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Â W WYZNANIOWYCH
DZIAèALNOSÂCÂ ZWIAÎZKO
A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Celem niniejszego artykuøu jest proÂba udzielenia odpowiedzi na
pytanie: w jakim stopniu obowiaÎzujaÎce przepisy dotyczaÎce ochrony
danych osobowych majaÎ zastosowanie do danych przetwarzanych
w ramach dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. OdpowiadajaÎc na
to pytanie, uwzgleÎdnicÂ nalezÇy nie tylko przepisy ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych1 (dalej: ODO), ale takzÇe przepisy obowiaÎzujaÎcej konstytucji, konkordatu z 1993 r., ustawodawstwa
wyznaniowego oraz przepisy prawa wspoÂlnotowego. PoszczegoÂlne
zagadnienia omoÂwione zostanaÎ na przykøadzie KosÂcioøa katolickiego.
1. ISTOTNE POSTANOWIENIA USTAWY
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1.1. PRZEDMIOT OCHRONY

Przepisy o ochronie danych osobowych majaÎ za zadanie ochroneÎ
pewnego zakresu doÂbr osobistych, jakimi saÎ ich dane osobowe. Tak
wyznaczony zakres ochrony obejmuje zatem jedynie osoby fizyczne.
Nie dotyczy zasÂ osoÂb prawnych, innych jednostek organizacyjnych,
a takzÇe osoÂb zmarøych.
Nie wszystkie dane, dotyczaÎce osoby fizycznej i nie w kazÇdej
sytuacji, podlegacÂ beÎdaÎ ochronie na podstawie komentowanych
1

Tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 296 ze zm.
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przepisoÂw. Przede wszystkim przepisy te nie przyjmujaÎ wøasnosÂciowej koncepcji ochrony danych osobowych, tzn. osobie fizycznej nie
przysøuguje prawo posøugiwania sieÎ wøasnymi danymi w taki sposoÂb,
w jaki czyni to wøasÂciciel wzgleÎdem rzeczy, ktoÂry co do zasady mozÇe
korzystacÂ z nich z wyøaÎczeniem innych osoÂb. Nie podlegajaÎ ochronie
dane osobowe beÎdaÎce jednoczesÂnie informacjami publicznymi2.
Na podstawie omawianych przepisoÂw peøna ochrona przysøuguje
tylko wtedy, kiedy dane osobowe przetwarzane saÎ w zbiorach ewidencyjnych, zbiorach danych lub tezÇ mogaÎ bycÂ przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust 1 ODO). Ustawowe sformuøowanie ¹mogaÎ
bycÂ przetwarzaneº dopuszcza roÂzÇnorakaÎ interpretacjeÎ. SaÎd NajwyzÇszy stwierdziø, zÇe dane osobowe podlegajaÎ ochronie juzÇ woÂwczas,
kiedy mogaÎ znalezÂcÂ sieÎ w zbiorze danych, a nie dopiero wtedy, gdy
w nim sieÎ znalazøy3.
Ustawa ODO, podobnie jak dyrektywa 95/46/WE4, nie obejmuje
swoim zakresem zastosowania przetwarzania danych osobowych takzÇe woÂwczas, gdy nie zostaøy one uporzaÎdkowane przynajmniej wedøug jednego kryterium. Innymi søowy, ustawy ODO nie stosuje sieÎ,
jezÇeli dane osobowe saÎ przetwarzane w sposoÂb nieuporzaÎdkowany,
czyli w zestawach nie posiadajaÎcych zÇadnej struktury5.
Ochrona danych osobowych zasadniczo obejmuje dwa zakresy
zastosowania. Pierwszy dotyczy praw i obowiaÎzkoÂw podmiotoÂw przetwarzajaÎcych dane osobowe, drugi ± uprawnienÂ osoÂb, ktoÂrych dane
saÎ przetwarzane6.

2
Chodzi tutaj o informacje publiczne w rozumieniu art. 1 ustawy z 6 wrzesÂnia
2001 o dosteÎpie do informacji publicznej (Dz. U nr 112, poz. 1198).
3
Postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2000, II KKN 438/2000, OSNKW 3-4/2001,
poz. 33. Szerzej na ten temat G. Sibiga, PosteÎpowanie w sprawach ochrony danych
osobowych, Warszawa 2003, s. 48-50.
4
Dyrektywa 95/46WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 24 pazÂdziernika 1995 r. w sprawie ochrony osoÂb fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepøywu tych danych (Dz. Urz. WE L 281).
5
A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism
i przepisy, Warszawa 2006, s. 20.
6
G. Sibiga, Postepowanie, s. 42.
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1.2. PRZESèANKI LEGALNEGO PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa dopuszcza legalne przetwarzanie danych po speønieniu
jednej z przesøanek okresÂlonych w art. 23 ust. 1. WyroÂzÇnia ona ponadto odreÎbnaÎ grupeÎ danych, okresÂlanych w doktrynie jako dane
wrazÇliwe, ktoÂrych przetwarzanie co do zasady objeÎte jest zakazem7.
Zakaz ten zostaje uchylony w sytuacjach okresÂlonych w art. 27 ust. 2
ODO. JednaÎ z przesøanek, uchylajaÎcych zakaz przetwarzania danych,
jest niezbeÎdnosÂcÂ wykonywania statutowych zadanÂ KosÂcioøoÂw i innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, stowarzyszenÂ, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub zwiaÎzkowych. Przetwarzanie przez wymienione jednostki organizacyjne tego rodzaju danych jest jednak dopuszczalne przy speønieniu kryterioÂw: podmiotowego, przedmiotowego i gwarancyjnego:
± kiedy dotyczy czøonkoÂw tych organizacji oraz osoÂb utrzymujaÎcych z nimi staøe kontakty w zwiaÎzku z ich dziaøalnosÂciaÎ,
± kiedy jest to niezbeÎdne do wykonywania zadanÂ statutowych,
± zapewnione saÎ peøne gwarancje ochrony przetwarzanych danych (ar. 27 ust. 2 pkt 4 ODO).
W doktrynie podnosi sieÎ, zÇe poza osobami nalezÇaÎcymi do poszczegoÂlnych organizacji oraz osobami, z ktoÂrymi utrzymywane saÎ
staøe kontakty, w zwiaÎzku z ich dziaøalnosÂciaÎ8 dopuszczalne jest przetwarzanie danych osoÂb ¹ubiegajaÎcych sieÎ o czøonkostwoº w danej
organizacji programowej, ale tylko wtedy, kiedy ¹jest niemalzÇe pewne przyjeÎcie okresÂlonej osoby w poczet czøonkoÂw, a w szczegoÂlnosÂci
gdy osoba ta przeszøa wsteÎpny etap naboruº9.
7
SaÎ to dane obejmujaÎce: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglaÎdy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynalezÇnosÂcÂ wyznaniowaÎ, partyjnaÎ lub zwiaÎzkowaÎ, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, naøogach lub zÇyciu seksualnym, dane
dotyczaÎce skazanÂ, orzeczenÂ o ukaraniu i mandatoÂw karnych, a takzÇe innych orzeczenÂ
wydanych w posteÎpowaniu saÎdowym lub administracyjnym (art. 27 ust. 1 ODO).
8
Do tej grupy zalicza sieÎ w szczegoÂlnosÂci osoby zatrudnione w agendach zwiaÎzku
wyznaniowego oraz wolontariuszy. Zob. A. Drozd, Ustawa, s. 174.
9
TamzÇe.
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Ustawa o ochronie danych osobowych, nakøadajaÎc na administratoroÂw obowiaÎzek zapewnienia peønych gwarancji ochrony przetwarzanych danych, nie okresÂla jednak, jakiego one majaÎ bycÂ rodzaju. Zapewne chodzicÂ tutaj beÎdzie o odpowiednie zabezpieczenie
tychzÇe danych i to zaroÂwno zabezpieczenie w sensie technicznym,
jak tezÇ organizacyjnym. W przypadku zbioroÂw ewidencyjnych za
wystarczajaÎce nalezÇy uznacÂ zastosowanie takich sÂrodkoÂw, ktoÂre skutecznie uniemozÇliwiajaÎ dosteÎp do zbioroÂw osoÂb nieupowazÇnionych.
W przypadku zbioroÂw gromadzonych w systemie informatycznym
zabezpieczenia te muszaÎ bycÂ adekwatne do istniejaÎcych zagrozÇenÂ
w zwiaÎzku z tego rodzaju przetwarzaniem danych oraz aktualnego
stanu techniki.
1.3. ZASADY UDOSTEÎPNIANIA DANYCH

Ustawa o ochronie danych osobowych dopuszcza udosteÎpnianie
danych osobowych w celach innych nizÇ wøaÎczenie do zbioru podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisoÂw prawa (art.
29 ust. 1 ODO)10. Ponadto dane te mogaÎ bycÂ udosteÎpniane innym
podmiotom, jezÇeli w sposoÂb wiarygodny uzasadniaÎ one potrzebeÎ posiadania tych danych, a ich udosteÎpnienie nie naruszy praw i wolnosÂci
osoÂb, ktoÂrych dane dotyczaÎ (art. 29 ust. 2 ODO).
Na mocy art. 29 nie jest jednak mozÇliwe udosteÎpnianie przez
zwiaÎzki wyznaniowe danych wrazÇliwych, a wieÎc takzÇe danych doty10

Podmiotami uprawnionymi na mocy prawa saÎ: Policja (art. 14 ustawy z 6
kwietnia 1990 o Policji ± tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r, nr 7, poz. 58 ze zm.), StrazÇ
Graniczna (art. 9 ust. 1 ustawy z 12 pazÂdziernika 1990 o StrazÇy Granicznej ± tekst
jedn.: Dz. U. z 2005 r., nr 234, poz. 1997 ze zm.), SøuzÇba Celna (art. 6j ustawy z 24 lipca
1999 o SøuzÇbie Celnej ± tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 156, poz. 1641 ze zm.),
ZÇandarmeria Wojskowa (art. 29 ustawy o ZÇandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzaÎdkowych ± Dz. U. nr 123, poz. 1353 ze zm.), Agencja BezpieczenÂstwa
WewneÎtrznego oraz Agencja Wywiadu ± art. 34 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji
BezpieczenÂstwa WewneÎtrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. nr 74, poz. 676 ze zm.),
SøuzÇba Kontrwywiadu Wojskowego oraz SøuzÇba Wywiadu Wojskowego (art. 38 ust. 2
ustawy z 9 czerwca 2006 o SøuzÇbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz SøuzÇbie Wywiadu
Wojskowego ± Dz. U. nr 104, poz. 709).
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czaÎcych przekonanÂ religijnych i przynalezÇnosÂci wyznaniowej. Zgodnie z dyrektywaÎ Parlamentu Europejskiego 95/46 (art. 8 2 pkt d)
dane te nie mogaÎ bycÂ ujawniane osobom trzecim bez zgody podmiotu
danych11.
1.4. UPRAWNIENIA WèASÂCICIELA DANYCH

Osobie, ktoÂrej dane dotyczaÎ, przysøuguje caøy szereg uprawnienÂ,
wsÂroÂd nich wyroÂzÇnia sieÎ uprawnienia informacyjne i rektyfikacyjne.
Osoba ta ma m.in prawo (zgodnie z art. 32 ust. 1 ODO) do uzyskania
informacji;
± czy okresÂlony zbioÂr istnieje,
± jaki jest cel, zakres i sposoÂb przetwarzania danych w okresÂlonym zbiorze,
± od kiedy przetwarza sieÎ dane oraz jaka jest ich tresÂcÂ,
± jakie saÎ zÂroÂdøa uzyskania informacji,
± jaki jest sposoÂb udosteÎpniania danych, a w szczegoÂlnosÂci komu
dane saÎ udosteÎpniane.
Administrator danych mozÇe odstaÎpicÂ od informowania wøasÂcicieli danych o ich przetwarzaniu, jesÂli dane te przetwarzane saÎ dla celoÂw
naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archi-

11
Ustawa o ochronie danych osobowych dopuszcza udosteÎpnianie danych sensytywnych w kazÇdym przypadku, gdy przepis szczegoÂlny tak stanowi. Tego rodzaju
rozwiaÎzanie uznaje sieÎ za ¹zbyt szerokieº w stosunku do kanonoÂw przyjeÎtych w prawie
wspoÂlnotowym. Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, KrakoÂw 2007, s. 155. Dyrektywa 95/46 WE odnosÂnie do udosteÎpniania danych sensytywnych przez instytucje, majaÎce charakter polityczny, filozoficzny, religijny lub zwiaÎzkowy, dopuszcza ujawnianie danych osobom trzecim jedynie za
wyrazÂnaÎ zgodaÎ osoÂb, ktoÂrych dane dotyczaÎ (art. 8 ust. 2 pkt d). Od dnia przystaÎpienia
Polski do Unii Europejskiej interpretacja ustaw krajowych, w tym ustawy o ochronie
danych osobowych ¹dla osiaÎgnieÎcia prawidøowego rezultatu wykøadniº winna uwzgleÎdniacÂ takzÇe prawo wspoÂlnotowe. Zob. A. Drozd, Ustawa, s. 1-12. SzczegoÂøowo
na temat kryterioÂw wyrazÇania zgody osoby, ktoÂrej dane dotyczaÎ P. Fajgielski, Podstawy prawne dopuszczalnosÂci przetwarzania danych osobowych, w: WspoÂøczesne
problemy prawa publicznego, t. 1, red, S. Fundowicz, Lublin 1999, s. 114-116.
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walnych, w sytuacji, gdyby pociaÎgaøo to za sobaÎ nakøady niewspoÂømierne z zamierzonym celem (art.32 ust. 4 ODO).
KorzystajaÎc z uprawnienÂ rektyfikacyjnych, wøasÂciciel danych osobowych mozÇe m.in. zÇaÎdacÂ: uzupeønienia, uaktualnienia, sprostowania
danych, czasowego lub staøego wstrzymania przetwarzania danych
lub ich usunieÎcia. PowyzÇsze zÇaÎdania mogaÎ zostacÂ wniesione, jesÂli
zachodzi jedna z przesøanek okresÂlonych w art. 32 ust. 1 pkt 6, tj.
jesÂli dane saÎ niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zebrane z naruszeniem prawa, saÎ niekonieczne dla realizacji celu, dla ktoÂrego
zostaøy zebrane.
1.5. PRZEPISY KARNE

Ustawodawca dokonaø w ustawie o ochronie danych penalizacji
okresÂlonych zachowanÂ, wyodreÎbniajaÎc grupeÎ przesteÎpstw (wysteÎpkoÂw) przeciwko danym osobowym. PrzesteÎpstwa te polegajaÎ na niedopuszczalnym przetwarzaniu danych (art. 49 ODO), przechowywaniu danych osobowych niezgodnie z celem utworzenia zbioru (art. 50
ODO), udosteÎpnienia danych osobom nieupowazÇnionym (art. 51
ODO), naruszeniu obowiaÎzku zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobeÎ nieuprawnionaÎ, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 52 ODO), niezgøoszeniu do rejestracji zbioru danych
(art. 53 ODO) oraz niedopeønieniu obowiaÎzkoÂw informacyjnych wobec osoby, ktoÂrej dane dotyczaÎ (art. 54 ODO).
Â W ODO
2. PROBLEM ZAKRESU OBOWIAÎZYWANIA PRZEPISO
W STOSUNKU DO DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ KOSÂCIOèY
I INNE ZWIAÎZKI WYZNANIOWE
ÂW
2.1. OBOWIAÎZEK REJESTRACJI ZBIORO
ORAZ UPRAWNIENIA GIODO

