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Â LNE
1. UWAGI OGO

Problematyce formy regulacji prawnej stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi posÂwieÎcony
jest art. 25 ust. 4 i 25 ust. 5 Konstytucji. Stosownie do tresÂci art. 25 ust.
4 Konstytucji stosunki mieÎdzy RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ a KosÂcioøem
katolickim okresÂlajaÎ umowa mieÎdzynarodowa zawarta ze StolicaÎ
ApostolskaÎ i ustawy. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji
stosunki mieÎdzy RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ a innymi KosÂcioøami oraz
zwiaÎzkami wyznaniowymi okresÂlajaÎ ustawy uchwalone na podstawie
umoÂw zawartych przez RadeÎ MinistroÂw z ich wøasÂciwymi przedstawicielami1. Poza wyzÇej wskazanymi Konstytucja nie zawiera innych
przepisoÂw dotyczaÎcych formy regulacji prawnej stosunkoÂw mieÎdzy
panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi. MozÇna zatem uznacÂ, zÇe Konstytucja przewiduje dwie formy prawne regulacji stosunkoÂw mieÎdzy
panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi:
1
Przez pojeÎcie ¹stosunki mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymiº nalezÇy
rozumiecÂ nie tylko stosunki mieÎdzy organami panÂstwa a organami zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ale caøoksztaøt sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Wskazuje na to
przede wszystkim tresÂcÂ ustaw wyznaniowych obowiaÎzujaÎcych w chwili wejsÂcia w zÇycie
Konstytucji, z ktoÂraÎ racjonalny ustrojodawca musiaø sieÎ liczycÂ, a ktoÂra jest zdecydowanie szersza nizÇ relacje jedynie instytucjonalne. W litereturze pojeÎcia te utozÇsamia
np. T. J. ZielinÂski, Regulacja stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi
w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, ¹PanÂstwo i Prawoº 7(2003), s. 48 i n.
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a) konkordatowo ± ustawowaÎ w przypadku KosÂcioøa katolickiego,
b) umowno-ustawowaÎ w przypadku pozostaøych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
W praktyce istnieje jeszcze trzecia forma regulacji. Jest niaÎ:
c) rejestracja zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w oparciu o przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania2.
Konstytucja, jak wyzÇej powiedziano, wprawdzie tej formy
w sposoÂb wyrazÂny nie przewiduje, ale tezÇ jej nie wyklucza. NalezÇy
wieÎc jaÎ uznacÂ za dopuszczalnaÎ. Taki tezÇ poglaÎd przewazÇa w doktrynie3.
2

Tekst jednolity, Dz. U. RP, z 2005 r., nr 231, poz. 1965.
Na mozÇliwosÂcÂ regulacji stosunkoÂw w drodze rejestracji wskazuje, zdaniem Maøgorzaty Winiarczyk-Kossakowskiej, ¹art. 53 ust. 4 Konstytucji, ktoÂry w konteksÂcie
nauczania religii w szkoøach uzÇywa terminu «KosÂcioÂø lub inny zwiaÎzek wyznaniowy
o uregulowanej sytuacji prawnej» nie wyliczajaÎc form tej regulacji ani tezÇ nie odsyøajaÎc
do dwoÂch form wymienionych w art. 25. MozÇliwa jest wieÎc takzÇe inna forma uregulowania sytuacji prawnej konkretnie wieÎc rejestracjaº ± M. Winiarczyk-Kossakowska,
PanÂstwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999, s. 32.
Takie stanowisko zajmuje tezÇ NSA: ¹Polski KosÂcioÂø Dialogu jest zwiaÎzkiem wyznaniowym o uregulowanej sytuacji prawnej, albowiem na podstawie decyzji MSWiA
zostaø wpisany do Rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº. ± Wyrok
NSA z 19 wrzesÂnia 2000, III SA 1411/00, niepublikowane, LEX nr 47198. Za dopuszczalnosÂciaÎ rejestracji opowiada sieÎ takzÇe JoÂzef Krukowski: ¹Nie nalezÇy z tego (tj. art.
25 ust. 5 Konstytucji) wnioskowacÂ, zÇe kazÇdy KosÂcioÂø lub inny zwiaÎzek wyznaniowy, bez
wzgleÎdu na ilosÂcÂ wyznawcoÂw i trwaøosÂcÂ w czasie, ma miecÂ sytuacjeÎ ustalonaÎ w formie
odreÎbnej ustawy. OproÂcz ustaw indywidualnych mozÇe bycÂ roÂwniezÇ taka ustawa, ktoÂra
reguluje sytuacje prawnaÎ wieÎkszej ilosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂre maja sytuacjeÎ
prawnaÎ zalegalizowanaÎ w trybie rejestracyjnymº. ± J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 69. ¹ZwiaÎzek wyznaniowy, ktoÂry zostaø zarejestrowany,
mozÇe po pewnym czasie wystaÎpicÂ z wnioskiem do ministra wøasÂciwego do spraw
wewneÎtrznych o podjeÎcie negocjacji w sprawie zawarcia umowy, na podstawie, ktoÂrej
mozÇe uzyskacÂ uznanie ustawoweº. ± J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 71.
Na zgodnosÂcÂ trybu rejestrowego z KonstytucjaÎ wskazuje tezÇ T.J. ZielinÂski, Regulacja
stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi a trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, PiP 7/2003 s. 48 n. PosÂrednio za dalszaÎ dopuszczalnosÂciaÎ rejestrowania
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych opowiadajaÎ sieÎ takzÇe: M. Pietrzak, Stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø w nowej Konstytucji, PiP, 1997/11-12 s. 173 n. oraz Z. Witkowski, Opinia na temat
stanowiska MSWiA w sprawie okresÂlenia kryterioÂw, ktoÂrym powinny odpowiadacÂ
kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe ubiegajaÎce sieÎ o zawarcie umowy z rzaÎdem na
podstawie art. 25 ust. 5 nowej Konstytucji wraz z uzasadnieniem, ¹PrzeglaÎd Legis3
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ZroÂzÇnicowanie formy regulacji jest konsekwencjaÎ poszanowania
podmiotowosÂci publicznoprawnej Stolicy Apostolskiej w stosunkach
mieÎdzynarodowych. Zdaniem J. Krukowskiego, nie powoduje to naruszenia zasady roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, czyli
nie powoduje dyskryminowania KosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych, a nawet przyczynia sieÎ do ich promocji, gdyzÇ gwarancje uzyskane przez
KosÂcioÂø katolicki w konkordacie ± zgodnie z zasadaÎ roÂwnouprawnienia ± saÎ rozszerzane na inne KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe za pomocaÎ ustaw indywidualnych, o ktoÂrych mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji4. OczywisÂcie nie ma tu zÇadnego automatyzmu. NalezÇy bowiem pamieÎtacÂ, zÇe zasada roÂwnouprawnienia, jak kazÇda zasada prawa peøni kilka podstawowych funkcji:
a) jest skierowana do ustawodawcy i w tym zakresie wyznacza
kierunek dziaøanÂ prawodawczych;
lacyjnyº 4(22)1999, s. 150 n. Wymienieni autorzy wskazujaÎ bowiem na zwiaÎzki wyznaniowe zarejestrowane jako partneroÂw Rady MinistroÂw przy zawieraniu umoÂw,
o ktoÂrych mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji.
Inny poglaÎd w podreÎczniku z roku 2000 wyraziø Henryk Misztal, ktoÂry pisaø: ¹[...]
rozwiaÎzanie konstytucyjne wyklucza zwykøaÎ rejestracjeÎ kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowychº. PrzyjeÎcie prezentowanego stanowiska oznaczaøoby, zÇe od chwili
wejsÂcia w zÇycie nowej Konstytucji niemozÇliwa jest rejestracja nowych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na podstawie przepisoÂw ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. W kolejnym wydaniu podreÎcznika (Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal i P. Stanisz, Lublin 2003) H. Misztal nie podtrzymaø juzÇ stanowiska o sprzecznosÂci rejestracji
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z KonstytucjaÎ, wskazujaÎc jedynie na nieadekwatnosÂcÂ terminologii uzÇywanej w Ustawie o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania do regulacji
konstytucyjnej.
OproÂcz wyzÇej wymienionych poglaÎdoÂw doktryny i orzecznictwa za zgodnosÂciaÎ
z konstytucjaÎ ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, roÂwniezÇ w zakresie
rejestrowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, przemawiajaÎ nasteÎpujaÎce argumenty:
± praktyka administracyjna wyrazÇajaÎca sieÎ rejestrowaniem nowych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych,
± nowelizacje ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania dokonane po
wejsÂciu w zÇycie nowej Konstytucji,
± wydanie nowych rozporzaÎdzenÂ do tej ustawy po wejsÂciu w zÇycie Konstytucji
z 1997 r. ± np. rozporzaÎdzenie MSWiA z 31 marca 1999 r., w sprawie rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, Dz. U. RP z 1999 r., nr 38, poz. 374.
4
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 67.
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b) jest dyrektywaÎ interpretacyjnaÎ skierowanaÎ do podmiotoÂw stosujaÎcych prawo, nakazujaÎcaÎ sposÂroÂd hipotetycznie mozÇliwych wynikoÂw wykøadni wybracÂ ten, ktoÂry w sposoÂb najpeøniejszy realizuje teÎ
zasadeÎ,
c) wskazuje kierunki stosowania prawa, a w szczegoÂlnosÂci sposoby czynienia uzÇytku z tzw. luzoÂw decyzyjnych;
d) ukierunkowuje sposoÂb czynienia uzÇytku z roÂzÇnych przysøugujaÎcych okresÂlonym podmiotom praw5.
Z tego nie wynika jednak, zÇe uprawnienia przyznane przez ustawodawceÎ jednemu zwiaÎzkowi wyznaniowemu mozÇna w drodze wykøadni rozszerzycÂ na pozostaøe.
Â è KATOLICKI
2. PANÂSTWO A KOSÂCIO

