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STANOWISKO  EPISKOPATU  POLSKI  WOBEC  NEUTRALNOŚCI 

ŚWIATOPOGLĄDOWEJ  PAŃSTWA  W  TOKU  PRAC  NAD  KONSTYTUCJĄ  Z 

2 KWIETNIA 1997 R

Prawo Kościoła do wypowiadania się w sprawach publicznych jest pochodną uprawnienia tej 

treści przysługującego poszczególnym obywatelom doń przynależącym. Głosu najwyższych 

władz Kościoła w Polsce nie mogło zabraknąć w toku debaty nad kształtem nowej ustawy 

zasadniczej.  Pojawiająca  się  w  jej  trakcie  idea  neutralności  czy  też  bezstronności 

światopoglądowej państwa była wielokrotnie przedmiotem oceny Episkopatu Polski. Swoje 

stanowisko w tym względzie biskupi polscy przedstawiali w publikowanych dokumentach jak 

i za pośrednictwem przedstawiciela Sekretariatu Konferencji  Episkopatu Polski w Komisji 

Konstytucyjnej  Zgromadzenia  Narodowego.  Analiza  wyrażanych  na  tych  dwóch 

płaszczyznach enuncjacji  pozwala przyjąć, iż preferencje Episkopatu przeszły ewolucję od 

wyrażanego implicite poparcia do stanowczej negacji zasady neutralności światopoglądowej 

państwa. Ostatecznie jednak Episkopat nie sprzeciwił się zasadzie bezstronności w kształcie 

nadanej jej przez art. 25 ust. 2 Konstytucji RP.

THE POSITION OF THE POLISH EPISCOPATE ON THE STATE’S NEUTRALITY 

IN THE MATTER OF OUTLOOK DURING THE DRAWING UP OF THE POLISH 

CONSTITUTION OF 2ND APRIL 1997

The Church’s right to voice her opinion on public matters stems from a similar right held by 

the citizens comprising the body of the faithful. Consequently, the highest Church authorities 

felt  compelled  to  take  part  in  the  debate  in  the  shape  the  new constitution.  The  idea  of 

neutrality and state’s impartiality in the matters of outlook that was surfacing meanwhile was 

frequently  appraised  by the  Polish  Episcopate.  The bishops  expressed  their  opposition  in 

various documents as well as via the representative of the Secretariat of the Polish Episcopate 

Conference in the Constitutional Commission of the National Assembly. The analysis of the 

episcopate’s contribution in these two areas reveals a transition from the implicite expressed 

endorsement to firm objection to the neutrality principle. However, in the end, the bishops did 

not oppose the principle as worded in Article 25(2) of the Polish Constitution.