W stosunku do danych administrowanych przez KosÂcioøy i inne
zwiaÎzki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej nie majaÎ za-
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stosowania przepisy dotyczaÎce obowiaÎzku rejestracji zbioroÂw (art. 43
ust. 1 pkt 3 ODO). Ponadto na mocy art. 43 ust 2 ODO wyøaÎczona
zostaøa znaczna czeÎsÂcÂ uprawnienÂ kontrolnych Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO)12.
W odniesieniu do tych zbioroÂw GIODO nie przysøuguje:
± prawo do wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania
skarg w sprawach wykonania przepisoÂw o ochronie danych osobowych,
± prawo wsteÎpu do pomieszczenÂ, w ktoÂrych zlokalizowany jest
zbioÂr danych,
± prawo zÇaÎdania okazania dokumentoÂw, udosteÎpniania do kontroli urzaÎdzenÂ, nosÂnikoÂw oraz systemoÂw informatycznych,
± prawo zlecania sporzaÎdzania ekspertyz i opinii.
KonsekwencjaÎ powyzÇszych ograniczenÂ uprawnienÂ kontrolnych
GIODO jest roÂwniezÇ wyøaÎczenie stosowania innych przepisoÂw ustawy, dotyczaÎcych procedur kontrolnych oraz przepisoÂw wskazujaÎcych
na mozÇliwosÂcÂ zastosowania okresÂlonych sÂrodkoÂw prawnych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisoÂw o ochronie danych osobowych. WyøaÎczona jest zatem mozÇliwosÂcÂ zaroÂwno zÇaÎdania wszczeÎcia
posteÎpowania dyscyplinarnego przeciwko osobom winnym uchybienÂ, jak i nakazania w drodze decyzji administracyjnej przywroÂcenia
stanu zgodnego z prawem.
W doktrynie podkresÂla sieÎ fakt, izÇ uprawnienia GIODO w stosunku do danych administrowanych przez zwiaÎzki wyznaniowe zostaøy
przez ustaweÎ ograniczone (zredukowane), a nie caøkowicie wyøaÎczone. W stosunku do danych przetwarzanych przez KosÂcioøy i inne
zwiaÎzki wyznaniowe w ramach ich statutowej dziaøalnosÂci GIODO
przysøugujaÎ bowiem uprawnienia:
± kontroli zgodnosÂci przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych (art. 12 pkt 1 ODO),
12

W doktrynie podkresÂla sieÎ, zÇe wyøaÎczenie to ma zastosowanie jedynie woÂwczas, gdy kumulatywnie speønione saÎ dwie przesøanki: 1) dane dotyczaÎ jedynie osoÂb
nalezÇaÎcych do okresÂlonego KosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, 2) przetwarzanie tych danych jest dokonywane wyøaÎcznie na
potrzeby tego KosÂcioøa lub innego zwiaÎzku wyznaniowego. Zob. J. Barta, P. Fajgielski,
R. Markiewicz, Ochrona, s. 640.
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± zÇaÎdania pisemnych lub ustnych wyjasÂnienÂ w zakresie niezbeÎdnym do ustalenia stanu faktycznego (art. 14 pkt 2 ODO)13.
Realizacja uprawnienia okresÂlonego w art. 14 pkt 2 ODO mozÇe
miecÂ miejsce m.in. w zwiaÎzku z uzasadnionymi podejrzeniami naruszenia przepisoÂw karnych ODO. PowazÇne trudnosÂci interpretacyjne
pojawiajaÎ sieÎ odnosÂnie do uprawnienia okresÂlonego w art. 12 pkt 1
ODO. Jak sieÎ wydaje, przepisu tego nie nalezÇy traktowacÂ jako dalej
idaÎcego w stosunku do art. 14 pkt 2.
2.2. PRZETWARZANIE DANYCH WRAZÇLIWYCH

W stosunku do KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie
obowiaÎzuje zakaz przetwarzania danych wrazÇliwych. Ustalenia wymaga, czy zwiaÎzki wyznaniowe, powoøujaÎc sieÎ na przepis art. 27 ust. 2
pkt 4, mogaÎ przetwarzacÂ wszelkie dane zaliczone do tzw. danych
wrazÇliwych, czy tezÇ jedynie dane dotyczaÎce przekonanÂ religijnych
i przynalezÇnosÂci wyznaniowej? DecydujaÎce znacznie majaÎ tutaj ±
jak sieÎ wydaje ± nie tylko kategorie danych wrazÇliwych, lecz takzÇe
statutowe zadania okresÂlonego zwiaÎzku wyznaniowego, ktoÂre zawarte saÎ w jego prawie wewneÎtrznym.
Â W O OCHRONIE
2.3. W ZAKRESIE POZOSTAèYCH PRZEPISO
DANYCH OSOBOWYCH

Ustalenie obowiaÎzywalnosÂci pozostaøych przepisoÂw o ochronie
danych osobowym, w tym przede wszystkim przepisoÂw karnych,
przepisoÂw dotyczaÎcych udosteÎpniania danych oraz przepisoÂw uwzgleÎdniajaÎcych prawa osoÂb, ktoÂrych dane dotyczaÎ, mozÇe bycÂ powodem roÂzÇnorakich kontrowersji. Z przepisoÂw samej ustawy o ochronie
danych osobowych, bez uwzgleÎdnienia szerszego kontekstu interpretacyjnego mozÇna wysnucÂ wnioski, izÇ przepisy ustawy obowiaÎzujaÎ takzÇe w stosunku do danych administrowanych przez zwiaÎzki wyznanio13

TamzÇe, s. 643.
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we. W kazÇdym baÎdzÂ razie komentatorzy ustawy nie wyøaÎczajaÎ w sposoÂb wyrazÂny takiej mozÇliwosÂci. Tymczasem caøosÂciowej wykøadni
przepisoÂw ODO w stosunku do danych przetwarzanych przez zwiaÎzki
wyznaniowe nie mozÇna dokonacÂ bez uwzgleÎdnienia naczelnych zasad
instytucjonalnych relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, w tym przede wszystkim
zasady autonomii i niezalezÇnosÂci oraz zasady bilateralnosÂci.
Zasada wzajemnej autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa oraz KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wyrazÇona zostaøa w art. 25
ust. 3 konstytucji, a w odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego takzÇe
w art. 1 konkordatu z 1993 r.14 Z zasady tej wynika, zÇe autonomia
i niezalezÇnosÂcÂ przysøuguje i panÂstwu, i zwiaÎzkom wyznaniowym, kiedy dziaøajaÎ one kazÇde w swoim zakresie15. Dla zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dziaøalnosÂcÂ ¹w swoim zakresieº dotyczycÂ beÎdzie ich wewneÎtrznej organizacji oraz misji religijno-moralnej.
PrzyjeÎcie powyzÇszej zasady do porzaÎdku konstytucyjnego oznacza, izÇ ¹kazÇda z tych dwu spoøecznosÂci odmiennego typu, jakimi saÎ
KosÂcioÂø i panÂstwo, posiada wøasny system prawa oraz mozÇe rzaÎdzicÂ
sieÎ nim w swoim porzaÎdkuº16. Z zasady autonomii wynikajaÎ roÂzÇnorakie uprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ad intra, w tym przede
wszystkim prawo do swobodnego okresÂlania praw i obowiaÎzkoÂw
swoich czøonkoÂw. Przepisy tego prawa obowiaÎzujaÎ w zakresie wewneÎtrznym17. NiezalezÇnosÂcÂ zasÂ oznacza ¹taki stopienÂ autonomii bytu
14

Art. 1 Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318): ¹Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzajaÎ, zÇe panÂstwo i KosÂcioÂø Katolicki saÎ ±
kazÇde w swej dziedzinie ± niezalezÇne i autonomiczne oraz zobowiaÎzujaÎ sieÎ do peønego
poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we wspoÂødziaøaniu dla rozwoju
czøowieka i dobra wspoÂlnegoº. Gdy chodzi o tresÂcÂ powyzÇszej zasady, to jest ona
analogiczna do tej, ktoÂra zostaøa wpisana do Konstytucji. Przepisy Konstytucji majaÎ
charakter ogoÂlny, zasÂ przepisy konkordatu ¹saÎ ich aplikacjaÎ w dziedzinie relacji mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim jako jednym ze zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, jakie
rozwijajaÎ swojaÎ dziaøalnosÂcÂ w Polsceº. J. Krukowski, Prawo wyznaniowe, Warszawa
2006, s. 64.
15
Zob. P. Stanisz, Naczelne zasady instytucjonalnych relacji panÂstwo±KosÂcioÂø,
w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 75.
16
J. Krukowski, Prawo wyznaniowe, s. 66.
17
Zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 230-231.
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w stosunku do innego, ktoÂry wyklucza ingerencje kazÇdego z nich
w wewneÎtrzne sprawy drugiegoº18.
W przypadku KosÂcioøa katolickiego uprawnienie to dodatkowo
wzmocnione zostaøo uregulowaniami art. 5 konkordatu, ktoÂry stanowi, izÇ ¹PanÂstwo zapewnia KosÂcioøowi katolickiemu, bez wzgleÎdu na
obrzaÎdek, swobodne i publiczne peønienie jego misji, øaÎcznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarzaÎdzaniem i administrowaniem jego
sprawami na podstawie prawa kanonicznegoº19.
W zwiaÎzku z powyzÇszym zapytacÂ nalezÇy, czy ustawodawca ± majaÎc wiedzeÎ na temat uregulowanÂ prawa kanonicznego KosÂcioøa katolickiego, a takzÇe prawa wewneÎtrznego innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych odnosÂnie do administrowania przez nie danymi osobowymi
swoich czøonkoÂw ± chciaø ¹ogarnaÎcÂº przepisami ustawy z 1997 r. teÎ
sfereÎ ich aktywnosÂci czy tezÇ nie? Tego rodzaju pytanie zadacÂ nalezÇy,
aby uwzgleÎdnicÂ kanony wykøadni celowosÂciowej. ZapytacÂ ponadto
nalezÇy, czy ustawodawca chciaø w sposoÂb istotny wpøynaÎcÂ na dotychczasowaÎ praktykeÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w zakresie administrowania przez nie danymi osobowymi swoich czøonkoÂw, czy tezÇ nie?
Pewne okolicznosÂci mogøyby wskazywacÂ, zÇe intencjaÎ ustawodawcy
byøo objeÎcie przepisami ustawy takzÇe wyznaniowych administratoroÂw danych osobowych. Do tych okolicznosÂci zaliczycÂ nalezÇy fakt, izÇ
przy ustalaniu reguø dotyczaÎcych rejestracji zbioroÂw oraz uchylenia
zakazu przetwarzania danych wrazÇliwych ustawodawca w sposoÂb wyrazÂny nakresÂliø rezÇim prawny odnosÂnie do tych administratoroÂw. Logicznie konstatujaÎc, mozÇna byøoby zatem wysnucÂ wniosek, zÇe skoro
przy uregulowaniu innych spraw z zakresu danych osobowych nie
wskazano wyrazÂnie zÇadnych odreÎbnosÂci w stosunku do adminstratoroÂw wyznaniowych, to znaczy, zÇe takie odreÎbnosÂci nie istniejaÎ.
18

W. GoÂralski, A. PienÂdyk, Zasada niezalezÇnosÂci i autonomii PanÂstwa i KosÂcioøa
w konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 12.
19
Zdaniem E. Kuleszy ¹powoøany przepis przesaÎdza w sposoÂb nie budzaÎcy waÎtpliwosÂci, izÇ sprawy wewneÎtrzne KosÂcioøa Katolickiego beÎdaÎ rozstrzygane na podstawie
prawa kanonicznegoº. TazÇ, Ochrona danych osobowych a wolnosÂcÂ sumienia i wyznania w prawodawstwie polskim, w: Ochrona danych osobowych i prawo do prywatnosÂci
w KosÂciele, red. P. Majer, KrakoÂw 2002, s. 31.
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Tego rodzaju wykøadnieÎ mozÇna by ostatecznie przyjaÎcÂ, przy uwzgleÎdnieniu zasady, zÇe ochrona danych osobowych swoich obywateli jest domenaÎ i obowiaÎzkiem panÂstwa, a panÂstwo dla ochrony
prawidøowego obrotu stosunkoÂw o charakterze prywatnoprawnym
oraz dla zagwarantowania prawa do ochrony zÇycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim zÇyciu
osobistym (art. 47 konstytucji) ograniczyøo dotychczasowe uprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. JednakzÇe tego rodzaju wykøadni kategorycznie nie mozÇna przyjaÎcÂ ze wzgleÎdu na unormowania art. 25 ust.
4 i 5 obowiaÎzujaÎcej konstytucji, respektujaÎcych w stosunkach panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi zasadeÎ bilateralnosÂci. Zasada ta
wyøaÎcza mozÇliwosÂcÂ jednostronnego okresÂlania przez panÂstwo przepisoÂw majaÎcych istotny wpøyw na wewneÎtrznaÎ organizacjeÎ i dziaøalnosÂcÂ
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. NawiaÎzujaÎc zatem do analiz zwiaÎzanych
z wykøadniaÎ celowosÂciowaÎ, rzec by mozÇna z pewnym przekaÎsem, izÇ
ustawodawca ¹nie moÂgø chciecÂº objaÎcÂ rygorami ustawy o ochronie
danych osobowych dotychczasowych, usankcjonowanych prawem
wewneÎtrznym, okresÂlonych praktyk zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dotyczaÎcych przetwarzania danych swoich czøonkoÂw, bez wczesÂniejszego
dokonania odpowiednich uzgodnienÂ z wøadzami zwierzchnimi zainteresowanych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Nota bene tego rodzaju ingerencje musiaøyby w konsekwencji doprowadzicÂ do uniemozÇliwienia administrowania przez zwiaÎzki wyznaniowe sprawami wøasnymi.
3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE
ORAZ PRAWIE WEWNEÎTRZNYM KOSÂCIOèA KATOLICKIEGO
ÂW
3.1. PRZETWARZANIE DANYCH W PRAKTYCE ZWIAÎZKO
WYZNANIOWYCH

ZwiaÎzki wyznaniowe przetwarzajaÎ dane osobowe w praktyce administracyjnej, w przygotowaniu formacyjnym kandydatoÂw do stanu
duchownego (zakonnego) oraz w posteÎpowaniach saÎdowych. W zakresie praktyki administracyjnej prawo powszechne oraz partykularne KosÂcioøa katolickiego nakazuje prowadzenie w kancelarii para-
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fialnej caøego szeregu ksiaÎg. NajwazÇniejsze sposÂroÂd nich to metrykalne ksieÎgi parafialne (kan. 535 § 1 KPKan.). NalezÇaÎ do nich: ksieÎga
ochrzczonych (liber baptizatorum), ksieÎga maøzÇenÂstw (liber matrimoniorum) oraz ksieÎga zmarøych (liber defunctorum). Odpowiedzialnym za ich prowadzenie i przechowywanie jest proboszcz parafii.
Duplikaty tych ksiaÎg przechowywane saÎ w archiwum diecezjalnym.
KsieÎgaÎ o szczegoÂlnym znaczeniu jest liber baptizatorum. Zawiera ona
adnotacje dotyczaÎce sakramentu chrztu (akt chrztu), sakramentu
bierzmowania oraz dane dotyczaÎce stanu kanonicznego osoby ochrzczonej. W ksieÎdze tej odnotowuje sieÎ fakt zawarcia maøzÇenÂstwa, jego
uwazÇnienia w zakresie zewneÎtrznym, orzeczenia o jego niewazÇnosÂci
oraz prawnego rozwiaÎzania20. Innym przejawem administrowania
danymi osobowymi saÎ tzw. kartoteki parafialne.
Instytucje kosÂcielne gromadzaÎ i przetwarzajaÎ dane kandydatoÂw
do seminarioÂw duchownych oraz zgromadzenÂ zakonnych. W ramach
tych danych mogaÎ bycÂ wywoøywane m.in. opinie psychologiczne,
opinie medyczne o stanie zdrowia kandydatoÂw, w tym o stanie zdrowia psychicznego. Wszystkie tego typu informacje mogaÎ bycÂ gromadzone z zachowaniem prawa kazÇdej osoby do ochrony wøasnej intymnosÂci, o ktoÂrym mowa w kan. 220 KPKan. W praktyce oznacza to
koniecznosÂcÂ uzyskania zgody kandydata na przetwarzanie tego rodzaju danych.
KosÂcioÂø katolicki a takzÇe inne KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe
przetwarzajaÎ dane osobowe w ramach posteÎpowanÂ saÎdowych prowadzonych na podstawie prawa wewneÎtrznego. Przepisy KPKan. zawierajaÎ zasady prowadzenia akt spraw saÎdowych oraz udosteÎpniania
tychzÇe akt stronom i innym podmiotom. Akta te ± co zrozumiaøe ±
zawierajaÎ dane osobowe stron, innych uczestnikoÂw posteÎpowania,
a takzÇe osoÂb trzecich.