Jak juzÇ wyzÇej wspomniano, zgodnie z art. 25 ust. 4 Konstytucji
stosunki mieÎdzy RzeczypospolitaÎ PolskaÎ a KosÂcioøem katolickim
okresÂlajaÎ umowa mieÎdzynarodowa zawarta ze StolicaÎ ApostolskaÎ
i ustawy6. Ustawodawca przyjaÎø wieÎc mieszanaÎ formeÎ regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim. Relacja, jaka zachodzi mieÎdzy obu formami regulacji, wynika z Konstytucji, ktoÂra
stanowi w art. 91 ust. 2, zÇe umowy mieÎdzynarodowe ratyfikowane za
uprzedniaÎ zgodaÎ wyrazÇonaÎ w ustawie (a takaÎ umowaÎ jest konkordat)
majaÎ pierwszenÂstwo przed ustawaÎ, jezÇeli ustawy tej nie da sieÎ pogodzicÂ z umowaÎ. Z art. 91 ust.1 wynika z kolei, zÇe umowa mieÎdzynarodowa po jej ogøoszeniu w ¹Dzienniku Ustaw RPº stanowi czeÎsÂcÂ kra5

S. Wronkowska, Z. Ziembinski, Zarys teorii prawa, PoznanÂ 1997, s. 186-188.
UzÇycie w tym przepisie liczby mnogiej mozÇe wskazywacÂ, izÇ ustrojodawca pod
pojeÎciem ustaw regulujaÎcych stosunki mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim rozumie nie tylko ustaweÎ z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego, ale takzÇe inne ustawy w zakresie, w jakim majaÎ znaczenia dla sytuacji tego
KosÂcioøa. Nie budzi waÎtpliwosÂci, izÇ celem takiej regulacji jest przede wszystkim to, aby
sytuacja prawna KosÂcioøa katolickiego nie byøa regulowana aktami prawnymi czy tezÇ
decyzjami nizÇszego rzeÎdu, jak miaøo to miejsce w PRL-u. Wskazanie jednak, zÇe sytuacjeÎ teÎ regulujaÎ ustawy, a nie ustawa, mozÇe wywoøywacÂ powazÇne problemy interpretacyjne w stosunku do art. 25 ust. 5 Konstytucji ± o czym szerzej w dalszej czeÎsÂci artykuøu.
6
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jowego porzaÎdku prawnego i jest bezposÂrednio stosowana, chyba zÇe
jej stosowanie jest uzalezÇnione od wydania ustawy. Zdaniem Krukowskiego, analiza poroÂwnawcza norm wpisanych do konkordatu
z ustawami obowiaÎzujaÎcymi w chwili jego podpisania wykazaøa, izÇ
do bezposÂredniego stosowania nie nadaje sieÎ tylko art. 10 konkordatu7. W celu dostosowania obowiaÎzujaÎcych ustaw do konkordatu zostaøa uchwalona ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy ± Kodeks
rodzinny i opiekunÂczy, Kodeks posteÎpowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego oraz niektoÂrych innych ustaw8.
Ze wzgleÎdu na wskazanaÎ mieszanaÎ formeÎ regulacji zmiana sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego mozÇe nastaÎpicÂ w dwojaki sposoÂbpoprzez zmianeÎ umowy mieÎdzynarodowej, jakaÎ jest konkordat, i poprzez zmianeÎ ustaw.
Zmiana konkordatu wymaga uprzednich negocjacji mieÎdzy jego
stronami. Miaøaby ona ze wzgleÎdu na pozycjeÎ konkordatu w hierarchii zÂroÂdeø prawa doniosÂlejsze znaczenie nizÇ zmiana ustaw, gdyzÇ prowadziøaby do wyøaÎczenia tych przepisoÂw ustaw, ktoÂre nie daøyby sieÎ
z niaÎ pogodzicÂ. Zmiana konkordatu wymagaøaby oczywisÂcie ratyfikacji takiej zmieniajaÎcej go umowy przez Prezydenta, co mogøoby
nastaÎpicÂ tylko za uprzedniaÎ zgodaÎ wyrazÇonaÎ w ustawie. Konkordat,
jak kazÇdaÎ umoweÎ mieÎdzynarodowaÎ, mozÇna wypowiedziecÂ (jest to
oczywisÂcie maøo prawdopodobne ze wzgleÎdu na skutki polityczne
takiej decyzji).
Co do zmiany ustaw to pozycja KosÂcioøa katolickiego jest tutaj
søabsza nizÇ innych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych majaÎcych
indywidualnaÎ regulacjeÎ prawnaÎ, o ktoÂrych mowa w art. 25 ust. 5
Konstytucji (o czym dalej). Konstytucja nie wymaga bowiem, aby
w przypadku KosÂcioøa katolickiego ustawy te byøy uchwalone na
podstawie umoÂw zawartych przez RadeÎ MinistroÂw z jego przedstawicielami, jak to ma miejsce w przypadku innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. To samo dotyczy zmiany i uchylenia tych ustaw (zmiana
i uchylenie ustawy nasteÎpuje roÂwniezÇ w drodze ustawy). W konsek7
8

