie relacji mi dzy pa stwami a religi  oraz wolno ci 

religijnej. Kwesti  uczu  religijnych jako granicy dla wolno ci wy-

ra ania si , ekspresji ilustruje orzeczenie Trybuna u w Strasburgu  

z dnia 20 wrze nia w sprawie Otto-Preminger-Institut przeciw Au-

strii w zwi zku z ograniczeniami w rozpowszechnianiu filmu Das 
Liebeskonzil. Na polu edukacji spraw  u ywania znaków religijnych 

przez uczniów oraz obowi zek wiecko ci po stronie nauczycieli 

prezentuje si  na przyk adzie Francji podaj c tekst Okólnika Mini-

stra Edukacji z 12 grudnia 1989 r. Kwesti  prozelityzmu przybli a 

sentencja Trybuna u w Strasburgu z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie 

Minosa Kokkinakisa, wiadka Jehowy, przeciwko Grecji, w zwi z-

ku z 60.krotnym aresztowaniem go za prozelityzm. Znajdziemy tu 

te  teksty zwi zane z nowymi ruchami religijnymi, w tym Reko-

mendacj  nr 1178(1992) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Eu-

ropy z 5 lutego 1992 r. Za  granice wolno ci religijnej z tytu u  

konieczno ci ochrony zdrowia i bezpiecze stwa publicznego ilustru-

je orzeczenie Trybuna u Apelacyjnego Arizony z 9 stycznia 1973 r., 

natomiast z powodu zachowania porz dku publicznego – sentencja 

Najwy szego Trybuna u Hiszpanii z 18 czerwca 1992 r. (ss. 187-

314). 

Obszerne (ss. 315-362) Zako czenie (Conclusión) – Los estados 
frente a la iglesia (Pa stwa wobec ko cio a) – to tekst wyst pienia 

R. Navarra-Vallsa w Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, podczas 

VIII Mi dzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego we wrze-

niu 1993 r. Mo na go równie  znale  w Anuario de Derecho Ecle-
siastico del Estado, vol. IX(1993), ss. 17-51. 

Opracowanie uzupe nia podstawowa literatura (Bibliografía bá-
sica, ss. 363-372), wy cznie w j zyku kastylijskim. Do tematyki 

historii relacji Ko ció  – Pa stwo zalecono 13 pozycji, dodatkowo 

dwie b d ce specjalnymi wyborami tekstów. Najobszerniejsza jest 

grupa dotycz ca problemów i kwestii aktualnych w tych e relacjach. 
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Wykaz obejmuje 96 tytu ów, najwi cej wydanych pierwszy raz w 

latach 1995-2000. 

Bardzo pobie ny jest Indeks analityczny i imienny (Índice anal-
ítico y onomástico), w cz ci przedmiotowej ledwie zauwa alny (ss. 

373-378). Tak e Spis tre ci (Índice) nie oddaje wszystkich znacz -

cych podzia ów w poszczególnych paragrafach rozdzia ów, co 

utrudnia szybkie znalezienie publikowanych tekstów ród owych 

(ss.379-380). Pomimo tych braków, obni aj cych praktyczn  u y-

teczno  publikacji, jest ona interesuj ca z punktu widzenia upra-

wiania nauki prawa wyznaniowego oraz procesu dydaktycznego. 

Nie tylko hiszpa skoj zyczni studenci, ale i naukowcy otrzymali 

warto ciowy zbiór “tekstów do krytycznej refleksji” nad relacjami 

mi dzy pa stwem i religi . 

 

Wies aw Bar 
 

 
 



Studia z Prawa Wyznaniowego 
Tom IV – 2002 

 

 
 
 

Piotr Kasprzyk, Zenon Baranowski, Parafialna rada do spraw 

ekonomicznych, Sandomierz 2001, ss. 136.  

 

Na 9890 parafii (w tym 638 zakonnych) istniej cych w 42 diece-

zjach, na które podzielona jest Polska, tylko w co czwartej jest 

wiecka rada ekonomiczna1. Stan taki mo e budzi  zaniepokojenie. 

Przede wszystkim dlatego, e wskazuje na letarg katolików wiec-

kich, których rola zosta a tak bardzo uwypuklona przez Sobór Wa-

tyka ski II. Nie tak dawno mogli my przeczyta  w prasie, e Ko-

ció  Katolicki w Niemczech jest drugim pracodawc . Na Zachodzie 

Europy nikogo nie dziwi zaanga owanie Ko cio a w takie sfery 

ycia, jak chocia by o wiata, zdrowie czy te  kultura. Z natury rze-

czy “ci ar” takiej aktywno ci musi spoczywa  na osobach wiec-

kich, duchowni, po wi caj c si  duszpasterstwu, z konieczno ci 

musz  takie formy dzia alno ci pozostawi  laikatowi.  

Pobudzeniu udzia u wieckich w yciu Ko cio a ma na pewno 

s u y  obowi zek zawarty w kan. 537 Kodeksu Prawa Kanoniczne-

go z 1983 r., powo ania w ka dej parafii rady do spraw ekonomicz-

nych2. Prawnym aspektom funkcjonowania takich rad zosta a po-

wi cona recenzowana pozycja. Sk ada si  ona z dwóch cz ci.  