20

Nie odnotowuje sieÎ w niej maøzÇenÂstw tajnych, ktoÂrych akt zawarcia przechowywany jest w tajnym archiwum kurii biskupiej. Ponadto w ksieÎdze ochrzczonych
nalezÇy odnotowywacÂ: powstaøy stosunek adopcji, przyjeÎcie sÂwieÎcenÂ, zøozÇenie sÂluboÂw
wieczystych w instytucie zakonnym oraz zmiany obrzaÎdku (kan. 535 § 2 KPK).
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3.2. PRAWO KANONICZNE A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ZaroÂwno w prawie powszechnym, jak i partykularnym KosÂcioøa
katolickiego nie uzÇywa sieÎ pojeÎcÂ: dane osobowe, ochrona danych
osobowych. Nie oznacza to jednak, izÇ nie istniejaÎ w tym prawie przepisy søuzÇaÎce tej ochronie. W Kodeksie prawa kanonicznego (kan. 220
KPKan.) istniejaÎ bowiem przepisy søuzÇaÎce ochronie dobrego imienia
oraz prawa do prywatnosÂci kazÇdego czøowieka. Istnienie tego prawa
wywodzi sieÎ z godnosÂci osoby ludzkiej, czyli z prawa naturalnego.
W doktrynie podkresÂla sieÎ, zÇe nikt nie mozÇe bycÂ pozbawiony zÇycia
sÂcisÂle osobistego, ktoÂre ¹czeÎsto domaga sieÎ, aby byøo osøonieÎte tajemnicaÎº. PodkresÂla sieÎ, zÇe nikt nie ma prawa ujawniania informacji
z zakresu zÇycia osobistego, jesÂli miaøoby spowodowacÂ jakaÎsÂ szkodeÎ,
utrudnienie realizacji celoÂw osobistych, pozbawienie zÇycia aspektu
prywatnego21 oraz zÇe ¹nikt nie mozÇe wkraczacÂ w sfereÎ intymnosÂci
drugiej osoby bez uzyskania z jej strony uprzedniej zgody, wyrazÇonej
wyrazÂnie i absolutnie dobrowolnieº22. Z przepisoÂw tych wyrazÂnie
wynika, izÇ nieuprawnione rozpowszechnianie informacji dotyczaÎcych
zÇycia prywatnego, a szczegoÂlnie takich, ktoÂre mogaÎ zaszkodzicÂ interesom oraz wizerunkowi okresÂlonego czøowieka, jest niedozwolone,
a nawet stanowicÂ mozÇe przesteÎpstwo zniesøawienia, okresÂlone w kan.
1390 § 2 KPKan.
W prawie kanonicznym obowiaÎzujaÎ odpowiednie przepisy dotyczaÎce administrowania ksiaÎg parafialnych i akt saÎdowych. Proboszcz
parafii winien czuwacÂ nad tym, aby ksieÎgi byøy wøasÂciwie przechowywane (kan. 525 § 1 KPKan.) oraz aby nic z nich nie dostaøo sieÎ do
obcych raÎk (kan. 535 § 4 KPKan.). W posteÎpowaniach saÎdowych
obowiaÎzuje odpowiedni rezÇim udosteÎpniania akt. Zasadniczo akta
udosteÎpnia sieÎ tylko stronom posteÎpowania oraz ich obronÂcom i peønomocnikom.
21
Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II. T. II. Lud
Ç
Bozy jego nauczanie i usÂwieÎcanie, Olsztyn 2002, s. 42-43.
22
J. Krukowski, ObowiaÎzki i uprawnienia wszystkich wiernych chrzesÂcijan, w: J.
Dyduch, E. GoÂrecki, J. Krukowski, M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1. KsieÎga II. Lud BozÇy. CzeÎsÂcÂ I. Wierni chrzesÂcijanie, red. J. Krukowski,
PoznanÂ 2005, s. 23.
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Przepisy dotyczaÎce ochrony prywatnosÂci w prawie powszechnym
(czyli przepisy KPKan.) cechuje jednak dosÂcÂ duzÇy stopienÂ ogoÂlnosÂci.
Ich uszczegoÂøowienie winno bycÂ dokonane na poziomie prawa partykularnego23. Przede wszystkim na poziomie tym winny bycÂ wydane
odpowiednie przepisy dotyczaÎce dosteÎpu poszczegoÂlnych osoÂb do
informacji na ich temat. Tego rodzaju normy obowiaÎzujaÎ m.in. we
Wøoszech24.
3.3. ZJAWISKA NIEKORZYSTNE W WEWNAÎTRZWYZNANIOWYM
OBROCIE DANYMI

NiewaÎtpliwie w praktyce majaÎ miejsce zjawiska, ktoÂre wyczerpujaÎ znamiona czynu zabronionego, okresÂlonego w art. 49 ODO,
polegajaÎce na niedopuszczalnym przetwarzaniu danych. Ma to
miejsce w sytuacjach, gdy jednostki organizacyjne poszczegoÂlnych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych przetwarzajaÎ dane osobowe osoÂb, ktoÂre
nie nalezÇaÎ i nigdy nie nalezÇaøy do tegozÇ zwiaÎzku wyznaniowego,
czyniaÎc to bez zgody samych zainteresowanych. Sporadycznie sytuacja taka mozÇe sieÎ zdarzycÂ w kazÇdym zwiaÎzku wyznaniowym.
IstniejaÎ jednak i takie, gdzie tego rodzaju praktyki saÎ na porzaÎdku
dziennym.
W praktyce KosÂcioøa katolickiego udosteÎpnia sieÎ akta dla celoÂw
dydaktycznych oraz dla celoÂw badanÂ naukowych. UdosteÎpnianie akt
saÎdowych dla celoÂw dydaktycznych wraz z zawartymi w nich danymi
osobowymi jest nieuzasadnione i stanowi powazÇne naduzÇycie. Akta
23
Normy takie dla caøego kraju wøadna jest wydacÂ Konferencja Episkopatu
Polski, dziaøajaÎc w trybie kan. 455 KPKan. NiezalezÇnie od uprawnienÂ przysøugujaÎcych
Konferencji Episkopatu, kompetentnymi do wydania tego rodzaju norm dla poszczegoÂlnych diecezji saÎ wøasÂciwi miejscowo biskupi diecezjalni.
24
Zob. Conferenza Episcopale Italiana ± Drcreto Generale ± Dispozitioni per la
tutela del diritto alta buona fama e alla riservatezza, w: Dall'accordo del 1984 al disegno
di legge sulla libert religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, red.
A. Nardini, G. Nucci, Roma 1999, s. 77-85. Szerzej na ten temat J.I. Arrieta, Konferencje biskupoÂw a ustawodawstwo o prawie do prywatnosÂci i ochronie danych osobowych, w: Ochrona danych osobowych i prawo do prywatnosÂci w KosÂciele, red. P. Majer,
KrakoÂw 2002, s. 64-76.
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uzÇywane dla tych celoÂw mogaÎ bycÂ udosteÎpniane studentom pod warunkiem, zÇe usunieÎte zostanaÎ z nich dane umozÇliwiajaÎce identyfikacjeÎ
osoÂb beÎdaÎcych uczestnikami posteÎpowania.
Do niekorzystnych zjawisk zaliczycÂ nalezÇy takzÇe brak czytelnych
zasad uzyskiwania danych rejestrowanych w ramach tzw. kartotek
parafialnych. Dane te pozyskiwane saÎ nierzadko bez wiedzy osoÂb,
ktoÂrych one dotyczaÎ, bez adnotacji o osobie dokonujaÎcej adnotacji
oraz bez adnotacji o zÂroÂdle informacji.
WNIOSKI

W dobie daleko idaÎcego upodmiotowienia oraz pogøeÎbienia sÂwiadomosÂci posiadanych praw, wywodzaÎcych sieÎ nierzadko z godnosÂci
natury ludzkiej, dochodzicÂ mozÇe i dochodzi do kolizji beneficjentoÂw
roÂzÇnorakich uprawnienÂ. Taka sytuacja niewaÎtpliwie czeÎsto miecÂ beÎdzie miejsce w zwiaÎzku z przetwarzaniem przez poszczegoÂlne KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe danych osobowych. Z przynalezÇnosÂci
do okresÂlonego KosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego mogaÎ
wynikacÂ pewne ograniczenia w realizacji praw gwarantowanych konstytucyjnie i ustawowo, w tym w szczegoÂlnosÂci uprawnienia wynikajaÎce z przepisoÂw o ochronie danych osobowych. PrzynalezÇnosÂcÂ do
poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest jednak dobrowolna,
a ewentualne ograniczenia dotyczycÂ mogaÎ jedynie sytuacji prawnej
w ramach tegozÇ zwiaÎzku.
Co do zasady KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe administrujaÎ
danymi osobowymi zgodnie z przepisami swego prawa wewneÎtrznego. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiaÎzujaÎ w stosunku do zbioroÂw przez nich administrowanych jedynie w takim zakresie, w jakim nie narusza to zasady ich autonomii i niezalezÇnosÂci.
W stosunku do tych danych wyøaÎczone saÎ kompetencje GøoÂwnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane te nie podlegajaÎ
obowiaÎzkowi rejestracji. Nie oznacza to jednak, zÇe administrowanie
tymi danymi mozÇe dokonywacÂ sieÎ w sposoÂb zupeønie dowolny i na
podstawie niejawnych oraz nieczytelnych przesøanek. Nie oznacza to
tezÇ, zÇe przepisy prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego nie majaÎ zÇadne-

20

ARTUR MEZGLEWSKI

go zastosowania w stosunku do tych danych. NiewaÎtpliwie beÎdaÎ one
miaøy zastosowanie, gdy:
a) okresÂlony zwiaÎzek wyznaniowy beÎdzie administrowaø danymi
osobowymi osoÂb niebeÎdaÎcych jego czøonkami,
b) kiedy jednostki organizacyjne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych przetwarzajaÎ dane osobowe w zwiaÎzku z prowadzeniem dziaøalnosÂci innej
nizÇ statutowa, np. w zwiaÎzku z prowadzeniem dziaøalnosÂci gospodarczej,
c) kiedy okresÂlony zwiaÎzek wyznaniowy beÎdzie przetwarzaø dane
osobowe niezgodnie ze swoim prawem wewneÎtrznym,
d) gdy w sposoÂb niewøasÂciwy lub niewystarczajaÎcy chronicÂ beÎdzie
przetwarzane dane przed dosteÎpem do nich osoÂb nieupowazÇnionych.
PrzesøankaÎ o podstawowym znaczeniu jest ta, izÇ poszczegoÂlne
zwiaÎzki wyznaniowe mogaÎ administrowacÂ jedynie danymi osobowymi swoich czøonkoÂw oraz osoÂb utrzymujaÎcych z nimi staøe kontakty.
Pewne problemy z realizacjaÎ tej przesøanki mogaÎ rodzicÂ sieÎ w nasteÎpujaÎcych sytuacjach:
± kiedy okresÂlona osoba formalnym aktem wysteÎpuje z danego
zwiaÎzku wyznaniowego z jednoczesnym zÇaÎdaniem zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych
± kiedy osoba niebeÎdaÎca czøonkiem okresÂlonego zwiaÎzku wyznaniowego nawiaÎzaøa stosunek prawny (maøzÇenÂstwo, adopcja, kuratela
itp.) z osobaÎ nalezÇaÎcaÎ do tego wyznania
Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe zÇaÎdanie zaprzestania przetwarzania
danych osobowych wyrazÇone przez osobeÎ formalnie wysteÎpujaÎcaÎ
z danego zwiaÎzku wyznaniowego musi skutkowacÂ natychmiastowym
zaprzestaniem generowania informacji na jej temat w systemach ewidencyjnych i informatycznych tegozÇ zwiaÎzku wyznaniowego. Nie jest
juzÇ natomiast oczywiste, czy dany zwiaÎzek wyznaniowy zobligowany
jest do caøkowitego zaprzestania przetwarzania danych uzyskanych
w okresie czøonkostwa tej osoby w tymzÇe zwiaÎzku wyznaniowym.
MozÇna bowiem sobie wyobrazicÂ wiele sytuacji, kiedy posiadanie tych
informacji jest konieczne do realizacji nie mniej søusznych praw osoÂb
trzecich. JednaÎ z nich jest np. sytuacja, kiedy osoba wysteÎpujaÎca
z KosÂcioøa katolickiego jest maøzÇonkiem osoby pozostajaÎcej nadal
w øaÎcznosÂci z tym KosÂcioøem. Dla obu tych osoÂb sporzaÎdzony zostaø
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przeciezÇ jeden akt maøzÇenÂstwa, zasÂ w akcie chrztu osoby wysteÎpujaÎcej
z KosÂcioøa zawarte saÎ informacje majaÎce istotny wpøyw na prawa
i obowiaÎzki wspoÂømaøzÇonka.
WymoÂg przetwarzania danych zgodnie z prawem wewneÎtrznym
jest w praktyce trudny do okresÂlenia. Po stronie zwiaÎzku wyznaniowego ciaÎzÇy obowiaÎzek wykazania, w jakim stopniu przetwarzanie
okresÂlonych danych jest niezbeÎdne do realizacji celoÂw wyznaczonych
przepisami tegozÇ prawa wewneÎtrznego.
DosteÎp do danych osobowych administrowanych przez zwiaÎzki
wyznaniowe mogaÎ miecÂ jedynie te osoby, ktoÂre bezposÂrednio realizujaÎ cele, dla jakich dane te saÎ gromadzone. Powinny one korzystacÂ
z tych danych jedynie w takim zakresie, jaki jest konieczny do realizacji tych celoÂw.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007
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I PRZECIWDZIAèANIA ALKOHOLIZMOWI.
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

1. WSTEÎP

Z preambuøy do ustawy z dnia 2 pazÂdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002 r.,
nr 147, poz. 1231 ze zm.)1 dowiadujemy sieÎ, zÇe polski ustawodawca
uznaø ¹zÇycie obywateli w trzezÂwosÂci za niezbeÎdny warunek moralnego i materialnego dobra Naroduº. Wydaje sieÎ, zÇe norma ta ma charakter celowosÂciowy i znaczaÎcy wpøyw na interpretacjeÎ tresÂci caøej
ustawy2.
Przedmiotem regulacji omawianej ustawy jest dosycÂ specyficzna
sfera stosunkoÂw spoøecznych, takich jak: ograniczanie spozÇycia napojoÂw alkoholowych3 oraz zmiany struktury ich spozÇywania, inicjo-

1

Dalej: ustawy.
I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, w: I. Skrzydøo-NizÇnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøaniu alkoholizmowi. Komentarz, Zakamycze
2002, s. 27-28.
3
Art. 46 ust. 1 ustawy: ¹Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy
jest produkt przeznaczony do spozÇycia zawierajaÎcy alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w steÎzÇeniu przekraczajaÎcym 0,5% objeÎtosÂciowych alkoholuº. Ustawa rozroÂzÇnia ¹stan po uzÇyciu alkoholuº, ktoÂry zachodzi, gdy zawartosÂcÂ alkoholu w organizmie
wynosi lub prowadzi do:
2
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wanie i wspieranie przedsieÎwzieÎcÂ majaÎcych na celu zmianeÎ obyczajoÂw w zakresie sposobu spozÇywania napojoÂw alkoholowych, dziaøania na rzecz trzezÂwosÂci w miejscu pracy, przeciwdziaøania powstawaniu i usuwania nasteÎpstw naduzÇywania alkoholu, a takzÇe wspierania
w tym zakresie dziaøalnosÂci organizacji spoøecznych i zakøadoÂw pracy
(art. 1, ust. 1 ustawy).
PowyzÇej zdefiniowany zakres obowiaÎzkoÂw spoøecznych przejeÎøo
na siebie panÂstwo, a ich realizacjeÎ naøozÇyøo na organy administracji
rzaÎdowej i organy jednostek samorzaÎdu terytorialnego4. Przedmiot
tych czynnosÂci wykonawczych ma polegacÂ na obowiaÎzku:
a) popierania w tworzeniu i rozwoju organizacji spoøecznych,
ktoÂrych celem jest krzewienie trzezÂwosÂci i abstynencji, oddziaøywanie na osoby naduzÇywajaÎce alkoholu oraz udzielanie pomocy ich
rodzinom, jak roÂwniezÇ zapewnienie warunkoÂw sprzyjajaÎcych dziaøaniom tych organizacji;
b) wspoÂødziaøania z KosÂcioøem katolickim i innymi KosÂcioøami
oraz zwiaÎzkami wyznaniowymi5 w zakresie wychowania w trzezÂwosÂci
i przeciwdziaøania alkoholizmowi (art. 1 ust. 3).