J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 68.
Dz. U. RP, z 1998 r., nr 117, poz. 757.
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wencji wieÎc KosÂcioÂø katolicki ± w przeciwienÂstwie do innych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych o indywidualnie uregulowanej sytuacji prawnej ± nie beÎdzie (przynajmniej formalnie) miaø wpøywu na
ksztaøtowanie wøasnej sytuacji prawnej w takim zakresie, w jakim jest
ona regulowana tylko ustawami, przedmiotowy zakres konkordatu
i ustaw nie musi sieÎ bowiem pokrywacÂ. Faktycznie zakresy przedmiotowe obu rodzajoÂw aktoÂw prawnych krzyzÇujaÎ sieÎ9.
Gdyby zmiany ustawy dotyczyøy materii objeÎtej konkordatem,
byøyby one ze wzgleÎdu na hierarchieÎ zÂroÂdeø prawa nieskuteczne, chocÂ
mogøyby wywoøacÂ problemy interpretacyjne.
3. KOSÂCIOèY I ZWIAÎZKI WYZNANIOWE
MAJAÎCE INDYWIDUALNAÎ REGULACJEÎ PRAWNAÎ

WsÂroÂd KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, majaÎcych
indywidualnaÎ regulacjeÎ prawnaÎ, saÎ takie, ktoÂre posiadajaÎ status
prawny uregulowany jeszcze w II RP i takie, ktoÂre otrzymaøy regulacjeÎ prawnaÎ w III RP. Wszystkie te akty prawne pochodzaÎ sprzed
wejsÂcia w zÇycie nowej Konstytucji10. Jednak, zgodnie z zasadaÎ lex
9
Konkordat nie zawiera przepisoÂw regulujaÎcych opodatkowanie czy uzÇytkowanie wieczyste, ustawa nie moÂwi nic na temat dostosowania granic diecezji do granic
panÂstwa, zaroÂwno konkordat, jak i ustawa normujaÎ kwestieÎ nauki religii w szkoøach.
10
W kolejnosÂci uchwalenia saÎ to :
± rozporzaÎdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 marca 1928 r. o stosunku PanÂstwa do Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego, nie posiadajaÎcego hierarchii duchownej (Dz. U. z 1928 r., nr 38, poz. 363 );
± ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1936 r., nr 30, poz. 240);
± ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do Karaimskiego ZwiaÎzku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1936 r., nr 30, poz. 241);
± ustawa z 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego
KosÂcioøa Prawosøawnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1991 r., nr 66, poz. 287);
± ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r., nr 73, poz. 323);
± ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r., nr 73, poz. 324);
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retro non agit, nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe te zwiaÎzki wyznaniowe, ktoÂre
w chwili wejsÂcia w zÇycie Konstytucji miaøy juzÇ ustawy indywidualne,
nie utraciøy tego statusu. Do zmiany tych ustaw nalezÇy juzÇ w peønym
zakresie stosowacÂ art. 25 ust. 5 Konstytucji11.
W tym miejscu nalezÇy sieÎ zajaÎcÂ bardziej szczegoÂøowaÎ analizaÎ
tego przepisu. Stosownie do tresÂci art. 25 ust. 5 Konstytucji: Stosunki mieÎdzy RzeczypospolitaÎ PolskaÎ a innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi okresÂlajaÎ ustawy uchwalone na podstawie
umoÂw zawartych przez RadeÎ MinistroÂw z ich wøasÂciwymi przedstawicielami.
W zwiaÎzku z tym przepisem nasuwajaÎ sieÎ nasteÎpujaÎce pytania:
czy zawarty w cytowanym przepisie zwrot ¹okresÂlajaÎ ustawyº nalezÇy
odnosicÂ tylko do tzw. ustaw indywidualnych, noszaÎcych tytuø ¹ustawa
o stosunko PanÂstwa do KosÂcioøa ...º, czy roÂwniezÇ do innych ustaw
regulujaÎcych sytuacjeÎ prawnaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂre KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe mogaÎ wystaÎpicÂ o uchwalenie ustaw
indywidualnych, czy dysponujaÎ one roszczeniem do Rady MinistroÂw
o zawarcie stosownych umoÂw, kto mozÇe wniesÂcÂ projekty tych ustaw,
w jakim zakresie parlament jest zwiaÎzany umowami zawartymi mieÎ± ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokatolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 482);
± ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia
SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 481);
± ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 480);
± ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz.479);
± ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego
MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 253);
± ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 254);
± ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 252);
± ustawa z 20 lutego 1997 o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 251).
11
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 70; P. Stanisz, w: A. Mezglewski,
H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 78 i n.
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dzy RadaÎ MinistroÂw z przedstawicielami KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych przy uchwalaniu tych ustaw.
3.1. POJEÎCIE USTAW REGULUJAÎCYCH STOSUNKI MIEÎDZY
Â STWEM A ZWIAÎZKAMI WYZNANIOWYMI
PAN

AnalizujaÎc pojeÎcie ustaw regulujaÎcych stosunki mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi, nalezÇy miecÂ na uwadze, izÇ w obowiaÎzujaÎcym stanie prawnym wysteÎpujaÎ cztery grupy ustaw regulujaÎcych sytuacjeÎ prawnaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych:
1. Tzw. ustawy indywidualne, noszaÎce tytuø ¹ustawa o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa (zwiaÎzku wyznaniowego) Xº.
2. Ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, ktoÂra co
do zasady nie dotyczy zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂrych sytuacja
prawna jest uregulowana odreÎbnymi ustawami (art. 18 ust. 1), jednakzÇe przepisy jej rozdziaøu 2, okresÂlajaÎce uprawnienia KosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, majaÎ zastosowanie takzÇe do KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych o indywidualnie uregulowanej sytuacji prawnej, o ile ustawy indywidualne nie przewidujaÎ danego
uprawnienia (art. 18 ust. 2).
3. Ustawy regulujaÎce roÂzÇnaÎ problematykeÎ, ktoÂrych niektoÂre przepisy okresÂlajaÎ w sposoÂb fragmentaryczny sytuacjeÎ prawnaÎ wszystkich
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w taki sam sposoÂb; ustawy te nie wskazujaÎ
bowiem w sposoÂb indywidualny zwiaÎzkoÂw, ale uzÇywajaÎ takich okresÂlenÂ, jak ¹KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznanioweº lub ¹osoby prawne
KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº. Tytuøem przykøadu
mozÇna tutaj wskazacÂ art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i b ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osoÂb prawnych12 dotyczaÎcy zwolnienÂ podatkowych kosÂcielnych osoÂb prawnych oraz art. 109
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosÂciami13, zgodnie z ktoÂrym prawo pierwokupu gminie nie przysøuguje w sytuacji, w jakiej sprzedazÇ nieruchomosÂci lub prawa uzÇyt12
13

Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z poz. zm.
Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z poz. zm.
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kowanie wieczystego nasteÎpuje mieÎdzy osobami prawnymi tego samego KosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego. Taka regulacja zapewnia
identyczne traktowanie wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
4. Ustawy, ktoÂre dotyczaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, dotyczaÎ
okresÂlonych lub wszystkich podmiotoÂw prawa (np. cywilnego).
W pierwszym przypadku beÎdaÎ to np. przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczaÎce osoÂb prawnych w zakresie, w jakim sytuacja osoÂb prawnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie jest uregulowana w ustawach indywidualnych i ustawie o gwaranacjach wolnosÂci sumienia i wyznania, w drugim np. przepisy kodeksu cywilnego stanowiaÎce, zÇe umowa
sprzedazÇy nieruchomosÂci dla swojej wazÇnosÂci wymaga formy aktu
notarialnego. OczywisÂcie ustawy z tej grupy w ogoÂle nie uzÇywajaÎ
okresÂlenÂ ¹KosÂcioÂøº lub ¹zwiaÎzek wyznaniowyº przy wskazywaniu
adresatoÂw norm14.
MajaÎc na uwadze przedstawionaÎ wyzÇej analizeÎ, mozÇna postawicÂ
pytanie: czy uchwalenie lub zmiana15 ustaw regulujaÎcych sytuacjeÎ
prawnaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a nalezÇaÎcych do kazÇdej z czterech
wskazanych grup, wymaga uprzedniego zawarcia przez RadeÎ MinistroÂw umowy z wøasÂciwymi przedstawicielami zwiaÎzku wyznaniowego. TwierdzaÎca odpowiedzÂ na to pytanie wydaje sieÎ oczywista tylko
w przypadku grupy pierwszej, czyli tzw. ustaw indywidualnych. Tutaj
z reguøy nie beÎdzie problemoÂw z ustaleniem przedstawicieli zwiaÎzku
wyznaniowego, a regulacje zawarte w tych ustawach beÎdaÎ dotyczycÂ
sytuacji prawnej tylko jednego zwiaÎzku wyznaniowego. WieÎkszym
problemem byøaby juzÇ nowelizacja ustawy o gwaranacjach wolnosÂci
sumienia i wyznania. Rada MinistroÂw musiaøaby bowiem w takim
wypadku zawrzecÂ umoweÎ z przedstawicielemi ok. 160 zwiaÎzkoÂw wy14

RozroÂzÇnienie grupy 3 i 4 dotyczy w istocie sposobu wskazania adresata w poszczegoÂlnych przepisach ustaw, nie ma ono wieÎc charakteru rozøaÎcznego; ustawy
zaliczone do grupy 3 zawierajaÎ bowiem (co oczywiste) roÂwniezÇ przepisy dotyczaÎce
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dlatego, zÇe saÎ one potencjalnymi podmiotami danego stosunku prawnego, nie uzÇywajaÎc pojecia ¹KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznanioweº. Ustawy
zaliczone do grupy 4 okresÂlenia ¹KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznanioweº nie zawiarajaÎ natomiast w ogoÂle.
15
Zmiana ustawy nasteÎpuje poprzez uchwalenie ustawy o zmianie ustawy, a wieÎc
w istocie poprzez uchwalnie nowej ustawy.
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znaniowych. Trudno wieÎc sobie wyobrazicÂ z jednej strony wyøonienie
wspoÂlnych przedstawicieli przez takaÎ liczbeÎ podmiotoÂw, z drugiej zasÂ
uzgodnienie wspoÂlnego stanowiska. Analogicznie wyglaÎda sytuacja
w przypadku ustaw nalezÇaÎcych do grupy 3 (oczywisÂcie dotyczyøoby to
jedynie tych przepisoÂw ustaw z tej grupy, ktoÂre sytuacjeÎ prawnaÎ
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych okresÂlajaÎ poprzez wskazanie ich nazwaÎ generalnaÎ). Jeszcze wieÎcej problemoÂw wywoøywaøaby zmiana ustaw
zaliczonych do grupy 4. OproÂcz problemoÂw wøasÂciwych dla grupy 2
i 3 nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe przyjeÎcie, izÇ art. 25 ust. 5 Konstytucji
dotyczy tej grupy ustaw, stawiaøoby KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe
z jednej strony w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych
podmiotoÂw prawa, z drugiej zasÂ strony, z uwagi na wiaÎzÇaÎcy charakter
umoÂw dla przyszøego procesu legislacyjnego (o czym dalej) i koniecznosÂcÂ poprzedzenia zmiany ustawy zawarciem (zmianaÎ) umowy, pozwalaøoby zwiaÎzkom wyznaniowym wpøywacÂ na sytuacjeÎ innych podmiotoÂw prawa, co byøoby sprzeczne zaroÂwno z wyrazÇonaÎ w art. 32. 1
Konstytucji zasadaÎ roÂwnosÂci wobec prawa, jak i z wyrazÇonaÎ w art. 25
ust. 3 Konstytucji zasadaÎ autonomi i niezalezÇnosÂci panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ± kazÇdego w swoim zakresie. Z tego tezÇ wzgleÎdu
nalezÇy zdecydowanie odrzucicÂ mozÇliwosÂcÂ uznania, zÇe art. 25 ust. 5
Konstytucji dotyczy ustaw zaliczonych do grupy 4. Wydaje sieÎ tezÇ, izÇ
zamiarem ustrojodawcy nie byøo objeÎcie regulacjaÎ art. 25 ust. 5 Konstytucji roÂwniezÇ ustaw zaliczonych do grupy 2 i 3. OproÂcz wskazanych
problemoÂw natury technicznej przemawia za tym okolicznosÂcÂ, zÇe
celem regulacji konstytucyjnej byøo takzÇe roÂwnouprawnienie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych pod wzgleÎdem formy regulacji prawnej, a takzÇe
zasada autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i panÂstwa, kazÇdego w swoim zakresie, ktoÂra wymaga, aby poszczegoÂlne zwiaÎzki wyznaniowe
miaøy istotny wpøyw jedynie na te regulacje prawne, jakie mogaÎ bycÂ
uznane za sprawy dotyczaÎce wyøaÎcznie istoty ich zakresu dziaøania,
takie zasÂ regulacje zamieszczone saÎ w ustawach indywidualnych16.
16
IstniejaÎ jednak takzÇe argumenty przeciwne. Jak juzÇ byøa o tym wyzÇej mowa,
w przypadku KosÂcioøa katolickiego, wskazujaÎc rangeÎ aktoÂw regulujaÎcych jego sytuacjeÎ
prawnaÎ, ustrojodawca uzÇyø liczby mnogiej ± ¹okresÂlajaÎ ustawyº. Zgodnie z zasadaÎ
roÂwnouprawnienia nalezÇaøoby wieÎc przyjaÎcÂ, zÇe sytuacjeÎ innych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych roÂwniezÇ mozÇe okresÂlacÂ wieÎcej nizÇ jedna ustawa w stosunku do kazÇdego
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Â W WYZNANIOWYCH
3.2. PODMIOTOWY ZAKRES ZWIAÎZKO
Â
MOGAÎCYCH WYSTAÎPIC O ZAWARCIE UMOWY