W pierwszej z nich zawarto uregulowanie takiej rady w prawie po-

wszechnym, czyli Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kano-

nów Ko cio ów Wschodnich. Stan de lege lata poprzedzony zosta  

obszernymi wywodami historycznymi przedstawiaj cymi dawne 

organy wspó uczestnicz ce w zarz dzie dobrami ko cielnymi.  

W cz ci drugiej przedstawiono natomiast uregulowanie takiej rady 

                                                      
1 Dane zaczerpni to  z tygodnika “Przegl d” z 26 listopada 2001, s. 17.   
2 Zgodnie z kan. 537 “W ka dej parafii powinna by  rada do spraw ekonomicz-

nych, która rz dzi si  nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz tak e nor-

mami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni  zgodnie z tymi normami 

wiadcz  proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zacho-

waniem przepisu kan. 532”.    
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w polskim prawie partykularnym. Uk ad tej cz ci jest taki sam jak  

i pierwszej, czyli na pocz tku przedstawiono rys historyczny insty-

tucji, a nast pnie stan de lege lata. Do pracy do czono tak e aneks 

obejmuj cy wydane przez biskupów diecezjalnych statuty parafial-

nych rad do spraw ekonomicznych (takie statuty wydano w diece-

zjach: tarnowskiej, p ockiej, koszali sko - ko obrzeskiej, opolskiej, 

gliwickiej, kieleckiej, toru skiej, pelpi skiej, gnie nie skiej, e ckiej, 

owickiej). Umieszczono tak e ramowy statut parafialnej rady do 

spraw ekonomicznych oraz wzory umów cywilnoprawnych, które 

mog  okaza  si  pomocne w pracach rady, s  to: dzier awa gruntu, 

najem nieruchomo ci lub jej cz ci na cele u ytkowe, umowa  

o dzie o, umowa po yczki, umowa zlecenia, umowa o prac . 

Umieszczono tak e dwie pro by: o zezwolenie na zbycie (nabycie) 

maj tku ko cielnego oraz pro ba o zezwolenie na budow  ko cio a 

lub innego budynku. 

Du a warto  recenzowanej pracy wynika przede wszystkim  

z faktu, i  dotyczy ona problematyki wyra nie zaniedbanej przez 

kanonistyk . Z ca  pewno ci  monografia zosta a wydana we w a-

ciwym czasie. Po 1989 r., kiedy to katolicy w Polsce mog  bez 

przeszkód bra  udzia  w yciu Ko cio a, nast pi  gwa towny wzrost 

zaanga owania wieckich w dzia alno  ró nego rodzaju ruchów  

i stowarzysze  katolickich. Zgodnie z badaniami socjologicznymi, 

takich osób jest ponad 1,5 mln3. Z pewno ci  w wielu przypadkach 

s  to dane jedynie “na papierze”, nie ulega jednak w tpliwo ci, i   

z biegiem lat rola wieckich w polskim Ko ciele b dzie wzrasta . 

St d te  kr g potencjalnych czytelników recenzowanej pozycji wy-

daje si  by  bardzo du y. Dobrze si  zatem sta o, i  autorzy podj li 

du y trud i opublikowali niniejsz  ksi k . 

W pracy brakuje jednak odpowiedzi na kilka pyta . Po pierwsze 

dlaczego, mimo e powo anie takiej rady jest obligatoryjne, jedynie 

11 diecezji posiada odpowiednie normy partykularne. Wyt umacze-

nie, i  winna jest temu bierno  katolików wieckich, jest prawdzi-

we, ale jedynie w cz ci. Praca adresowana jest równie  do katoli-

ków wieckich, nale a oby zatem bardziej przyst pnie wyja ni  

niektóre kwestie. I tak np. w kilku miejscach wykazano, i  normy 

                                                      
3 Por. A. Petrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzysze  w Ko ciele, 

Warszawa 2000, s. 9.  
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prawa partykularnego dotycz ce rad s  niezgodne z Kodeksem Pra-

wa Kanonicznego, a zatem niewa ne4. Wyst powanie takiego zjawi-

ska winno by  poddane bardziej szczegó owej analizie. W pracy 

brakuje równie  danych co do praktycznej dzia alno ci tych rad. 

Ponadto celowe by oby umieszczenie postulatów de lege ferenda 

dotycz cych prawnego uregulowania parafialnych rad do spraw 

ekonomicznych, zarówno w prawie powszechnym, jak i partykular-

nym. 

Poczynione uwagi w niczym nie umniejszaj  warto ci pracy, któ-

ra jest jedn  z niewielu pozycji w j zyku polskim omawiaj cych 

skomplikowane zagadnienie dotycz ce parafialnych rad do spraw 

ekonomicznych. Z pewno ci  pozycja spotka si  z du ym zaintere-

sowaniem duchowie stwa, a przede wszystkim tych osób wieckich, 

które chc  bra  aktywny udzia  w yciu Ko cio a. Wypada mie  

tak e nadziej , i  zapocz tkuje ona dalsze badania nad radami para-

fialnymi do spraw ekonomicznych.  

 

Grzegorz J drejek 

                                      

 

 

                                                      
4 Np. autorzy zwracaj  uwag  (s. 51 i n.), i  “statut 715 synodu koszali skiego 

postanawia, e rad  nale y ustanowi  «w razie potrzeby». Przepis ten jest sprzecz-

ny z dyspozycj  kan. 537 i tym samym niewa ny”.    
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