1) steÎzÇenia we krwi od 0,2 do 0,5 alkoholu albo
2) obecnosÂci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3
(art. 46 ust. 2 ustawy) oraz ¹stan nietrzezÂwosÂciº, ktoÂry zachodzi, gdy zawartosÂcÂ alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) steÎzÇenia we krwi powyzÇej 0,5 alkoholu albo
2) obecnosÂci w wydychanym powietrzu powyzÇej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 (art. 46
ust. 3 ustawy).
4
I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, s. 32.
5
Ustawa, wymieniajaÎc podmioty konfesyjne, z ktoÂrymi panÂstwo wspoÂødziaøa
w realizacji wymienionych zadanÂ, operuje pojeÎciem ¹KosÂcioÂø katolicki i inne kosÂcioøy
oraz zwiaÎzki wyznanioweº, zamiast utrwalonym (po 1989 r.) pojeÎciem ¹kosÂcioÂø i inny
zwiaÎzek wyznaniowyº. BycÂ mozÇe, wymieniajaÎc KosÂcioÂø katolicki wprost z nazwy indywidualnej, chciano wyroÂzÇnicÂ jego roleÎ dziejowaÎ i wspoÂøczesnaÎ w realizacji zadanÂ zakresÂlonych omawianaÎ ustawaÎ.
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2. GWARANCJE DLA KOSÂCIELNEJ DZIAèALNOSÂCI
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAèANIA ALKOHOLIZMOWI
I WYCHOWANIU W TRZEZÂWOSÂCI
2.1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z DNIA 2 KWIETNIA 1997 R.6

KosÂcielny obowiaÎzek wychowania w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøanie
alkoholizmowi w prosty sposoÂb nawiaÎzuje do wyrazÇonej w preambule
do Konstytucji RP zasady pomocniczosÂci (subsydiarnosÂci) ¹umacniajaÎcej uprawnienia obywateli i ich wspoÂlnotº oraz wezwanie ¹o zachowanie przyrodzonej godnosÂci czøowiekaº. Konstytucja polska
wprost nie mozÇe pozbawiacÂ lub ograniczacÂ praw obywatelskich poprzez zabranianie spozÇywania lub naduzÇywania alkoholu, niemniej
wsÂroÂd praw podmiotowych czøowieka gwarantowanych w tym dokumencie znalazøo sieÎ prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 konstytucji)7. Prawo to nalezÇy rozpatrywacÂ na dwoÂch poziomach troski
prawodawcy: 1) prewencyjnym, poprzez realizowanie zadanÂ, celoÂw
i kierunkoÂw dziaøalnosÂci w przedmiocie wychowania w trzezÂwosÂci
i abstynencji, jak i 2) nasteÎpczym, tj. pomocy (w wymiarze indywidualnym) dla osoÂb juzÇ uzalezÇnionych od alkoholu i ich rodzin, a takzÇe
(w wymiarze ogoÂlnospoøecznym) przeciwdziaøania alkoholizmowi
i jego skutkom8.
W realizacji przez panÂstwo obydwoÂch wyzÇej wymienionych grup
zadanÂ dostrzega sieÎ znaczaÎcaÎ roleÎ wspoÂødziaøania organizacji pozarzaÎdowych, w tym KosÂcioøa katolickiego oraz innych KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Pomimo braku ustawowych precyzji
6

Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm. Na temat charakteru wsteÎpu do konstytucji zob. W.
Skrzydøo, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, KrakoÂw 2000, s. 10-11
oraz P. Winczorek, Dyskusje konstytucyjne, Warszawa 1996, s. 115.
7
Zdaniem A. SuroÂwki (Glosa do wyroku Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 7
stycznia 2004 r., K 14/03, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2004, nr 6, poz. 172), prawo do ochrony
zdrowia zapisane w art. 68 ust. 1 Konstytucji chroni abstrakcyjnie pojmowane dobro,
jakim jest zdrowie. Ochrona tego dobra przyznana zostaøa wszystkim jednostkom
ludzkim i søuzÇy peøniejszej ochronie zÇycia oraz godnosÂci ludzkiej.
8
I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, s. 45 i n.

26

ZDZISèAW ZARZYCKI

w okresÂlaniu wzajemnej relacji podmiotoÂw rzaÎdowych i pozarzaÎdowych w realizacji zakresÂlonych celoÂw, trudno sobie wyobrazicÂ ich
oparcie inaczej nizÇ na zasadzie dobrowolnosÂci i partnerstwa9. Do
takiego poziomu wzajemnych relacji tych podmiotoÂw zobowiaÎzujaÎ
m.in. konstytucyjne zasady demokratycznego panÂstwa prawa
(art. 2) i wspoÂødziaøania [panÂstwa z KosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami
wyznaniowymi] dla dobra czøowieka i dobra wspoÂlnego (art. 25 ust.
3) oraz to, zÇe KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe dostrzegajaÎ potrzebeÎ realizacji zadanÂ z zakresu wychowania w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøaniu alkoholizmowi albo w ramach prowadzonej przez siebie
dziaøalnosÂci osÂwiatowo-wychowawczej (cel prewencyjny), albo charytatywno-opiekunÂczym (cel nasteÎpczy).
Dzielenie sieÎ panÂstwa zadaniami z zakresu wychowaniu w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøaniu alkoholizmowi z organizacjami pozarzaÎdowymi (w tym ze zwiaÎzkami wyznaniowymi) jest zjawiskiem zazwyczaj
praktykowanym w panÂstwach o modelu stosunkoÂw panÂstwo-KosÂcioÂø
okresÂlanych terminem separacja skoordynowana, a tym samym coraz bardziej zauwazÇalnym w naszym panÂstwie10, ktoÂre w zasadzie
zmierza w tym kierunku. SprzyjacÂ tej relacji majaÎ zaroÂwno omawiane
regulacje prawne, jak i sama aktywnosÂcÂ podmiotoÂw wyznaniowych11.
Niemniej dostrzega sieÎ negatywne zjawisko braku skoordynowania
wspoÂøpracy podmiotoÂw pozarzaÎdowych (w tym wyznaniowych) z ad9

W trosce o nalezÇyte realizowanie zadanÂ ustawowych panÂstwo posiøkuje sieÎ
organizacjami pozarzaÎdowymi na wielu frontach zadanÂ spoøecznych, m.in. takie rozwiaÎzania spotykamy w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej
(Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.); zob. Z. Zarzycki, Rola KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji wybranych zadanÂ z ustawy o pomocy spoøecznej z dnia 12 marca
2004 r., ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2005, nr 8, s. 73-102. WieÎcej na temat zasady
pomocniczosÂci zob. S. Kawula, PomocniczosÂcÂ i wsparcie. Kategorie pedagogiki spoøecznej, Olsztyn 2002, s. 77-80.
10
RoÂwniezÇ w krajach zachodnioeuropejskich na coraz wieÎkszaÎ skaleÎ widoczna
jest pluralizacja podmiotoÂw sÂwiadczaÎcych publiczne usøugi spoøeczne, w tym z zakresu
zwalczania patologii zwiaÎzanych z naduzÇywaniem napojoÂw alkoholowych.
11
A. Rutkowska, Pedagodzy spoøeczni ± woluntariusze organizacji pozarzaÎdowych dziaøajaÎcych w sÂrodowisku lokalnym, w: Pracownicy socjalni i woluntariusze
a mozÇliwosÂci reformy pomocy spoøecznej, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 1998,
s. 229.
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ministracjaÎ publicznaÎ i samorzaÎdowaÎ, szczegoÂlnie na etapie finansowania zadanÂ z zakresu wychowania w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøania
alkoholizmowi. Sytuacja ta jest wynikiem braku prawnego sprecyzowania w omawianej ustawie mozÇliwosÂcÂ wspomagania przez budzÇet
panÂstwa lub samorzaÎdu terytorialnego podmiotoÂw niepublicznych
(wyznaniowych). MozÇliwosÂci takiej, niestety, nie zapewnia na dostatecznym poziomie gwarancji ani ustawa o pomocy spoøecznej z 12
marca 2004 r. (art. 2 ust. 2)12, ani tezÇ inne ustawy (np. z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie)13, w tym indywidualne regulujaÎce sytuacjeÎ poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw w Polsce.
Zatem rola podmiotoÂw pozarzaÎdowych, w szczegoÂlnosÂci KosÂcioøa katolickiego (i innych KosÂcioøoÂw) i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w sferze wykonywania zadanÂ z omawianej ustawy jest funkcjaÎ realizacji
zasady subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci), jako jednej z naczelnych we
wspoÂøczesnej nauce spoøecznej KosÂcioøa katolickiego14 i innych KosÂ12

Dz.U., nr 64, poz. 593 ze zm. Bynajmniej teoretycznie, mozÇliwosÂcÂ taka zostaøa
przewidziana np. w ustawie o pomocy spoøecznej, dopiero od 1 stycznia 1999 r. OtoÂzÇ
art. 25 ust. 1 obowiaÎzujaÎcej ustawy o pomocy spoøecznej przewiduje, zÇe ¹Organy
administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej mogaÎ zlecacÂ realizacjeÎ zadania z zakresu pomocy spoøecznej, udzielajaÎc dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zleconego zadania:
1) organizacjom pozarzaÎdowym prowadzaÎcym dziaøalnosÂcÂ w zakresie pomocy
spoøecznej,
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym dziaøajaÎcym na podstawie
przepisoÂw o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
stosunku PanÂstwa do innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz o gwarancji
wolnosÂci sumienia i wyznania, jezÇeli ich cele statutowe obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci w zakresie pomocy spoøecznejº.
13
Dz.U., nr 96, poz. 873 ze zm. JednakzÇe pod warunkiem, zÇe ich cele statutowe
obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego (art. 3 ust. 3 pkt 1).
14
Zasada subsydiarnosÂci znana byøa w filozofii starozÇytnej Grecji. W nauce katolickiej dostrzega sieÎ jaÎ w poglaÎdach o naturze spoøecznosÂci, a przede wszystkim
w filozofii sÂw. Tomasza z Akwinu. KosÂcielne rozumienie zasady pomocniczosÂci sprecyzowaø papiezÇ Pius XI w encyklice Quadregesimo Anno z 1931 r. (wyd. ¹Znakº 1982,
nr 7-9, s. 708). Zgodnie z zasadaÎ pomocniczosÂci wyrazÇonaÎ w encyklice Jana Pawøa II
Centesimus Annus (1991): ¹SpoøecznosÂcÂ wyzÇszego rzeÎdu nie powinna ingerowacÂ
w wewneÎtrzne sprawy spoøecznosÂci nizÇszego rzeÎdu, pozbawiajaÎc jaÎ kompetencji, lecz
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cioøoÂw, zauwazÇalnej takzÇe w sferze publicznoprawnej w Polsce, szczegoÂlnie po zmianach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzaÎdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)15. Z drugiej
strony zasada ta oznacza granice wzajemnej ingerencji organoÂw rzaÎdowych (organizujaÎcych i sÂwiadczaÎcych pomoc z zakresu wychowania w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøaniu alkoholizmowi) w stosunku do
podmiotoÂw pozarzaÎdowych (np. wyznaniowych).
NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe konstytucja polska z 1997 r. gwarantuje
prawo do wolnosÂci w wymiarze indywidualnym (art. 53 ust. 1): ¹KazÇdemu zapewnia sieÎ wolnosÂcÂ sumienia i religiiº. Oznacza to, zÇe kazÇda
osoba ludzka, takzÇe ta, ktoÂra naduzÇywa alkoholu czy tezÇ cierpi na
chorobeÎ alkoholowaÎ lub inne jej skutki oraz czøonkowie rodziny,
majaÎ prawo do okresÂlonego wyzÇej prawa (podstawowego prawa czøowieka)16. Fakt naduzÇywania alkoholu nie mozÇe bycÂ kryterium determinujaÎcym zakres prawa do wolnosÂci religijnej lub innych praw. Niemniej wyrazÇona w przepisie art. 53 ust. 6 konstytucji gwarancja, zÇe:
¹Nikt nie mozÇe bycÂ zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnychº, w pewnych okolicznosÂciach jednostkowych mozÇe bycÂ ograniczona. Uprawnione do tego panÂstwowe
organy przymusu mogaÎ skøonicÂ osobeÎ, beÎdaÎcaÎ pod wpøywem alkoholu, do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. ZresztaÎ pewne
zachowania osoby, beÎdaÎcej po spozÇyciu alkoholu, mogaÎ wypeøniacÂ
znamiona przesteÎpstw (wykroczenÂ)17.
raczej winna wspieracÂ jaÎ w razie koniecznosÂci i pomoÂc w koordynacji jej dziaøanÂ
z dziaøaniami innych grup spoøecznych, dla dobra wspoÂlnegoº.
15
Art. 7 ust. 1 pkt 18 i 19.
16
H. Misztal, Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego, w: Prawo
wyznaniowe. Stan prawny na 1 lipca 2003 r., wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, red.
H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 191.
17
Np. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczenÂ (Dz.U. nr 12, poz. 114 ze
zm.). WsÂroÂd wykroczenÂ przeciwko porzaÎdkowi i spokojowi publicznemu wymieniono
(art. 51 § 1): ¹Kto krzykiem, haøasem, alarmem lub innym wybrykiem zakøoÂca spokoÂj,
porzaÎdek publiczny, spoczynek nocny albo wywoøuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosÂci albo grzywny. § 2. JezÇeli czyn
okresÂlony w § 1 ma charakter chuliganÂski lub sprawca dopuszcza sieÎ go, beÎdaÎc pod
wpøywem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosÂci albo grzywny. § 3.
PodzÇeganie i pomocnictwo saÎ karalneº.
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2.2. USTAWA Z 17 MAJA 1989 R. O GWARANCJACH WOLNOSÂCI
SUMIENIA I WYZNANIA18

Jednym z podstawowych zadanÂ panÂstwa wyrazÇonych w ustawie
z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
jest wspoÂødziaøanie z KosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi
w zwalczaniu patologii spoøecznych (art. 16 ust. 1). W tym celu mogaÎ
bycÂ, na zasadach wzajemnego uzgodnienia, tworzone roÂzÇne, w tym
staøe formy wspoÂødziaøania (art. 16 ust. 2).
DziaøalnosÂcÂ KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych skierowana na przeciwdziaøanie patologiom spoøecznym i ich skutkom zaliczana jest do szeroko pojeÎtej swobody peønienia funkcji religijnych.
W tym celu mozÇna w szczegoÂlnosÂci tworzycÂ organizacje, majaÎce na
celu dziaøalnosÂcÂ na rzecz przeciwdziaøania patologiom spoøecznym
i ich skutkom, a takzÇe prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ osÂwiatowo-wychowawczaÎ i charytatywno-opiekunÂczaÎ, a takzÇe korzystacÂ przy tym ze sÂrodkoÂw masowego przekazywania. ZresztaÎ korzystanie z tej swobody
oparte jest na zasadach roÂwnouprawnienia (art. 19 ust. 1), jest zroÂwnane pod wzgleÎdem prawnym z dziaøalnosÂciaÎ instytucji panÂstwowych,
jezÇeli søuzÇy analogicznym celom (art. 21a) i odbywa sieÎ zgodnie
z ogoÂlnie obowiaÎzujaÎcymi przepisami, chyba zÇe ustawy stanowiaÎ inaczej (art. 27 ust. 2).
W celu realizacji dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej KosÂcioøy
i inne zwiaÎzki wyznaniowe majaÎ prawo zakøadacÂ i prowadzicÂ, na
zasadach okresÂlonych w ustawach, odpowiednie instytucje, w tym
zakøady dla osoÂb potrzebujaÎcych opieki, szpitale i inne zakøady lecznicze, zÇøobki i schroniska dla dzieci (art. 24 ust. 1)19.
KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe w zakresie przeciwdziaøania
patologiom spoøecznym i ich skutkom majaÎ prawo wydawania prasy,
ksiaÎzÇek, drukoÂw, z zachowaniem obowiaÎzujaÎcych w tym zakresie
przepisoÂw prawa (art. 25 ust. 1). Ponadto majaÎ prawo do emitowania
w radiu i telewizji programoÂw religijno-moralnych, spoøecznych i kul18