Podobnie jak zakres przedmiotowy, roÂwniezÇ zakres podmiotowy
zastosowania art. 25 ust. 5 Konstytucji nie jest zupeønie jasny. O ile
nie powinno budzicÂ waÎtpliwosÂci, izÇ partnerami do zawarcia umowy
z RadaÎ MinistroÂw mogaÎ bycÂ zaroÂwno zwiaÎzki wyznaniowe, posiadajaÎce juzÇ ustawy indywidualne (wysteÎpujaÎc o zmianeÎ obecnej lub
uchwalenie zupeønie nowej ustawy), jak i tezÇ zwiaÎzki wyznaniowe
zarejestrowane na podstawie przepisoÂw ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania (obie te grupy mozÇna nazwacÂ zwiaÎzkami
wyznaniowymi w znaczeniu prawnym), o tyle mozÇe budzicÂ waÎtpliwosÂci, czy z inicjatywaÎ zawarcia umowy mogaÎ wystaÎpicÂ grupy osoÂb,
ktoÂre mozÇna by nazwacÂ zwiaÎzkami wyznaniowymi w znaczeniu socjologicznym. PamieÎtacÂ bowiem nalezÇy, izÇ w chwili obecnej, stosownie do tresÂci art. 31 ust. 1 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania, prawo wniesienia wniosku o zarejestrowanie zwiaÎzku
wyznaniowego przysøuguje co najmniej 100 obywatelom polskim,
posiadajaÎcym peønaÎ zdolnosÂcÂ do czynnosÂci prawnych, a wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, obejmujaÎca mieÎdzy innymi prawo do publicznego
uzewneÎtrzniania religii ± co najpeøniej realizuje sieÎ wøasÂnie poprzez
przynalezÇnosÂcÂ do zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ± przysøuguje kazÇdemu
(art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji)17. NalezÇy tezÇ miecÂ na uwadze, zÇe celem
obecnej Konstytucji jest przede wszystkim jak najszersze zagwaranz nich; i tak jest faktycznie. MajaÎc zasÂ na uwadze, izÇ analogiczna materia jest niekiedy
uregulowana w ustawach zaliczonych do grupy 1, jak i do grupy 3 ± a dotyczy to np.
preferencji i zwolnienÂ przy wnoszeniu opøat za uzÇytkowanie wieczyste, ktoÂre wynikajaÎ
zaroÂwno z ustawy o gospodarce nieruchomosÂciami, jak i poszczegoÂlnych ustaw indywidualnych ± trudno wskazacÂ, dlaczego zmiany w ustawach indywidualnych dotyczaÎce
np. uzÇytkowania wieczystego musiaøyby bycÂ poprzedzone zawarciem stosownej umowy ze zwiaÎzkiem wyznaniowym, a zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomosÂciami
dotyczaÎce analogicznej materii zawarcia takiej umowy by nie wymagaøy.
17
OczywisÂcie mozÇe wystaÎpicÂ takzÇe taka sytuacja, zÇe zwiaÎzek wyznaniowy w znaczeniu socjologicznym liczaÎcy ponad 100 czøonkoÂw zechce pominaÎcÂ rejestracjeÎ w oparciu o przepisy ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania i od razu wystaÎpicÂ
do Rady MinistroÂw o zawarcie umowy, beÎdaÎcej podstawaÎ do uchwalenie ustawy indywidualnej.
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towanie wynikajaÎcych z godnosÂci osoby ludzkiej wolnosÂci czøowieka18. JednaÎ z podstawowych wolnosÂci jest zasÂ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. Wydaje sieÎ, izÇ problemem w tym przypadku nie byøoby tezÇ
wyøonienie wøasÂciwego przedstawicielstwa takiego ¹zwiaÎzku wyznaniowegoº. MielibysÂmy tutaj bowiem do czynienia z sytuacjaÎ podobnaÎ
do wskazanej w art. 31 ust. 3 ustawy o gwaranacjach wolnosÂci sumienia i wyznania, ktoÂry to przepis przewiduje komitet zaøozÇycielski
reprezentujaÎcy zwiaÎzek wyznaniowy w posteÎpowaniu w sprawie wpisu do rejestru. Podobnie wyglaÎda zresztaÎ sytuacja przy rejestrowaniu
innych osoÂb prawnych, np. stowarzyszenÂ czy spoÂøek handlowych. Tak
wieÎc saÎ istotne argumenty przemawiajaÎce na rzecz tezy, zÇe z inicjatywaÎ zawarcia umowy, o ktoÂrej mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji, mogaÎ
wystaÎpicÂ takzÇe zwiaÎzki wyznaniowe w znaczeniu jedynie socjologicznym. Sprawa nie jest jednak oczywista, albowiem istnieje roÂwniezÇ
wiele argumentoÂw przeciwko tej tezie, a wieÎc za ograniczeniem zastosowania art. 25 ust. 5 Konstytucji jedynie do zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w znaczeniu prawnym. Przede wszystkim przemawia za tym
wzglaÎd na jeÎzykowaÎ racjonalnosÂcÂ prawodawcy, ktoÂry nakazuje przyjaÎcÂ, izÇ to samo søowo ustawodawca zawsze uzÇywa w tym samym
znaczeniu (jezÇeli oczywisÂcie zasada ta nie zostanie przeøamana poprzez sformuøowanie w poszczegoÂlnych aktach prawnych roÂzÇnych
definicji legalnych tego samego zwrotu). Skoro zatem podstawowy
akt prawny w zakresie regulacji wolnosÂci sumienia i wyznania, jakim
jest ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, wyroÂzÇnia
tylko zwiaÎzki wyznaniowe zarejestrowane oraz zwiaÎzki wyznaniowe
dziaøajaÎce na podstawie ustaw indywidualnych (art. 18 wskazanej
ustawy), a wieÎc zwiaÎzki wyznaniowe w znaczeniu prawnym, to przyjaÎcÂ nalezÇy, izÇ tylko te dwa rodzje podmiotoÂw ustawodawca uznaje za
zwiaÎzki wyznaniowe. ZÇadne inne ustawy nie rozszerzajaÎ zakresu pojeÎcia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Ze wzgleÎdu na wskazanaÎ jeÎzykowaÎ
racjonalnosÂcÂ prawodawcy nie ma wieÎc zÇadnych podstaw, aby przyjmowacÂ, izÇ w Konstytucji zakres pojeÎcia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest
szerszy i obejmuje takzÇe zwiaÎzki wyznaniowe w znaczeniu socjolo18
Na ten temat szeroko np. Jarosøaw Szymanek, Interpretacja przepisoÂw wyznaniowych w konstytucji, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2006, t. 9, s. 101 n.
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gicznym19. Nie rozstrzygajaÎc definitywnie tego problemu, ze wzgleÎdoÂw praktycznych przyjmuje, izÇ art. 25 ust. 5 Konstytucji dotyczy
jedynie tych organizacji, ktoÂre w chwili wystaÎpienie z inicjatywaÎ zawarcia stosownej umowy saÎ juzÇ zwiaÎzkami wyznaniowymi w znaczeniu prawnym20.
3.3. FAKULTATYWNOSÂCÂ CZY OBLIGATORYJNOSÂCÂ
Â W DO
PRZYSTAÎPIENIA PRZEZ RADEÎ MINISTRO
ÂW
NEGOCJOWANIA UMO