T.j. Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965 ze zm.
Przykøadowe wyliczenie sÂrodkoÂw na realizacjeÎ powyzÇszej dziaøalnosÂci znajduje
sieÎ w art. 24 ust. 2.
19
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turalnych w sposoÂb okresÂlony w porozumieniach mieÎdzy wøadzami
danego KosÂcioøa lub innego zwiaÎzku wyznaniowego a jednostkami
publicznej radiofonii i telewizji (art. 25 ust. 4).
Niemniej dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w powyzÇszym zakresie nie mozÇe naruszacÂ przepisoÂw ogoÂlnie
obowiaÎzujaÎcych ustaw chroniaÎcych bezpieczenÂstwo publiczne, porzaÎdek, zdrowie lub moralnosÂcÂ publicznaÎ, wøadzeÎ rodzicielskaÎ albo podstawowe prawa i wolnosÂci innych osoÂb (art. 27 ust. 1).
Na powyzÇsze, ogoÂlne przepisy ustawy o gwarancjach wolnosÂci
sumienia i wyznania mogaÎ powoøywacÂ sieÎ wszystkie KosÂcioøy i inne
zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce, tj. majaÎce regulacjeÎ w formie ustawy
indywidualnej, gdzie ten rodzaj dziaøalnosÂci jest im wprost zagwarantowany, jak i te, ktoÂre nie majaÎ takich gwarancji wprost wyrazÇonych
(muzuømanie, karaimi i staroobrzeÎdowcy)20 oraz przede wszystkim
te zwiaÎzki wyznaniowe, ktoÂre dziaøajaÎ na podstawie wpisu do ¹Rejestru kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº21.
2.3. KONKORDAT POLSKI Z 28 LIPCA 1993 R. I KOSÂCIELNE
USTAWY INDYWIDUALNE

Znakomita wieÎkszosÂcÂ dziaøajaÎcych w Polsce KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych za jeden z gøoÂwnych celoÂw pozareligijnych stawia sobie rozwijanie dziaøalnosÂci opiekunÂczo-charytatywnej i osÂwiatowo-wychowawczej22, a w ich ramach mozÇe realizowacÂ rozmaite
20

Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do MuzuømanÂskiego
ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 30, poz. 240 ze zm.);
ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do Karaimskiego ZwiaÎzku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 30, poz. 241 ze zm.); rozporzaÎdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku PanÂstwa do
Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego, nie posiadajaÎcego hierarchji duchownej
(Dz.U. nr 38, poz. 363 ze zm.).
21
SzczegoÂøowe uregulowanie zadanÂ mniejszosÂciowych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce z zakresu wychowania w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøania alkoholizmowi znajdziemy w statucie kazÇdego z nich.
22
DziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza kazÇdego z KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ma wøasne podøozÇe religijne i doktrynalne. W przypadku KosÂcioøa kato-
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zadania z zakresu przeciwdziaøania alkoholizmowi i wychowania
w trzezÂwosÂci.
Udziaø KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji
zadanÂ z zakresu przeciwdziaøania alkoholizmowi i wychowania
w trzezÂwosÂci (na etapie prewencyjnym i opieki zdrowotnej) jest
przede wszystkim czeÎsÂciaÎ realizacji panÂstwowych zadanÂ z zakresu
pomocy spoøecznej i przez jej pryzmat nalezÇy charakteryzowacÂ udziaø
podmiotoÂw jaÎ organizujaÎcych i sÂwiadczaÎcych.
KosÂcielne (katolickie) dosÂwiadczenia z przeszøosÂci dalszej i blizÇszej w omawianej problematyce saÎ na tyle znaczaÎce, zÇe znalazøy odpowiednie odzwierciedlenie w tresÂci Konkordatu polskiego z 1993 r.23
Konkordat gwarantuje, zÇe odpowiednie instytucje kosÂcielne majaÎ
prawo prowadzenia, kazÇda zgodnie ze swaÎ naturaÎ, dziaøalnosÂci o charakterze misyjnym, charytatywnym i opiekunÂczym24. W tym celu
mogaÎ one tworzycÂ struktury organizacyjne i urzaÎdzacÂ publiczne
zbioÂrki (art. 21 ust. 1)25.
Podobne w tresÂci przepisy o wyznaniowej dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej w tym w zakresie przeciwdziaøania alkoholizmowi i wychowaniu w trzezÂwosÂci znajdziemy w wielu ustawach indywidualnych, regulujaÎcych poøozÇenie KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce26. PodstaweÎ do tego rodzaju dziaøalnosÂci spotykamy
lickiego beÎdzie to nakaz majaÎcy zÂroÂdøo np. w Biblii, Katechizmie KosÂcioøa katolickiego
(nr 2447), Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222 § 2, kan. 529 § 2).
23
Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
24
Art. 22 ust. 1 Konkordatu: ¹DziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎca celom humanitarnym, charytatywno-opiekunÂczym, naukowym i osÂwiatowo-wychowawczym, podejmowana przez
kosÂcielne osoby prawne, jest zroÂwnana pod wzgleÎdem prawnym z dziaøalnosÂciaÎ søuzÇaÎcaÎ analogicznym celom i prowadzonaÎ przez instytucje panÂstwoweº. J. Krukowski,
KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 324.
25
J. Krukowski (KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 324; tenzÇe, Polskie prawo wyznaniowe,
wyd. 3, Warszawa 2006, s. 181), podnioÂsø, zÇe normy konkordatowe w tym zakresie saÎ
potwierdzeniem przepisoÂw art. 7 ust. 12 pkt 2-4 i ust. 3 pkt 7-9 oraz art. 38-40 ustawy
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w RP.
26
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Warszawa 2005, s. 277; takzÇe, W. Bar
(Charytatywna dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w: Prawo
wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, stan
prawny na 1 lipca 2003 r., Lublin 2003, s. 350-351) wymienia dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ w ustawach o stosunku PanÂstwa do nasteÎpujaÎcych KosÂcioøoÂw w RP:
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takzÇe w ustawie z 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 ze
zm.). W ustawie tej (art. 36) wprost przewiduje sieÎ, zÇe organizacje,
ktoÂrych celem jest krzewienie trzezÂwosÂci, oddziaøywanie na osoby
naduzÇywajaÎce alkoholu lub uzÇywajaÎce narkotykoÂw oraz udzielanie
pomocy ich rodzinom, mogaÎ bycÂ tworzone takzÇe w formie organizacji
kosÂcielnych, o jakich mowa w art. 34 [ustawy], lub organizacji katolickich, o jakich mowa w art. 35 [ustawy]. TakaÎ mozÇliwosÂcÂ posiadajaÎ
takzÇe inne osoby prawne KosÂcioøa katolickiego27. ZresztaÎ ramy organizacyjno-funkcjonalne dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej
KosÂcioøa zakresÂlono w rozdziale 6 tej ustawy, w trzech artykuøach
(38-40).
W praktyce kosÂcielna dziaøalnosÂcÂ na polu przeciwdziaøania alkoholizmowi i wychowaniu w trzezÂwosÂci sÂwiadczona zazwyczaj w ramach pomocy spoøecznej i socjalnej jest mocno zroÂzÇnicowana28.
OproÂcz KosÂcioøa katolickiego w Polsce prawo tworzenia organizacji prowadzaÎcych dziaøalnosÂcÂ m.in. o charakterze charytatywnym,
Ewangelicko-Augsburskiego (art. 25), Ewangelicko-Reformowanego (art. 10, 20-21),
Polskokatolickiego (art. 11, 28-29), Starokatolickiego MariawitoÂw (art. 11, 18, 27-28),
Katolickiego MariawitoÂw (art. 17), ZielonosÂwiaÎtkowego (art. 24), AdwentystoÂw Dnia
SioÂdmego (art. 20-22, 28 ust. 5, 29-30), ChrzesÂcijan BaptystoÂw (art. 22 ust. 2-3, 23-24,
33 ust. 5, 34-35), Ewangelicko-Metodystycznego (art. 22, 24, 29 ust. 5, 30-31), Gmin
wyznaniowych zÇydowskich (art. 18).
27
Art. 38 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 ze zm.).
28
Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 276. Np. zakony katolickie lub prawosøawne prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ w zakresie okresÂlonym
w ich statutach lub odpowiednich aktach wewneÎtrznych. Podobnie organizacje katolickie lub prawosøawne bractwa cerkiewne mogaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ w zakresie okresÂlonym w ich statutach. KosÂcielne przeciwdziaøanie patologiom spoøecznym i ich skutkom w szczegoÂlnosÂci mozÇe polegacÂ (art. 39) m.in. na:
organizowaniu pomocy sierotom i prowadzenie zakøadoÂw dla sierot, prowadzeniu
szpitali i innych zakøadoÂw leczniczych, organizowaniu pomocy w zakresie ochrony
macierzynÂstwa oraz znajdujaÎcym sieÎ w trudnym poøozÇeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolnosÂci; prowadzeniu zÇøobkoÂw, ochronek, burs i schronisk, udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i møodziezÇy znajdujaÎcym sieÎ w potrzebie; krzewienie idei pomocy blizÂnim i postaw spoøecznych temu sprzyjajaÎcych.
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osÂwiatowo-wychowawczym i kulturalnym majaÎ zapewnione takzÇe
inne KosÂcioøy mniejszosÂciowe o uregulowanej sytuacji prawnej w formie ustawy indywidualnej. W niektoÂrych ustawach wprost zagwarantowano prawo tworzenia organizacji prowadzaÎcych dziaøalnosÂcÂ przeciwdziaøajaÎcych patologiom spoøecznym i ich skutkom (np. adwentysÂci, prawosøawni, baptysÂci, luteranie, metodysÂci, kalwini, zielonosÂwiaÎtkowcy, wyznawcy KosÂcioøa mariawickiego, staromariawickiego,
polskokatolickiego, gmin zÇydowskich)29. W wieÎkszosÂci przypadkoÂw
dziaøalnosÂcÂ ta obejmuje w szczegoÂlnosÂci prowadzenie zakøadoÂw dla
sierot, osoÂb potrzebujaÎcych opieki, prowadzenie szpitali, zakøadoÂw
i przychodni leczniczych, osÂrodkoÂw zdrowego zÇycia, osÂwiaty zdrowotnej oraz przeciwdziaøania patologiom spoøecznym, organizowanie pomocy w zakresie maøzÇenÂstwa, macierzynÂstwa i rodziny, prowadzenie zÇøobkoÂw, ochronek, burs i schronisk oraz popularyzowanie
postaw prozdrowotnych30. Dla przykøadu KosÂcioÂø zielonosÂwiaÎtkowy
29

Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 481 ze
zm.); art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego
Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego (Dz.U. nr 66, poz. 287 ze zm.); art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ChrzesÂcijan
BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 480 ze zm.); art. 25 ustawy
z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 73, poz. 323 ze zm.); art. 14 ustawy z dnia 30
czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 479 ze zm.); art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 73, poz. 324 ze zm.); art. 21 ustawy z dnia 20 lutego
1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 41, poz. 254 ze zm.); art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr
41, poz. 252 ze zm.); art. 11 ust. 1, art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. nr 41, poz. 253 ze zm.); art. 11 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 482 ze zm.); art. 18 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.
o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. nr 41, poz. 251 ze zm.).
30
Np. art. 21 adwentystoÂw; art. 23 baptystoÂw; art. 22 ust. 1 metodystoÂw; art. 17
staromariawitoÂw; art. 18 ust. 2 polskokatolikoÂw.
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prowadzi specjalnaÎ MisjeÎ CharytatywnaÎ i osÂrodki odwykowe dla alkoholikoÂw i narkomanoÂw m.in. Misja wsÂroÂd UzalezÇnionych od Alkoholu ¹Nowa Nadziejaº31.
KosÂcioøy te majaÎ prawo emitowania w publicznych sÂrodkach masowego przekazu nabozÇenÂstw oraz swoich programoÂw religijno-moralnych, spoøecznych i kulturalnych32, a takzÇe publikowacÂ czasopisma
i inne druki33.
3. ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAèANIA ALKOHOLIZMOWI

Zadania z zakresu przeciwdziaøania alkoholizmowi wykonuje sieÎ
przez odpowiednie ksztaøtowanie polityki spoøecznej, w szczegoÂlnosÂci
(art. 2 ust. 1):
1) tworzenie warunkoÂw sprzyjajaÎcych realizacji potrzeb, ktoÂrych
zaspokajanie motywuje powstrzymywanie sieÎ od spozÇywania alkoholu,
2) dziaøalnosÂcÂ wychowawczaÎ i informacyjnaÎ,
3) ustalanie odpowiedniego poziomu i wøasÂciwej struktury produkcji napojoÂw alkoholowych przeznaczanych do spozÇycia w kraju,
4) ograniczanie dosteÎpnosÂci alkoholu,
5) leczenie, rehabilitacjeÎ i reintegracjeÎ osoÂb uzalezÇnionych od
alkoholu,
6) zapobieganie negatywnym nasteÎpstwom naduzÇywania alkoholu i ich usuwanie,
7) przeciwdziaøanie przemocy w rodzinie.
PowyzÇsze wyliczenie zadanÂ z zakresu roÂzÇnorodnych postaci
ksztaøtowania polityki spoøecznej ma charakter przykøadowy, niemniej ustawodawca w ten sposoÂb proÂbuje sprecyzowacÂ je i jednoczesÂnie ulegalizowacÂ w omawianym zakresie formy dziaøania administracji publicznej i podmiotoÂw wyznaniowych. W kazÇdym baÎdzÂ razie
dziaøania wszystkich podmiotoÂw w realizacji zadanÂ z zakresu prze31

W. Bar, Charytatywna, s. 354.
Np. art. 23 ust. 1 polskokatolicy; art. 21 ust. 1 gmin zÇydowskich.
33
W sposoÂb okresÂlony w porozumieniach mieÎdzy wøadzami danego KosÂcioøa lub
innego zwiaÎzku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji (art. 25
ust. 4 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania).
32

Â èDZIAèANIE KOSÂCIOèO
Â W I INNYCH ZWIAÎZKO
Â W WYZNANIOWYCH
WSPO

35

ciwdziaøania alkoholizmowi muszaÎ bycÂ oparte na konstytucyjnej zasadzie praworzaÎdnosÂci dziaøania34.
Zatem wspomniana ustawa wyznacza zakres dziaøania nie tylko
administracji publicznej (tj. samorzaÎdowej, rzaÎdowej, opieki spoøecznej, czy tezÇ podlegøej ministrowi wøasÂciwego ds. ochrony zdrowia,
PanÂstwowej Agencji RozwiaÎzywania ProblemoÂw Alkoholowych35),
ale takzÇe organizacji pozarzaÎdowych oraz KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w zakresie inicjowania, wspierania oraz pomagania w zakresie szerzenie trzezÂwosÂci i abstynencji, np. kluby abstynenta, anonimowych alkoholikoÂw oraz grupy samopomocowe.
Â W SPRZEDAZÇY
4. ZASADY USYTUOWANIA PUNKTO
Â W ALKOHOLOWYCH
I PODAWANIA NAPOJO

Omawiana ustawa wprost nie precyzuje liczby i zasad usytuowania punktoÂw sprzedazÇy i podawania napojoÂw alkoholowych w tere34