Problem postawiony w kolejnym pytaniu sprowadza sieÎ do tego,
czy Rada MinistroÂw mozÇe, czy tezÇ musi przystaÎpicÂ do rokowania
umoÂw, na podstawie ktoÂrych beÎdaÎ uchwalone ustawy indywidualne.
JeÎzykowa wykøadnia søowa umowa (a wieÎc zgodna czynnosÂcÂ obu
stron, ktoÂra nie mozÇe dojsÂcÂ do skutku bez obustronnej woli jej zawarcia) przemawiaøaby przeciwko obowiaÎzkowi Rady MinistroÂw.
Jednak zdaniem prof. Zbigniewa Witkowskiego, pojeÎcie umowy
19
PrzyjeÎcie, izÇ w art. 25 ust. 5 Konstytucji chodzi roÂwniezÇ o zwiaÎzki wyznaniowe
w znaczeniu socjologicznym, prowadziøoby, z uwagi na pozycjeÎ Konstytucji w hierarchi
zÂroÂdeø prawa, do powazÇnych problemoÂw interpretacyjnych zwiaÎzanych z problemem
konstytucyjnosÂci art. 18 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, a takzÇe
z uwagi na brak kryterioÂw pozwalajaÎcych na wyodreÎbnienie zwiaÎzku wyznaniowego
w znaczeniu socjologicznym, prowadziøoby do istotnych problemoÂw w stosowaniu
prawa, gdyby tego typu organizacja wystaÎpiøa, powoøujaÎc sieÎ na podmiotowosÂcÂ prawnaÎ
wypøywajaÎcaÎ wprost z Konstytucji, np. o zastosowanie w stosunku do niej zwolnienÂ
podatkowych przewidzianych dla zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
20
Na okolicznosÂcÂ, izÇ partnerami Rady MinistroÂw mogaÎ bycÂ zaroÂwno zwiaÎzki
wyznaniowe zarejestrowane, jak i zwiaÎzki wyznaniowe posiadajaÎce ustawy indywidualne, wskazuje sieÎ w doktrynie: J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 71;
M. Pietrzak, Stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø w nowej Konstytucji, PiP 1997/11-12; Z. Witkowski, Opinia w sprawie zagadnienÂ prawnych wynikajaÎcych z art. 25 ust. 5 Konstytucji, ¹PrzeglaÎd Legislacyjnyº 2002(24), s. 102. ZaznaczycÂ jednak nalezÇy, izÇ wskazani
autorzy ograniczajaÎ sieÎ w zasadzie do rozwazÇania problemu, czy prawo do zawarcia
takiej umowy przysøuguje wszystkim zwiaÎzkom wyznaniowym zarejestrowanym, czy
tezÇ tylko tym z nich, ktoÂre beÎdaÎ speøniacÂ w przyszøosÂci wskazane przez ustawodawceÎ
kryteria; nie dostrzegajaÎ natomiast w ogoÂle kwestii zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w znaczeniu socjologicznym.
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z art. 25 ust. 5 Konstytucji nie pokrywa sieÎ sÂcisÂle z cywilistycznym
pojeÎciem umowy i raczej odpowiada szerszemu publicznoprawnemu
czy nawet politycznemu pojeÎciu porozumienia21. NalezÇy takzÇe wziaÎcÂ
pod uwageÎ wskazywanaÎ w literaturze przedmiotu genezeÎ tego przepisu. Miaø on zapewnicÂ realizacjeÎ zasady roÂwnouprawnienia nie tylko
pod wzgleÎdem przedmiotowego zakresu przepisoÂw, ale takzÇe formy
regulacji. Umowa zawierana w trybie art. 25 ust. 5 z RadaÎ MinistroÂw
miaøa bycÂ odpowiednikiem umowy mieÎdzynarodowej, jakaÎ jest konkordat. RozwiaÎzanie to zostaøo zaczerpnieÎte z Konstytucji wøoskiej
z 1947 r.22 Za przyjeÎciem tezy, zÇe Rada MinistroÂw ma obowiaÎzek
negocjowacÂ te umowy, przemawia tezÇ uzÇyty w tym przepisie tryb
oznajmujaÎcy (¹[...] okresÂlajaÎ ustawy uchwalone na podstawie
umoÂwº). Tryb oznajmujaÎcy uzÇyty w polskich tekstach prawnych wyrazÇa silny nakaz23. OkresÂlajaÎ, a wieÎc muszaÎ okresÂlacÂ ustawy. Skoro
jednak te ustawy majaÎ bycÂ uchwalone na podstawie umoÂw, to te
umowy tezÇ muszaÎ bycÂ (uprzednio) zawarte. Zdaniem Zbigniewa Witkowskiego, takie ustalenia skøaniajaÎ do przyjeÎcia tezy, izÇ Rada MinistroÂw ma wynikajaÎcy z Konstytucji obowiaÎzek przystaÎpienia do
negocjowania umowy z wøasÂciwymi przedstawicielami KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych innych nizÇ KosÂcioÂø katolicki, ktoÂre wyrazÇaÎ
takie zÇyczenie i umowa taka musi bycÂ podstawaÎ nasteÎpnie uchwalonej ustawy24. Inna rzecz, czy wyegzekwowanie tego obowiaÎzku Rady
MinistroÂw przez zwiaÎzki wyznaniowe beÎdzie mozÇliwe25.
21

Z. Witkowski, Opinia w sprawie zagadnienÂ prawnych, s. 99.
M. Pietrzak, Biuletyn KKZN, z. XII, Warszawa 1995, øam. 58.
23
S. Wronkowska, Z. ZiembinÂski, Zarys teorii prawa, s. 151-152.
24
Z. Witkowski, Opinia w sprawie zagadnienÂ prawnych, s. 100; M. Pietrzak,
Stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø, s. 180.
25
Zdaniem M. Pietrzaka (Stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø, s. 180), odmowa rozpoczeÎcia pertraktacji przez RadeÎ MinistroÂw lub ich przedøuzÇanie uzasadniacÂ beÎdzie
skargeÎ do Naczelnego SaÎdu Administracyjnego lub Trybunaøu Konstytucyjnego. Niestety M. Pietrzak nie uzasadniø swojego stanowiska. PoglaÎd ten w imieniu Rady Legislacyjnej zaakceptowaø Z. Witkowski (Opinia na temat stanowiska MSWiA w sprawie, ¹PrzeglaÎd Legislacyjnyº 4(22)/99, s. 154-155), ktoÂry jednak roÂwniezÇ nie uzasadniø
swojego stanowiska, wskazujaÎc jedynie, izÇ prawo wystaÎpnienie przez KosÂcioøy i inne
zwiaÎzki wyznaniowe z wnioskiem do Trybunaøu Konstytucyjnego wynika roÂwniezÇ z art.
22
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ZgodzicÂ sieÎ nalezÇy z opiniaÎ, izÇ nie ma przeszkoÂd, aby Rada MinistroÂw negocjowaøa umoweÎ roÂwnoczesÂnie z kilkoma KosÂcioøami lub
11 ust. 3 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, jakie odsyøajaÎ w tym
zakresie do przepisoÂw o Trybunale Konstytucyjnym.
UwazÇam, izÇ poglaÎdy te w zakresie, w jakim dotyczaÎ przysøugiwania zwiaÎzkom
wyznaniowym prawa do wystaÎpienia z wnioskiem do Trybunaøu Konstytucyjnego
w przypadku uchylania sieÎ przez RadeÎ MinistroÂw od przystaÎpienia do negocjowania
umowy, nie saÎ trafne, gdyzÇ nie znajdujaÎ oparcia w obowiaÎzujaÎcym stanie prawnym.
Z faktu, zÇe zwiaÎzkom wyznaniowym przysøuguje prawo do wystaÎpienia z wnioskiem
do Trybunaøu Konstytucyjnego, nie mozÇna bowiem automatycznie wnioskowacÂ, zÇe
przedmiotem tego wniosku mozÇe bycÂ kazÇde naruszenie prawa. Przeciwnie, przedmiotem tego wniosku mogaÎ bycÂ tylko enumeratywnie wyliczone naruszenia prawa, co do
ktoÂrych orzekanie nalezÇy do zakresu kognicji Trybunaøu Konstytucyjnego. Zakres
kognicji Trybunaøu Konstytucyjnego wynika zasÂ z przepisoÂw Konstytucji i poza kilkoma wyjaÎtkami, ktoÂre nie majaÎ dla przedmiotowych rozwazÇanÂ zÇadnego znaczenia,
obejmuje kontroleÎ zgodnosÂci aktoÂw prawnych nizÇszego rzeÎdu z aktami prawnymi
wyzÇszego rzeÎdu, øaÎcznie z ich czeÎsÂciowaÎ lub caøkowitaÎ eliminacjaÎ z systemu prawnego
(art. 188 i art. 190 ust. 2 i 3 Konstytucji). Nic w tej kwestii nie zmienia tezÇ art. 191 ust. 1
pkt 5 w zw. z art. 191 ust. 2 Konstytucji, z ktoÂrego wynika, zÇe KosÂcioøy i zwiaÎzki
wyznaniowe mogaÎ wystaÎpicÂ z wnioskiem w sprawach, o ktoÂrych mowa w art. 188,
jezÇeli akt normatywny dotyczy spraw objeÎtych zakresem ich dziaøania. Natomiast
zÇaden przepis Konstytucji nie przyznaje Trybunaøowi Konstytucyjnemu kompetencji
do zobowiaÎzania parlamentu czy tezÇ organoÂw dysponujaÎcych inicjatywaÎ ustawodawczaÎ do skorzystania z tych kompetencji, to samo dotyczy oczywisÂcie rozpoczeÎcia
przez RadeÎ MinistroÂw negocjacji umoÂw wskazanych w art. 25 ust. 5 Konstytucji. Takie
kompetencje Trybunaøu Konstytucyjnego nie wynikajaÎ tezÇ z ustawy z dnia 1 sierpnia
1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r., nr 102, poz. 643 z poz. zm.).
JezÇeli natomiast chodzi o skargeÎ do saÎdu adminisracyjnego (obecnie w pierwszej
instancji wojewoÂdzkiego saÎdu administracyjnego), to wydaje sieÎ, izÇ zaniechanie Rady
MinistroÂw w rozwazÇanym zakresie beÎdzie mozÇna uznacÂ za zaniechanie organoÂw administracji w przedmiocie podjeÎcia innych czynnosÂci z zakresu administracji publicznej, o ktoÂrym mowa w art. 3 §2 pkt 4 w zw. z pkt 8 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ±
Prawo o posteÎpowaniu przed saÎdami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz.
1270); art. 5 cyt. ustawy nie wyøaÎcza bowiem wøasÂciwosÂci saÎdoÂw administracyjnych
w tym zakresie (chociazÇ zdajeÎ sobie spraweÎ, zÇe zaliczenie negocjowania umowy do
spraw z zakresu administracji publicznej mozÇe budzicÂ waÎtpliwosÂci z uwagi na brak
charakterystycznego dla stosunkoÂw administracyjnych elementu wøadztwa organu
panÂstwowego). W takim wypadku saÎd administracyjny, stosownie do tresÂci art. 149
cyt. ustawy, powinien zobowiaÎzacÂ RadeÎ MinistroÂw do przystaÎpienia w okresÂlonym
terminie do negocjacji ze zwiaÎzkiem wyznaniowym. Niewykonanie wyroku mozÇe skutkowacÂ zainicjowaniem posteÎpowania opisanego w art. 154 cyt. ustawy i odpowiedzial-
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zwiaÎzkami wyznaniowymi. Jedna umowa mozÇe objaÎcÂ kilka zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, jezÇeli wyrazÇaÎ one takaÎ woleÎ26.
Na marginesie mozÇna wspomniecÂ, zÇe nakaz stanowienia odreÎbnych ustaw wynikaø juzÇ z art. 8 ustawy o gwarancjach sumienia i wyznani w pierwotnej wersji (KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce
dziaøajaÎ w konstytucyjnych ramach ustrojowych PRL; ich sytuacjeÎ
prawnaÎ i majaÎtkowaÎ regulujaÎ odreÎbne ustawy)27.
3.4. WYKONANIE INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
PO ZAWARCIU UMOWY. WPèYW PARLAMENTU
NA KSZTAèTOWANIE TRESÂCI UMOWY