I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, s. 45 i nast. znajdujaÎcej oparcie w art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z ktoÂrym: ¹Organy wøadzy publicznej
dziaøajaÎ na podstawie i w granicach prawaº, a takzÇe w tresÂci art. 6 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks posteÎpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 98,
poz. 1071 ze zm.), ktoÂry stwierdza, izÇ: ¹Organy administracji publicznej dziaøajaÎ na
podstawie przepisoÂw prawaº.
35
Regulamin Organizacyjny PanÂstwowej Agencji RozwiaÎzywania ProblemoÂw Alkoholowych (zostaø wydany w formie zaøaÎcznika nr 2 do ZarzaÎdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie PanÂstwowej Agencji RozwiaÎzywania ProblemoÂw
Alkoholowych (Dz.Urz.MZ. nr 9, poz. 43)) okresÂla zadania Agencji w zakresie realizacji zadanÂ z omawianej ustawy m.in. poprzez wspieranie spoøecznosÂci lokalnych w rozwiaÎzywaniu problemoÂw alkoholowych i przeciwdziaøaniu nietrzezÂwosÂci w miejscach
publicznych. W tym zakresie Agencja powinna wspoÂøpracowacÂ z organizacjami pozarzaÎdowymi dziaøajaÎcymi na rzecz profilaktyki i rozwiaÎzywania problemoÂw alkoholowych, w szczegoÂlnosÂci z Ruchem Abstynenckim, w tym klubami i stowarzyszeniami
abstynenckimi oraz organizacjami pozarzaÎdowymi funkcjonujaÎcymi w sÂrodowisku KosÂcioøa katolickiego, innych KosÂcioøoÂw oraz wspoÂlnot wyznaniowych (§ 1 pkt. 6 lit. j).
TakzÇe do obowiaÎzkoÂw Dziaøu Edukacji Publicznej, Analiz i WspoÂøpracy z ZagranicaÎ (§ 7 pkt. 8) i Dziaøu ProgramoÂw Lokalnych (§ 11 pkt. 6) nalezÇy m.in. wspoÂøpraca ze
stowarzyszeniami abstynenckimi oraz organizacjami pozarzaÎdowymi funkcjonujaÎcymi
w sÂrodowisku KosÂcioøa katolickiego, innych KosÂcioøoÂw oraz wspoÂlnot wyznaniowych.
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nie. W ustawie znajdujemy za to delegacjeÎ dla rady gminy (miasta)
w kierunku ustalania, w drodze uchwaøy, dla terenu gminy (miasta):
1) liczby punktoÂw sprzedazÇy napojoÂw zawierajaÎcych powyzÇej
4,5% alkoholu (z wyjaÎtkiem piwa), przeznaczonych do spozÇycia poza
miejscem sprzedazÇy, jak i w miejscu sprzedazÇy (art. 12 ust. 1 ustawy)36,
2) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazÇy i podawania napojoÂw alkoholowych (art. 12 ust. 2 ustawy).
W tak okresÂlonym przepisie ustawowym dostrzec mozÇna pozytywne dziaøania prawa, jak i pewne jego niedoskonaøosÂci. WsÂroÂd tych
mankamentoÂw mozÇna zauwazÇycÂ, zÇe kompetencje rady gminy do
okresÂlenia w drodze uchwaøy warunkoÂw sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych na terenie gminy nie obejmujaÎ reglamentowania godzin
sprzedazÇy tych napojoÂw37. Oznacza to, zÇe rada gminy nie mozÇe zabronicÂ otwarcia sklepu i sprzedazÇy alkoholu w czasie, kiedy w miejscowym kosÂciele odbywa sieÎ cotygodniowa (niedzielna) celebra liturgii mszalnej lub inna obrzeÎdowosÂcÂ religijna. Zatem rada gminy, realizujaÎc jakisÂ wøasny plan wychowania w trzezÂwosÂci, nie mozÇe wieÎc
wprowadzicÂ powszechnej prohibicji ani tezÇ zakazacÂ sprzedazÇy alkoholu np. w niedziele, piaÎtki lub konkretne sÂwieÎta lub uroczystosÂci
kosÂcielne albo wreÎcz uchylicÂ sieÎ od realizacji tego przepisu38.
W orzecznictwie NSA pod ustawowym pojeÎciem ¹zasad usytuowania punktoÂw sprzedazÇy napojoÂw alkoholowychº nalezÇy rozumiecÂ
ich rozmieszczenie w terenie, a w szczegoÂlnosÂci ich usytuowanie
wzgleÎdem miejsc chronionych, takich jak miejsce kultu religijnego,
szkoøy, przedszkole (por. wyrok NSA z dnia 6 maja 1994 r., SA/Gd
2824/93, niepublikowany)39.
36

Przykøadowo na terenie Miasta Krakowa uchwaøa Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 2005 r., nr XCIII/936/05 (Dz.Urz. Woj. Maøop. nr 616, poz. 4244)
ustaliøa liczbeÎ punktoÂw sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych na terenie Gminy Miasta
Krakowa na 1000.
37
Por. wyrok NSA z 17 listopada 1998 r., II SA 1394/98, opublikowany w ¹Prawie
Gospodarczymº 1999, nr 3, poz. 46.
38
RozstrzygnieÎcie nadzorcze wojewody z 16 grudnia 1996 r., nr ON.III.0903/12/
46/96, opublikowane w ¹Orzecznictwo w Sprawach SamorzaÎdowychº 1997, nr 2, poz. 44.
39
I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, s. 227.
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W orzecznictwie saÎdowoadministracyjnym panuje zgodny poglaÎd, zÇe rada gminy nie posiada kompetencji do okresÂlenia, jakie
warunki musi speøniacÂ punkt sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych, takich jak np. niekolidowanie punktu sprzedazÇy z realizacjaÎ w tym
akurat miejscu wøasnych funkcji (religijnych czy pozareligijnych)
przez KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe40. Z kolei w literaturze
przedmiotu zwraca sieÎ uwageÎ na fakt, zÇe rada gminy powinna sprecyzowacÂ zasady okresÂlania punktoÂw z geometrycznego punktu widzenia, pomieÎdzy ktoÂrymi ma bycÂ dokonywany pomiar odlegøosÂci
mieÎdzy obiektem chronionym a punktem sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych, o jakim mowa w art. 91 ustawy41.
Ponadto problem nadzoru nad uchwaøami rady gminy w tzw.
sprawach alkoholowych w omawianej ustawie nie jest wprost uregulowany. Nie oznacza to, zÇe przedmiotowe uchwaøy, jako akty prawa
miejscowego nie podlegajaÎ jakiemukolwiek nadzorowi. Na podstawie ustawy o samorzaÎdzie gminnym nadzoÂr taki sprawuje wojewoda
w formie rozstrzygnieÎcia nadzorczego (rozdziaø 10 ustawy gminnej).
Wojewoda w terminie 30 dni od chwili przekazania mu uchwaøy
przez woÂjta lub burmistrza (prezydenta miasta) bada (art. 90)42
pod wzgleÎdem jej legalnosÂci z przepisami prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcymi i mozÇe orzec o jej niewazÇnosÂci43. Po tym terminie wojewoda mozÇe takaÎ uchwaøeÎ zaskarzÇycÂ do wojewoÂdzkiego saÎdu administracyjnego. Z kolei gminie takzÇe søuzÇy skarga do saÎdu administracyjnego na rozstrzygniecie nadzorcze wojewody (art. 92a).
Z pozytywnych przejawoÂw regulujaÎcych omawianaÎ ustaweÎ mozÇna wywiesÂcÂ to, zÇe mimo wszystko rada gminy dysponuje stosunkowo
40
RozstrzygnieÎcie nadzorcze wojewody z 18 marca 2003 r., nr ON.II.0911-10/10/
03, opublikowane w ¹Orzecznictwo w Sprawach SamorzaÎdowychº 2003, nr 3, poz. 70.
41
I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, s. 227. WojewoÂdzki SaÎd Administracyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 02 marca 2005 r., VI SA/Wa 963/04, opublikowanym
w ¹ZNSAº 2005, Nr 2-3, poz. 108 uznaø, zÇe odlegøosÂci pomieÎdzy punktami sprzedazÇy
napojoÂw alkoholowych a obiektami o szczegoÂlnym znaczeniu, takimi jak m.in. szkoøy,
powinny bycÂ mierzone wzdøuzÇ osi droÂg publicznych, przy ktoÂrych saÎ one usytuowane,
nie zasÂ przez nieruchomosÂci nalezÇaÎce do osoÂb prywatnych.
42
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzaÎdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr
142, poz. 1591 ze zm.).
43
I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, s. 235.
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duzÇym zakresem wøadztwa prawotwoÂrczego w przedmiocie wyboru
i okresÂlenia tzw. obiektoÂw chronionych, dzieÎki czemu ma prawny
i faktyczny wpøyw na ksztaøtowanie sieÎ przestrzennej siatki usytuowania na terenie gminy punktoÂw sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych.
4.1. PRZYKèADY POZYTYWNOPRAWNYCH ROZWIAÎZANÂ
UCHWAè RADY GMINY W ZAKRESIE OCHRONY MIEJSCA
KULTU RELIGIJNEGO

Rada Miasta Krakowa posiada Gminny Program Profilaktyki
i RozwiaÎzywania ProblemoÂw Alkoholowych uchwalany na okresÂlony czas44. Celem jest prowadzenie profilaktycznej dziaøalnosÂci informacyjnej i edukacyjnej w szczegoÂlnosÂci dla dzieci i møodziezÇy, a takzÇe
prowadzenie kursoÂw i programoÂw profilaktycznych dla rodzicoÂw,
dotyczaÎcych rozwijania umiejeÎtnosÂci rozmawiania z dziecÂmi na temat
alkoholu i problemoÂw alkoholowych, np. organizowanych na terenie
szkoÂø, poradni psychologiczno-pedagogicznych, osÂrodkoÂw kultury
oraz parafii.
Jednym z wazÇniejszych zadanÂ rady miasta (gminy) na gruncie
omawianej ustawy jest prawo do podejmowania uchwaø w sprawie
okresÂlenia ogoÂlnie obowiaÎzujaÎcych zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzedazÇy i podawania napojoÂw alkoholowych45. Tytuøem przykøadu:
1) Na terenie Gminy Miejskiej KrakoÂw46 punkty sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych przeznaczonych do spozÇycia poza miejscem
sprzedazÇy (detal), za wyjaÎtkiem napojoÂw o zawartosÂci alkoholu do
44

Np. na rok 2001 ± uchwaøa nr LXXII/620/01 z dnia 14 marca 2001 r. (Dz.Urz.
Woj. Maøop., nr 40, poz. 619).
45
Zazwyczaj dziaøajaÎc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 lub art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzaÎdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze
zm.) i art. 12 ust. 2 i 3 omawianej ustawy.
46
Uchwaøa nr XXVIII/240/03, Rady Miasta Krakowa z dnia 22 pazÂdziernika
2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej KrakoÂw, miejsc
sprzedazÇy i podawania napojoÂw alkoholowych (Dz.Urz. Woj. Maøop., nr 403, poz.
4257).
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4,5% oraz piwa, nie mogaÎ bycÂ zlokalizowane w odlegøosÂci mniejszej
nizÇ 50 m47 m.in. od nasteÎpujaÎcych obiektoÂw chronionych (§ 1 ust. 1
pkt 1-15): obiektoÂw kultu religijnego, a takzÇe wszelkiego rodzaju
(takzÇe kosÂcielnych) przedszkoli, szkoÂø podstawowych, gimnazjoÂw
oraz szkoÂø ponadgimnazjalnych, osÂrodkoÂw szkolno-wychowawczych,
placoÂwek zapewniajaÎcych opiekeÎ i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem staøego zamieszkania (internaty,
bursy), domoÂw dziecka oraz matki i dziecka, schronisk dla nieletnich,
pogotowi opiekunÂczo-wychowawczych, policyjnych izb dziecka, zakøadoÂw poprawczych, zakøadoÂw karnych dla møodocianych. Przy
czym odlegøosÂcÂ 50 metroÂw mierzona ma bycÂ najkroÂtszaÎ drogaÎ dojsÂcia
(uwzgleÎdniajaÎcaÎ przepisy o ruchu drogowym gwarantujaÎce bezpieczenÂstwo publiczne (ochrona zÇycia i zdrowia)) od wejsÂcia do punktu
sprzedazÇy do wejsÂcia na teren obiektu chronionego (§ 1 ust. 2)48.
2) Na terenie Gminy Wadowice49 punkt sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych o zawartosÂci alkoholu do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spozÇycia poza miejscem sprzedazÇy, nie mozÇe znajdowacÂ sieÎ
w odlegøosÂci mniejszej nizÇ 25 m od nasteÎpujaÎcych obiektoÂw: przedszkoli i szkoÂø (w rozumieniu ustawy o systemie osÂwiaty), sÂwietlic dla
dzieci i møodziezÇy oraz placoÂwek opiekunÂczych; a takzÇe kosÂcioøoÂw,
kaplic, cmentarzy (§ 1 ust. 1).
47

W poprzedniej uchwale Rady Miasta Krakowa nr LXXI/704/97 z dnia 19
lutego 1997 r. (Gazeta UrzeÎdowa z dnia 4 marca 1997, nr 5) punkty sprzedazÇy
napojoÂw alkoholowych (detal) nie mogøy bycÂ zlokalizowane w odlegøosÂci mniejszej
nizÇ 100 metroÂw od ww. obiektoÂw chronionych. W obowiaÎzujaÎcej uchwale dopuszcza
sieÎ (§ 2), po udokumentowaniu przez przedsieÎbiorceÎ zapewnienia systemu ochrony
placoÂwki i po uzyskaniu opinii wøasÂciwej terenowo Rady Dzielnicy, odstaÎpienie od
wymogoÂw odlegøosÂciowych, okresÂlonych w § 1 ust. 1, w odniesieniu do: obszaru
poøozÇonego w obreÎbie Plant Krakowskich, rejonu Kazimierza i innych ulic i miejsc
w Krakowie.
48
W poprzednio obowiaÎzujaÎcej uchwale odlegøosÂcÂ 100 metroÂw liczona miaøa bycÂ
najkroÂtszaÎ drogaÎ dojsÂcia od najblizÇszego wejsÂcia na teren ¹chronionejº posesji, do
wejsÂcia do punktu sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych, z wyjaÎtkiem obiektoÂw wojskowych, gdzie odlegøosÂcÂ liczona beÎdzie od jego ogrodzenia.
49
Uchwaøa Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2004 r., nr XV/91/
2004 w sprawie okresÂlenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc
sprzedazÇy i podawania napojoÂw alkoholowych (Dz.U. Woj. Maøop. nr 108, poz. 1446).
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Punkt sprzedazÇy pozostaøych napojoÂw alkoholowych przeznaczonych do spozÇycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazÇy (w tym
piwa przeznaczonego do spozÇycia w miejscu sprzedazÇy) nie mozÇe
znajdowacÂ sieÎ w odlegøosÂci mniejszej nizÇ (§ 1 ust. 2):
a) 100 m ± od przedszkoli i szkoÂø (w rozumieniu ustawy o systemie
osÂwiaty), sÂwietlic dla dzieci i møodziezÇy oraz placoÂwek opiekunÂczych,
b) 40 m ± od kosÂcioøoÂw, kaplic, cmentarzy50.
3) Na terenie Gminy Bobowa51 punkty sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych przeznaczonych do spozÇycia poza miejscem sprzedazÇy nie
mogaÎ bycÂ usytuowane w odlegøosÂci mniejszej nizÇ 30 metroÂw od (§ 1
ust. 1): szkoÂø i innych placoÂwek osÂwiatowo-wychowawczych; kosÂcioøoÂw; obiektoÂw sportowych52.
Â BA DEFINIOWANIA KOSÂCIELNYCH MIEJSC
4.2. PRO
CHRONIONYCH NA POTRZEBY PRZEDMIOTOWEJ USTAWY

Wydawane na podstawie omawianej ustawy uchwaøy rad gminy
(miasta) operujaÎ takimi terminami, jak: ¹kosÂcioÂøº, ¹miejsce kultu
religijnegoº, ¹osÂrodki kultu religijnegoº lub ¹obiektu sakralnegoº
itp. Tymczasem omawiana ustawa w pierwotnym brzmieniu art. 18
ust. 2 (Dz.U. z 1982 r., nr 35, poz. 230)53, jak i obecnym54 ani wy50

OdlegøosÂcÂ, o ktoÂrej mowa w ust. 1 i 2, mierzona jest po gruncie, od wejsÂcia do
punktu sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych do wejsÂcia do obiektu okresÂlonego w ust. 1
i 2, a w przypadku gdy obiekt, o ktoÂrym mowa w ust. 1 i 2, jest ogrodzony odlegøosÂcÂ
mierzona jest do bramy wejsÂciowej w ogrodzeniu (§ 1 ust. 3 i 4).
51
Uchwaøa Rady Gminy Bobowa z dnia 28 lutego 2005 r., nr XXIII/149/05
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazÇy i podawania napojoÂw
alkoholowych (Dz.Urz. Woj. Maøop. nr 158, poz. 991).
52
Punkty sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych przeznaczonych do spozÇycia w miejscu sprzedazÇy nie mogaÎ bycÂ usytuowane w odlegøosÂci mniejszej nizÇ 100 metroÂw od ww.
wymienionych obiektoÂw.
53
Art. 18 ust. 2 ustawy: ¹Nie wydaje sieÎ zezwolenia na prowadzenie sprzedazÇy
napojoÂw alkoholowych w poblizÇu szkoÂø i innych placoÂwek osÂwiatowo-wychowawczych
i opiekunÂczych, obiektoÂw kultu religijnego, domoÂw studenckich, hoteli pracowniczych, zakøadoÂw opieki zdrowotnej i spoøecznej, izb wytrzezÂwienÂ, dworcoÂw kolejowych, autobusowych, lotniczych i portowych, zakøadoÂw przemysøowych, obiektoÂw