ChociazÇ Konstytucja nie wprowadza tu wyøaÎcznosÂci Rady MinistroÂw, to jednak wøasÂciwe wydaje sieÎ, aby to ona (jako strona umowy)
wniosøa do Sejmu projekt stosownej ustawy (zwiaÎzkowi wyznaniowemu nie przysøuguje bowiem zgodnie z art. 118 Konstytucji inicjatywa ustawodawcza, natomiast skorzystanie z tzw. obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej z uwagi na wymogi co do liczby obywateli
wnoszaÎcych taki projekt jest maøo realne). Jest bowiem organem
najbardziej do tego kompetentnym. Zdaniem Z. Witkowskiego
¹[...] nie byøoby w sÂwietle Konstytucji niedopuszczalne wskazanie
nosÂciaÎ cywilnaÎ ± szczegoÂøowe omoÂwienie tych kwestii wykracza jednak poza ramy
niniejszego artykuøu. Stosowanie wskazanych sÂrodkoÂw prawnych wydaje sieÎ mozÇliwe
w sytuacji, gdy Rada MinistroÂw odmoÂwi podjeÎcia negocjacji bez zÇadnego uzasadnienia; beÎdzie natomiast problematyczne, gdy negocjacje co prawda zostanaÎ podjeÎte, lecz
nie beÎdaÎ posuwaøy sieÎ do przodu z tego wzgleÎdu, zÇe Rada MinistroÂw nie zaakceptuje
propozycji zgøaszanych przez zwiaÎzek wyznaniowy ± art. 25 ust. 5 Konstytucji w zÇaden
sposoÂb nie ogranicza bowiem suwerennosÂci Rady MinistroÂw w tym zakresie.
Teoretycznie nie mozÇna roÂwniezÇ wykluczycÂ odpowiedzialnosÂci czøonkoÂw Rady
MinistroÂw przed Trybunaøem Stanu za naruszenie Konstytucji, co jednak z uwagi na
tryb pociaÎgania do tej odpowiedzialnosÂci jest maøo realne. Natomiast odpowiedzialnosÂcÂ karna za przesteÎpstwo z art. 231 §1 k.k. jest roÂwniezÇ jedynie hipotetyczna, z uwagi
na trudnosÂci w wykazaniu winy poszczegoÂlnym czøonkom organu kolegialnego, ktoÂrego skøad jest w dodatku maøo stabilny.
26
Z. Witkowski, Opinia w sprawie zagadnienÂ prawnych, s. 100-101.
27
Dz. U. PRL z 1989 r., nr 29, poz. 155.
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w tej umowie innego konstytucyjnie okresÂlonego podmiotu [tj. takiego, ktoÂremu zgodnie z KonstytucjaÎ przysøuguje inicjatywa ustawodawcza]28 jako wøasÂciwego do przygotowania i wniesienia stosownego
projektu ustawy partykularnej, byleby odbyøo sieÎ to w oparciu o wynegocjowanaÎ przez RadeÎ MinistroÂw umoweÎº29. TresÂcÂ tej umowy jest
bowiem wiaÎzÇaÎca dla kazÇdego podmiotu wykonujaÎcego inicjatyweÎ
ustawodawczaÎ30. Jakkolwiek umowa taka nie stanowi zÂroÂdøa prawa31
(nie zostaøy bowiem wymienione w art. 87 Konstytucji), to jednak na
mocy samego autorytetu ustrojodawcy przesaÎdza tresÂcÂ przyszøej ustawy partykularnej32. ZgodzicÂ sieÎ tezÇ nalezÇy z poglaÎdem, zÇe Sejm i Se28

Uwaga moja.
Z. Witkowski, Opnia w sprawie zagadnienÂ prawnych, s. 103.
30
T.J. ZielinÂski, Regulacja stosunkoÂw, s. 52 n.
31
Tak tezÇ. T.J. ZielinÂski, tamzÇe, s. 51, jak roÂwniezÇ P. Stanisz (w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 178-179 oraz w: A. Mezglewski, H.
Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 78 i n.). Inny poglaÎd w podreÎczniku z roku 2000 zaprezentowaø H. Misztal, ktoÂry pisaø woÂwczas ¹Regulacja stosunkoÂw panÂstwa z innymi kosÂcioøami oraz zwiaÎzkami wyznaniowymi przyjmuje formeÎ
umowy zawartej w danym kraju. Umowa ta mozÇe bycÂ aktem samoistnym zawartym
przez RadeÎ MinistroÂw z ich wøasÂciwymi przedstawicielami, lub tezÇ umowa taka mozÇe
stanowicÂ podstaweÎ do uchwalenia przez parlament stosownej ustawyº. ± H. Misztal,
Prawo wyznaniowe, Lublin 2000 s. 225. W kolejnym wydaniu tego podreÎcznika (Prawo
wyznaniowe, Lublin 2003, s. 203- 205) H. Misztal nie podtrzymaø juzÇ jednak tego poglaÎdu. Podobne stanowisko zaprezentowaø Wiesøaw Bar, twierdzaÎc, zÇe: ¹Umowy takie
saÎ wieÎc przewidzianym w Konstytucji zÂroÂdøem prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego,
mimo braku wymienienia ich w specjalnie wyodreÎbnionym rozdziale trzecim. A zatem
zmiana w takiej ustawie przeciwna przepisom umowy wymaga uprzedniej zmiany umowyº. ± W. Bar, ZÂroÂdøa prawa wyznaniowego, (w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
Lublin 2000, s. 199). O ile oczywisÂcie zgadzam sieÎ z autorem, zÇe zmiana w takiej ustawie
(przeciwna tresÂci umowy) wymaga uprzedniej zmiany umowy, to nie mogeÎ przyjaÎcÂ, zÇe
umowa ta jest zÂroÂdøem prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego, a wieÎc takiego, na podstawie ktoÂrego organy administracyjne czy saÎdy mogøyby podejmowacÂ decyzje wzgleÎdem obywateli (argumentum a contrario z art. 93. ust. 2. Konstytucji). Przeciwko uznaniu tych umoÂw za zÂroÂdøa prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego przemawia tezÇ nie umieszczenie ich w Rozdziale III Konstytucji. Wbrew twierdzeniom W. Bara katalog zÂroÂdeø
prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego jest zamknieÎty. ± A. Baøaban, Prawo powszechnie
a wewneÎtrznie obowiaÎzujaÎce, ¹PrzeglaÎd Legislacyjnyº 2000, nr 3 (25), s. 43 i n.
32
Tak np. H. Misztal, Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego,
w: Prawo wyznaniowe, Lublin 2003, s. 203-205, P. Stanisz, w: A. Mezglewski, H.
Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe Warszawa 2006, s. 78 i n.
29
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nat nie mogaÎ samodzielnie modyfikowacÂ tresÂci i zakresu umowy,
chyba zÇe izby uzyskaøyby na to zgodeÎ wøasÂciwych KosÂcioøoÂw lub
innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a klauzula o dopuszczalnosÂci takiego posteÎpowania beÎdzie zawarta w samej umowie33. Mamy wieÎc
w tym wypadku do czynienia z ograniczeniem roli Sejmu i Senatu,
ktoÂre w mysÂl art. 10 ust. 2 Konstytucji posiadajaÎ peønie imperium
w zakresie ustawodawstwa. Jest to konsekwencja sÂwiadomego odejsÂcia przez ustrojodawceÎ od praktyki jednostronnego okresÂlania przez
panÂstwowo w drodze ustawy narzuconej przez parlament statusu
prawnego KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych34. Kompetencje Parlamentu zostaøy wieÎc ograniczone do przyjeÎcia lub odrzucenia stosownych ustaw, ewentualnie do wprowadzenia zmian redakcyjnych, ktoÂre nie powinny naruszacÂ ich istotnych tresÂci35. WidacÂ
wieÎc tutaj duzÇe podobienÂstwo do ustaw zezwalajaÎcych na ratyfikacjeÎ
umowy mieÎdzynarodowej36.
NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe tak silnej pozycji, jesÂli chodzi o wpøyw na
ksztaøtowanie wøasnej sytuacji prawnej, nie majaÎ w Rzeczypospolitej
Polskiej zÇadne inne podmioty. SÂwiadczy to o szczegoÂlnej roli, jakaÎ
panÂstwo wyznacza KosÂcioøom i innym zwiaÎzkom wyznaniowym w zÇyciu publicznym.
Z art. 25 ust. 5 wynika roÂwniezÇ, zÇe takzÇe zmiana ustaw regulujaÎcych stosunki mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi, nasteÎpujaÎca wszak w drodze uchwalenia ustawy nowelizujaÎcej, beÎdzie
roÂwniezÇ wymagaøa zawarcia uprzedniej umowy mieÎdzy RadaÎ MinistroÂw a ich wøasÂciwymi przedstawicielami. Dotyczy to takzÇe tych
ustaw, ktoÂre obowiaÎzywaøy w chwili wejsÂcia w zÇycie Konstytucji.
Problem w tym czy uprzedniej zmiany umowy beÎdzie wymagaøa kazÇda zmiana ustawy, jak twierdzi M. Pietrzak37, czy tylko ta, ktoÂra
33

Z Witkowski, Opinia w sprawie zagadnienÂ prawnych, s. 104.
TamzÇe, s. 104.
35
Por. T. Chauvin, Umowy prawotwoÂrcze jako umowy prawa publicznego,
¹Kwartalnik Prawa Publicznegoº 2003/2/7.
36
Podobnie T.J. ZielinÂski, Regulacja stosunkoÂw, s. 52.
37
M. Pietrzak, Stosunki panÂstwo-kosÂcioÂø w nowej Konstytucji. PiP, 1997, nr 11-12,
s. 180; podobnie Z. Witkowski, Opinia na temat stanowiska MSW i A w sprawie, s. 155;
w tym duchu roÂwniezÇ T.J. ZielinÂski, Regulacja stosunkoÂw, 52 n.
34
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dotyczy specyfiki danego zwiaÎzku wyznaniowego38. Bardziej praktyczny jest ten drugi poglaÎd, chociazÇ pierwszy ma silniejsze oparcie
w przepisach. OczywisÂcie, jak juzÇ byøa o tym wyzÇej mowa, nie jest tezÇ
do konÂca jasne, czy zmiany takiej umowy beÎdaÎ wymagaøy tylko ustawy indywidualne, czy takzÇe inne ustawy w zakresie, w jakim regulujaÎ
sytuacjeÎ prawnaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych poprzez wskazanie ich
w sposoÂb generalny.
4. PODSUMOWANIE

W podsumowaniu pragneÎ wskazacÂ, izÇ moim celem przy pisaniu
tego artykuøu nie byøo oczywisÂcie przedstawienie jakiejsÂ jedynie mozÇliwej interpretacji art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji, lecz wskazanie na
problemy, jakie mogaÎ pojawicÂ sieÎ przy stosowaniu tych przepisoÂw.
Dlatego tezÇ w przypadku wielu prezentowanych zagadnienÂ nie proÂbowaøem nawet postawicÂ przysøowiowej ¹kropki nad iº. Problematyka zwiaÎzana zwøaszcza z art. 25 ust. 5 Konstytucji wymaga niewaÎtpliwie dalszych pogøeÎbionych badanÂ tak, aby staøo sieÎ mozÇliwe stosowanie tego przepisu w praktyce. A zÇe nie jest to sprawaÎ prostaÎ,
dowodzi fakt, izÇ do tej pory (luty 2007) nie uchwalono jeszcze zÇadnej
nowej ustawy w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji, mimo zÇe od wejsÂcia
w zÇycie Konstytucji upøyneÎøo juzÇ ponad 9 lat, a niektoÂre zwiaÎzki
wyznaniowe z inicjatywaÎ takaÎ wystaÎpiøy.
38

M. Winiarczyk-Kossakowska, PanÂstwowe prawo wyznaniowe, s. 37.