Â èDZIAèANIE KOSÂCIOèO
Â W I INNYCH ZWIAÎZKO
Â W WYZNANIOWYCH
WSPO

41

dawane na jej podstawie uchwaøy rad gminy nie zawierajaÎ wøasnych
autonomicznych definicji miejsc chronionych, takzÇe miejsc kultu religijnego czy obiektu sakralnego.
Zatem orzecznictwu NSA i wojewoÂdzkich saÎdoÂw administracyjnych pozostaøo m.in. zadanie deskrypcyjne tych pojeÎcÂ, zgodnie z jego
tresÂciaÎ posiadanaÎ przez nie w jeÎzyku potocznym z uwzgleÎdnieniem
aksjologii i celoÂw odpowiednich regulacji prawa publicznego, w tym
przede wszystkim omawianej ustawy55. NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe zasady
usytuowania punktoÂw sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych stanowiaÎ
nieprzekraczalnaÎ graniceÎ uznania administracyjnego, jakie posiada
organ administracyjny przy wydawaniu pozwolenia na sprzedazÇ napojoÂw alkoholowych56.
NSA w wyroku z dnia 17 czerwca 1991 r., II SA 391/91 (niepublikowanym), okresÂliø, zÇe ¹Miejscami kultu religijnego, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 pazÂdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezÂwosÂci
i przeciwdziaøaniu alkoholizmowi saÎ te miejsca, w ktoÂrych stale i syszajmowanych przez organy sÂcigania i wymiaru sprawiedliwosÂci, zakøadoÂw dla nieletnich, zakøadoÂw karnych i aresztoÂw sÂledczych oraz osÂrodkoÂw przystosowania spoøecznego, obiektoÂw wojskowych, sportowych, plazÇ, basenoÂw i kaÎpielisk oraz innych miejsc
masowych zgromadzenÂº.
54
Art. 18 ust. 2 ustawy: ¹Zezwolenie, o ktoÂrym mowa w ust. 1 [SprzedazÇ napojoÂw
alkoholowych przeznaczonych do spozÇycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazÇy
mozÇe bycÂ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez woÂjta (burmistrza, prezydenta miasta), wøasÂciwego ze wzgleÎdu na lokalizacjeÎ punktu sprzedazÇy,
zwanego dalej ¹organem zezwalajaÎcymº, wydaje sieÎ na podstawie pisemnego wniosku
przedsieÎbiorcyº.
55
I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, s. 231.
56
W uchwale NSA z dnia 18 wrzesÂnia 1995 r., VI SA 10/95, opublikowanej
w ¹ONSAº 1995, nr 4, poz. 152, ¹Decyzja w przedmiocie zezwolenia na sprzedazÇ
napojoÂw alkoholowych jest decyzjaÎ o ograniczonym zakresie uznania administracyjnego. Zawarte w art. 18 ust. 2 i 3 omawianej ustawy przesøanki dopuszczalnosÂci wydania takiego zezwolenia ± liczba punktoÂw sprzedazÇy ustalona dla terenu gminy oraz
zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazÇy ± nie kwalifikujaÎ takiej decyzji
jako decyzji w peøni zwiaÎzanej. WyznaczajaÎ one materialnoprawne granice uznania
organu wydajaÎcego decyzjeÎ. Nie mozÇe on wydacÂ zezwolenia, jesÂli doprowadziøoby to
do przekroczenia ustalonej przez radeÎ gminy liczby punktoÂw sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych lub byøo niezgodne z okresÂlonymi przez radeÎ gminy zasadami usytuowania miejsc sprzedazÇy alkoholu. Natomiast organ nie ma obowiaÎzku prawnego wydacÂ
zezwolenie tylko dlatego, zÇe nie zachodzaÎ powyzÇsze przeszkodyº.
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tematycznie zbierajaÎ sieÎ wierni danej religii (wyznania) dla wzieÎcia
udziaøu w nabozÇenÂstwach i innych zorganizowanych formach uprawiania kultu religijnego. W rozumieniu art. 18 ust. 2 cyt. ustawy nie saÎ
miejscami kultu religijnego obiekty, symbole i znaki religijne, takie
jak np. przydrozÇne kapliczki, ktoÂre saÎ wprawdzie czczone przez wiernych, ale w ktoÂrych (obok ktoÂrych) nie zbierajaÎ sieÎ oni systematycznie dla uprawiania kultu w formach zorganizowanychº57.
Z kolei w wyroku NSA z dnia 5 sierpnia 1991 r., II SA 451/91
(niepublikowanym): ¹PojeÎcie obiektoÂw sakralnych z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 pazÂdziernika 1982 r. (Dz.U. nr 35, poz. 230 ze zm.) dotyczy
tylko obiektoÂw sakralnych dosteÎpnych dla wszystkich wyznawcoÂw danego kultu, w ktoÂrych odbywajaÎ sieÎ nabozÇenÂstwa i inne zbiorowe uroczystosÂci. Chodzi wieÎc o kosÂcioøy, cerkwie, synagogi, meczety, itp. a nie
przeznaczone dla waÎskiej, z goÂry ograniczonej grupy wiernych, miejsca
modlitwy. Ratio legis wskazanego przepisu polega bowiem na ochronie
powagi i atmosfery koniecznej dla zbiorowych dziaøanÂ kultowych,
a wieÎc søuzÇy zapewnieniu okresÂlonego porzaÎdku publicznegoº58.
W innym swoim wyroku z dnia 19 listopada 1991 r., II SA 797-798/91 (niepublikowanym), NSA wyjasÂniø, zÇe ¹Obiektem kultu religijnego w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy jest roÂwniezÇ kaplica okresÂlona w akcie o jej zaøozÇeniu jako kaplica poÂøpubliczna i funkcjonujaÎca
w takim charakterzeº59.
Z niepublikowanego wyroku NSA z dnia 22 lutego 1995 r., SA/
Bk 188/94 wynika, zÇe nie tylko kryterium odlegøosÂci mozÇe bycÂ warunkiem usytuowania punktu sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych, ale
takzÇe kryterium kolizji w funkcjonowaniu tego punktu w stosunku do
obiektu chroniononego. ¹JezÇeli tresÂcÂ uchwaøy rady gminy nie wyznacza kryterium odlegøosÂci jako warunku usytuowania punktu sprzedazÇy alkoholu, lecz kryterium kolizji w funkcjonowaniu tegozÇ punktu
w stosunku do obiektu chronionego, to odlegøosÂcÂ mieÎdzy nimi nie ma
istotnego znaczeniaº60.
57
58
59
60

I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, s. 231.
TamzÇe, s. 231.
TamzÇe, s. 231-232.
TamzÇe, s. 230.
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4.3. PRAWNE ZNACZENIE ZGODY LUB SPRZECIWU WèADZ
KOSÂCIOèA LUB INNEGO ZWIAÎZKU WYZNANIOWEGO
NA USYTUOWANIE MIEJSC SPRZEDAZÇY I PODAWANIA
ALKOHOLU

Niestety, omawiana ustawa nie przewiduje wymogu zasieÎgania
opinii wøasÂciwych wøadz KosÂcioøoÂw lub innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych przy ustalaniu przez radeÎ gminy (miasta) liczby punktoÂw sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych przeznaczonych do spozÇycia poza miejscem sprzedazÇy, jak i w miejscu sprzedazÇy oraz w zakresie samego
usytuowanie miejsc sprzedazÇy, podawania i spozÇywania napojoÂw alkoholowych61.
PoczaÎtkowo w orzecznictwie NSA panowaø poglaÎd, zÇe przy
okresÂlaniu usytuowania miejsc sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych
i ich odlegøosÂci od miejsc chronionych (np. kultu religijnego) ewentualny przejaw woli podmiotoÂw dysponujaÎcych tzw. obiektami chronionymi jest obojeÎtny z prawnego punktu widzenia (tj. nie wywoøuje
skutkoÂw prawnych)62: ¹WyrazÇenie zgody (lub wyrazÂnie wyrazÇony
brak sprzeciwu) przez wøasÂciwaÎ jednostkeÎ organizacyjnaÎ (osobeÎ
prawnaÎ) KosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego na usytuowanie punktu sprzedazÇy napojoÂw alkoholowych w odlegøosÂci mniejszej nizÇ 100
metroÂw od obiektu kultu religijnego nie ma znaczenia dla wymogoÂw
okresÂlonych w art. 18 ust. 2 ustawy i w § 3 rozporzaÎdzenia Ministra
Handlu WewneÎtrznego i Usøug z dnia 6 maja 1983 r.º (Dz.U. nr 25,
poz. 119 ze zm.)63.
Natomiast w niepublikowanym wyroku z dnia 22 lutego 1995 r.,
SA/Bk 188/94, NSA zmieniø poglaÎd w tej sprawie i uznaø, zÇe ¹Skoro
kierujaÎcy obiektem kultu i zdecydowana czeÎsÂcÂ miejscowej spoøecznosÂci saÎ przeciwni sprzedazÇy alkoholu w pobliskiej restauracji, to
61

Takie wymogi dotyczaÎ jedynie zasieÎgnieÎcia opinii wøasÂciwych dowoÂdcoÂw garnizonoÂw, w tych miejscowosÂciach, w ktoÂrych znajdujaÎ sieÎ jednostki wojskowe (art. 12
ust. 3 ustawy).
62
Wyrok NSA z dnia 5 sierpnia 1991 r., II SA 504/91 (¹ONSAº 1991, nr 3-4, poz.
75), takzÇe ¹Rejentº 1992, nr 9, s. 134.
63
I. Skrzydøo-NizÇnik, Preambuøa, s. 232.
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oznacza to kolizjeÎ usytuowania miejsca sprzedazÇy alkoholu w stosunku do lokalizacji obiektu kultuº64.
Â W ALKOHOLOWYCH
4.4. ZASADY SPRZEDAZÇY NAPOJO

SprzedazÇ napojoÂw alkoholowych przeznaczonych do spozÇycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedazÇy mozÇe bycÂ prowadzona tylko
na podstawie zezwolenia (zawsze czasowego) wydanego przez woÂjta
(burmistrza, prezydenta miasta), wøasÂciwego ze wzgleÎdu na lokalizacjeÎ punktu sprzedazÇy (art. 18 ust. 1 ustawy). Przedmiotowe zezwolenia wydaje sieÎ (po uzyskaniu, w trybie art. 106 K.p.a., pozytywnej
opinii gminnej komisji rozwiaÎzywania problemoÂw alkoholowych
o zgodnosÂci lokalizacji punktu sprzedazÇy z uchwaøami rady gminy)
oddzielnie na nasteÎpujaÎce rodzaje napojoÂw alkoholowych (art. 18
ust. 3 ustawy):
1) do 4,5% zawartosÂci alkoholu oraz na piwo,
2) powyzÇej 4,5% do 18% zawartosÂci alkoholu (z wyjaÎtkiem piwa),
3) powyzÇej 18% zawartosÂci alkoholu.
W kazÇdym przypadku prowadzenie sprzedazÇy w punkcie sprzeÇ
dazy musi speøniacÂ wymogi okresÂlone przez radeÎ gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy. SankcjaÎ nieprzestrzegania przepisoÂw
mozÇe bycÂ cofnieÎcie zezwolenia. Ponadto kazÇde z osobna wydanie
zezwolenia i jego kazÇdorazowa zmiana powoduje obowiaÎzek uiszczenia stosownej opøaty (art. 92).
4.5. SPRZEDAZÇ WINA MSZALNEGO

Osobnym problemem jest kwestia ustalenia zasad sprzedazÇy wina
gronowego przeznaczonego wyøaÎcznie do celoÂw liturgicznych (wina
mszalnego) i czy wino mszalne jest napojem alkoholowym w rozumieniu omawianej ustawy. OtoÂzÇ omawiana ustawa nie zawiera rozroÂzÇnie64

TamzÇe, s. 230.
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nia napojoÂw pod wzgleÎdem ich hipotetycznego przeznaczenia do celoÂw zwiaÎzanych z obrzeÎdem religijnym, lecz jedynie pod wzgleÎdem
zawartosÂci alkoholu (do 4,5%, od 4,5% do 18% i powyzÇej 18%).
Stanowisko takie znalazøo odzwierciedlenie w wyroku NSA z 22 pazÂdziernika 1991 r., II SA 644/9165, z ktoÂrego wynika, zÇe ¹Brak jest
podstaw prawnych do traktowania wina mszalnego w sposoÂb odmienny od innego rodzaju napojoÂw o tej samej zawartosÂci alkoholu. UzÇywane do celoÂw liturgicznych wino gronowe jest napojem alkoholowym i zasady jego sprzedazÇy powinny bycÂ zgodne z wymaganiami
zawartymi w omawianej ustawie i wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczychº. Oznacza to m.in., zÇe placoÂwki prowadzaÎce sprzedazÇ
artykuøoÂw dewocjonalnych nie mogaÎ uzyskacÂ zezwolenia na sprzedazÇ
napojoÂw alkoholowych, w tym takzÇe do celoÂw liturgicznych. Bez znaczenia jest tu okolicznosÂcÂ, zÇe wino takie mozÇe bycÂ produkowane
w winnicach kosÂcielnych (zakonnych) z zastosowaniem szczegoÂlnej
technologii, i zÇe nabywcami mogaÎ bycÂ wyøaÎcznie ksieÎzÇa i zakonnicy.
5. PRZEDMIOTOWY ZAKAZ SPRZEDAZÇY, PODAWANIA I SPOZÇYCIA
Â W ALKOHOLOWYCH
NAPOJO

Omawiana ustawa zawiera przepisy o zroÂzÇnicowanej mocy cieÎzÇkosÂci obowiaÎzywania, ktoÂre wprost zabraniajaÎ sprzedazÇy, podawania
i spozÇywania napojoÂw alkoholowych w okresÂlonych miejscach chronionych. StopienÂ cieÎzÇkosÂci tych zakazoÂw jest zroÂzÇnicowany; od bezwzgleÎdnych do wzgleÎdnych66.
WsÂroÂd miejsc (obiektoÂw) objeÎtych bezwzgleÎdnym zakazem
sprzedawania, podawania i spozÇywania znalazøy sieÎ m.in. szkoøy oraz
inne zakøady i placoÂwki osÂwiatowo-wychowawcze, opiekunÂcze i domy
studenckie, teren zakøadoÂw pracy oraz miejsc zbiorowego zÇywienia
pracownikoÂw, a takzÇe miejsca w czasie masowych zgromadzenÂ (art.
14 ust. 1 ustawy).
65

Opublikowanym w ¹Orzecznictwo Naczelnego SaÎdu Administracyjnegoº
1992, nr 3-4, poz. 70.
66
G. Zalas, w: I. Skrzydøo-NizÇnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzezÂwosÂci
i przeciwdziaøaniu alkoholizmowi. Komentarz, Zakamycze 2002, s. 260 n.
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Z kolei samo spozÇywanie napojoÂw alkoholowych jest zabronione, oproÂcz miejsc wyzÇej wymienionych, takzÇe na ulicach, placach
i w parkach, z wyjaÎtkiem miejsc przeznaczonych do ich spozÇycia na
miejscu, w punktach sprzedazÇy tych napojoÂw.
Ponadto sprzedazÇ i podawanie napojoÂw zawierajaÎcych wieÎcej nizÇ
18% alkoholu zabronione jest takzÇe w osÂrodkach szkoleniowych
oraz w domach wypoczynkowych, a w tych pierwszych takzÇe jego
spozÇywanie67. Zatem nie ma znaczenia, czy powyzÇej wymienione
miejsca saÎ we wøadaniu podmiotoÂw publicznych, czy tezÇ prywatnych,
w tym takzÇe nalezÇaÎcych do KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz ich jednostek organizacyjnych.
W innych niewymienionych wyzÇej miejscach, obiektach lub na
okresÂlonych obszarach gminy, ze wzgleÎdu na ich charakter, rada
gminy mozÇe wprowadzicÂ zakazy sprzedazÇy, podawania, spozÇywania
oraz wnoszenia napojoÂw alkoholowych (art. 14 ust. 6 ustawy) o charakterze:
1) czasowym (np. z okazji wizyty Ojca SÂwieÎtego Benedykta XVI
w Polsce68 lub z powodu publicznego charakteru i znaczenia sÂwieÎta
religijnego69),
67

SprzedazÇ, podawanie i spozÇywanie napojoÂw zawierajaÎcych wieÎcej nizÇ 4,5%
alkoholu mozÇe sieÎ odbywacÂ na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych (art. 14 ust. 5 ustawy).
68
Np. na terenie Gminy Wadowice czasowy zakaz obowiaÎzywaø w dniu 27 maja
2006 r. w godz. od 6.00 do 15.00 i dotyczyø (§ 1): sprzedazÇy i podawania ± w punktach
sprzedazÇy detalicznej i gastronomicznej; spozÇywania oraz wnoszenia ± w miejscach
pobytu Jego SÂwiaÎtobliwosÂci PapiezÇa Benedykta XVI i w miejscach wzmozÇonego ruchu
pielgrzymoÂw, napojoÂw alkoholowych o zawartosÂci do 4,5 % alkoholu oraz piwa, powyzÇej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjaÎtkiem piwa i powyzÇej 18 % alkoholu. Jednak
zakaz nie dotyczyø (§ 2) lokali gastronomicznych obsøugujaÎcych zorganizowane imprezy zamknieÎte, zlecone przed wejsÂciem w zÇycie niniejszej uchwaøy i lokali gastronomicznych w obiektach hotelarskich, w zwiaÎzku z obsøugaÎ gosÂci hotelowych (uchwaøa nr
XXXII/222/2006 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Wadowice czasowego zakazu sprzedazÇy, podawania,
spozÇywania oraz wnoszenia napojoÂw alkoholowych (Dz.U. Woj. Maøop. nr 316, poz.
2229)).
Podobny zakaz wprowadziøa Rada Miasta Krakowa od dnia 26 maja 2006 r. godz.
18.00 do dnia 28 maja 2006 r. godz. 17.00 (uchwaøa nr CV/1064/06 z dnia 29 marca
2006 r., Dz.U. Woj. Maøop. nr 191, poz. 1334) i Rada Miasta w OsÂwieÎcimiu w dniu 28
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2) staøym70.
maja 2006 r., tj. w dniu wizyty Ojca SÂwieÎtego w OsÂwieÎcimiu (uchwaøa nr LIX/608/06 29
marca 2006 r., Dz.U. Woj. Maøop. nr 212, poz. 1459).
Wymienione wyzÇej akty normatywne wydano na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzaÎdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591, ze
zm.) i art. 14 ust. 6 omawianej ustawy.
69
Na podstawie uchwaøy nr V/41/03 Rady Gminy w Lipnicy Murowanej z dnia 15
kwietnia 2003 r. (Dz.Urz. Woj.Maøop. Nr 220, poz. 2667) wprowadzono czasowy zakaz
sprzedazÇy detalicznej napojoÂw alkoholowych oraz piwa (§ 1 ust. 1):
1) na terenie soøectwa Lipnica Murowana kazÇdorazowo w niedzieleÎ, w czasie
ktoÂrej organizowane saÎ:
a) Maøopolski PrzeglaÎd Grup KoleÎdniczych,
b) Konkurs Palm, do godziny 24.00,
c) Odpust ku czci Bøogosøawionego Szymona do godziny 13.00,
2) na terenie soøectwa Rajbrot kazÇdorazowo w niedzieleÎ, w czasie ktoÂrej organizowany jest: Odpust ku czci Narodzenia NajsÂwieÎtszej Marii Panny do godz. 13.00.
Zakazy powyzÇsze wprowadzono z uwagi na to, izÇ wyzÇej wymienione imprezy
i sÂwieÎta majaÎ publiczny charakter i szczegoÂlne znaczenie dla kulturalnego i religijnego
charakteru Gminy Lipnica Murowana.
Ta sama Rady Gminy w Lipnicy Murowanej uchwaøaÎ nr XIV/98/04 z dnia 27
kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.Woj. Maøop. nr 91, poz. 1237) wprowadziøa czasowy zakaz
sprzedazÇy detalicznej i gastronomicznej napojoÂw alkoholowych oraz piwa w dniach 15
i 16 maja 2004 r na terenie soøectw: Lipnica Murowana i Lipnica Dolna z uwagi na
odbywajaÎce sieÎ w tych dniach uroczystosÂci religijne posÂwieÎcone czci sÂw. Urszuli LedoÂchowskiej, majaÎce publiczny charakter i szczegoÂlne znaczenie dla kulturalnego i religijnego charakteru Gminy Lipnica Murowana (§ 1 ust. 1).
70
Rada Miejska w ZÇabnie uchwaøaÎ nr XXIX/311/05 z dnia 23 czerwca 2005 r.
(Dz.Urz. Woj.Maøop. nr 457, poz. 3432) wprowadziøa staøy zakaz spozÇywania napojoÂw
alkoholowych w nasteÎpujaÎcych miejscach poøozÇonych na terenie Gminy ZÇabno: cmentarze, place zabaw dla dzieci i drogi publiczne (§ 1).
Z kolei Rada Gminy w Moszczenicy uchwaøaÎ nr XXX/191/06 z dnia 28 czerwca
2006 r. (Dz.Urz.Woj.Maøop. nr 464, poz. 2849) wprowadziøa czasowy zakaz sprzedazÇy,
podawania i spozÇywania napojoÂw alkoholowych oraz piwa (§ 3 ust. 1):
1) na terenie soøectwa Moszczenica kazÇdorazowo w niedzieleÎ, w czasie ktoÂrej
organizowane saÎ:
a) odpust ku czci SÂwieÎtego Izydora do godziny 14.00;
b) odpust ku czci Matki Boskiej Szkaplerznej do godziny 14.00;
c) uroczystosÂci Misji SÂwieÎtych i Rekolekcji w czasie trwania nabozÇenÂstw i innych
form kultu.
2) na terenie soøectwa StaszkoÂwka kazÇdorazowo w niedzieleÎ, w czasie ktoÂrej
organizowane saÎ:
a) odpust ku czci SÂwieÎtego Wojciecha;
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Ten szczegoÂlny charakter miejsc, obiektoÂw lub okresÂlonych obszaroÂw gminy mozÇe wynikacÂ z ich znaczenia religijnego, kulturalnego, osÂwiatowego, spoøecznego lub peønienia specyficznej roli wychowawczej (i to nie tylko w stosunku do dzieci i møodziezÇy). Przy wydawaniu takich przepisoÂw prawa miejscowego rada gminy winna
pamieÎtacÂ, by posøugiwacÂ sieÎ takimi zwrotami jeÎzykowymi, ktoÂre peøniaÎ funkcje semantyczne nazw jednostkowych lub grupowych okresÂlonych miejsc, obiektoÂw i pozwalajaÎ je indywidualizowacÂ i odroÂzÇniacÂ
(takzÇe ze wzgleÎdu na ich charakter) od innych tego samego rodzaju
miejsc, obiektoÂw lub obszaroÂw publicznych na terenie gminy (por.
uchwaøa SaÎdu NajwyzÇszego z dnia 17 kwietnia 1997 r., III RN 11/97,
OSNAP 1997, nr 20, s. 393)71.
Omawiana ustawa wyrazÂnie zakazuje wnoszenia napojoÂw alkoholowych na teren tych miejsc i obiektoÂw chronionych lub na okresÂlonych obszarach gminy, w szczegoÂlnosÂci wymienionych w art. 14 ust.
1 pkt 6 ustawy, na terenie ktoÂrych ze wzgleÎdu na ich charakter (m.in.
szczegoÂlne znaczenie religijne, osÂwiatowe, spoøeczne) rada gminy
mozÇe wprowadzicÂ czasowy lub staøy zakaz sprzedazÇy, podawania
i spozÇywania napojoÂw alkoholowych (art. 16 ust. 1 ustawy)72.
W tym przepisie ustawodawcy zapewne chodziøo o zminimalizowanie
ewentualnego zagrozÇenia dla porzaÎdku, spokoju publicznego albo
bezpieczenÂstwa osoÂb i mienia, jakie niewaÎtpliwie wiaÎzacÂ sieÎ mozÇe
ze spozÇyciem alkoholu w tych miejscach z uwagi na ich charakter.
Zakaz wnoszenia napojoÂw alkoholowych stanowi wieÎc swoistaÎ zapob) odpust ku czci NajsÂwieÎtszej Marii Panny;
c) uroczystosÂci Misji SÂwieÎtych i Rekolekcji.
PowyzÇsze zakazy wprowadzono z uwagi na to, zÇe wyzÇej wymienione imprezy
i sÂwieÎta majaÎ publiczny charakter i szczegoÂlne znaczenie dla religijnego i kulturalnego
charakteru Gminy Moszczenica.
71
G. Zalas, op. cit., s. 270.
72
Wyrok NSA z 25 listopada 1994 r., SA/Wr 1954/94, opublikowany w ¹Wokandaº 1995, nr 5, poz. 31. Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzaÎdzie terytorialnym rada gminy nie mozÇe wydawacÂ przepisoÂw porzaÎdkowych,
dotyczaÎcych kwestii spozÇywania alkoholu w zakresie, w jakim zostaøo to uregulowane
w Kodeksie wykroczenÂ baÎdzÂ w omawianej ustawie. Osoby posiadajaÎce przy sobie
napoje alkoholowe majaÎ obowiaÎzek przekazania ich do depozytu pod rygorem niewpuszczenia baÎdzÂ usunieÎcia z terenu obiektoÂw lub miejsc, o ktoÂrych mowa w ust. 1.
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reÎ dla ewentualnej pokusy ich spozÇywania lub wywoøania zgorszenia
powszechnego73.
Zatem z tresÂci art. 16 ustawy mozÇna wyprowadzicÂ podstaweÎ prawnaÎ dla zakazu wnoszenia napojoÂw alkoholowych do wymienionych
w tym przepisie miejsc i obiektoÂw, m.in. obiektoÂw i miejsc objeÎtych
zakazem wnoszenia napojoÂw alkoholowych z uwagi na ich charakter
na mocy uchwaøy rady gminy, czyli do miejsc kultu religijnego74.
Wreszcie nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe Rada MinistroÂw, ze wzgleÎdu
na bezpieczenÂstwo i porzaÎdek publiczny, w drodze rozporzaÎdzenia
(a w sytuacjach wymagajaÎcych niezwøocznego dziaøania w innym trybie), mozÇe wprowadzacÂ na czas okresÂlony na obszarze caøego kraju
albo jego czeÎsÂci caøkowity lub czeÎsÂciowy zakaz sprzedazÇy i podawania
napojoÂw alkoholowych (art. 19 ust. 1 i 2 ustawy).
6. PODMIOTOWY ZAKAZ SPRZEDAZÇY I PODAWANIA
Â W ALKOHOLOWYCH
NAPOJO

Przepis art. 15 ustawy zabrania sprzedazÇy i podawania napojoÂw
alkoholowych osobom, ktoÂrych zachowanie wskazuje, zÇe znajdujaÎ sieÎ
w stanie nietrzezÂwosÂci; osobom do lat 18; i na kredyt lub pod zastaw.
PowyzÇszy zakaz musi godzicÂ co najmniej dwa sprzeczne ze sobaÎ prawa, tj. obywatelskie w zakresie swobody pewnych zachowanÂ spoøecznych, np. co do charakteru zakupoÂw i spozÇywania, a z drugiej strony
73

G. Zalas, op. cit., s. 269-270.
BeÎdzie tu miaøo zastosowanie takzÇe rozporzaÎdzenie Ministra Spraw WewneÎtrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu posteÎpowania w razie
wnoszenia napojoÂw alkoholowych na tereny objeÎte zakazem ich wnoszenia (Dz.U.
nr 25, poz. 105). RozporzaÎdzenie zobowiaÎzuje roÂwniezÇ søuzÇby porzaÎdkowe, strazÇ przemysøowaÎ lub inne osoby upowazÇnione przez kierownika zakøadu pracy lub obiektu
albo organizatora ww. imprez do odmowy wpuszczenia na teren obiektu lub miejsc
objeÎtych zakazem wnoszenia napojoÂw alkoholowych osoÂb, w stosunku do ktoÂrych
powzieÎøy uzasadnione podejrzenia, zÇe wbrew zakazowi wnoszaÎ napoje alkoholowe.
Niestety rozporzaÎdzenie nie reguluje kwestii zwiaÎzanych z ewentualnym usunieÎciem
osoÂb, ktoÂre pomimo zakazu wniosøy napoje alkoholowe na teren nim objeÎty i nie
oddaøy ich do depozytu. W zwiaÎzku z tym ustawowa norma nakazujaÎca usuwanie osoÂb
naruszajaÎcych zakaz wynikajaÎcy z art. 16 z terenoÂw w nim, a takzÇe w § 1 rozporzaÎdzenia wskazanych jest w zasadzie niewykonalna.
74
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interes spoøeczny i panÂstwa, tj. przeciwdziaøanie alkoholizmowi i wychowaniu w trzezÂwosÂci.
W powyzÇszym zakresie podmiotowych ograniczenÂ brak osoÂb duchownych lub kandydatoÂw do stanu duchownego (zakonnego). Ustawodawca doszedø do wniosku, zÇe wzglaÎd na ewentualnaÎ ochroneÎ
powagi stanu duchownego nie mozÇe bycÂ w panÂstwie sÂwieckim wyznacznikiem w ograniczaniu praw obywatelskich. Zatem ograniczenia w tym zakresie przesuwa sieÎ na grunt przepisoÂw kosÂcielnych.
7. PRACOWNIK W STANIE PO UZÇYCIU ALKOHOLU

Przepis art. 17 ust. 1-3 ustawy reguluje szczegoÂøowe zasady posteÎpowania w przypadku, gdy pracownik stawiø sieÎ do pracy w stanie
wskazujaÎcym na spozÇywanie alkoholu albo spozÇywaø alkohol w czasie
pracy. Przepis ten beÎdzie miaø zastosowanie takzÇe do pracownikoÂw
stanu sÂwieckiego zatrudnionych u pracodawcy kosÂcielnego lub wyznaniowego, jak i do pracownikoÂw stanu duchownego zatrudnionych
zaroÂwno u pracodawcy sÂwieckiego, jak i kosÂcielnego (wyznaniowego). We wszystkich tego rodzaju sytuacjach kierownik zakøadu pracy
(pracodawca) lub osoba przez niego upowazÇniona ma obowiaÎzek
niedopuszczenia pracownika do pracy. JednakzÇe w kazÇdym przypadku musi zachodzicÂ uzasadnione podejrzenie, izÇ pracownik zgøosiø sieÎ
do pracy w stanie po uzÇyciu alkoholu lub spozÇywaø alkohol w czasie
pracy.
W kazÇdym baÎdzÂ razie, na zÇaÎdanie pracownika, co do ktoÂrego istnieje uzasadnione podejrzenie, kierownik zakøadu pracy lub osoba
przez niego upowazÇniona jest obowiaÎzana zapewnicÂ przeprowadzenie
badania stanu trzezÂwosÂci pracownika75. Ponadto, stawienie sieÎ w pracy
w stanie nietrzezÂwym czy po uzÇyciu alkoholu w sÂwietle przepisoÂw Kodeksu pracy stanowi powazÇne naruszenie dyscypliny pracowniczej
i mozÇe skutkowacÂ rozwiaÎzaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia76.
75

G. Zalas, op. cit., s. 278-279.
Zob. art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.
z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).
76
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Z kolei pracownik, beÎdaÎcy osobaÎ duchownaÎ, niezalezÇnie od sankcji
w prawie polskim, mozÇe ponosicÂ odpowiednie kary kosÂcielne.
ÂB
8. POSTEÎPOWANIE W STOSUNKU DO OSO
NADUZÇYWAJAÎCYCH ALKOHOLU

Lecznictwem odwykowym osoÂb uzalezÇnionych od alkoholu zajmujaÎ sieÎ roÂzÇne, stacjonarne i niestacjonarne zakøady lecznictwa odwykowego, a nadto inne zakøady opieki zdrowotnej (art. 21 ust. 1
ustawy)77. MogaÎ bycÂ zakøadane i prowadzone przez podmioty zaroÂwno sÂwieckie, jak i wyznaniowe. Leczenie odwykowe jest dobrowolne, poza wyjaÎtkami ustawowymi, a sÂwiadczenia ZOZ-oÂw saÎ bezpøatne.
Od 1 stycznia 1999 r. organizacja pomocy dla osoÂb uzalezÇnionych
od alkoholu nalezÇy do zadanÂ samorzaÎdu terytorialnego na szczeblu
wojewoÂdztwa (zarzaÎdu wojewoÂdztwa) i powiatu (starosty)78. SzczegoÂøy w tym zakresie regulujaÎ akty podustawowe79, a wsÂroÂd nich obowiaÎzujaÎce jeszcze rozporzaÎdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoøecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie regulaminoÂw stacjonarnych zakøadoÂw lecznictwa odwykowego oraz domoÂw pomocy spoøecznej dla
osoÂb uzalezÇnionych od alkoholu (Dz.U. nr 25, poz. 115). Wedøug
zaøaÎcznika nr 2 (regulaminu domu pomocy spoøecznej dla osoÂb uzalezÇnionych od alkoholu), mieszkaniec domu mozÇe ± za zgodaÎ dyrektora domu ± umiesÂcicÂ w przydzielonym mu pokoju oproÂcz wøasnych
mebli i innych osobistych przedmiotoÂw ± takzÇe przedmioty i symbole
religijne (§ 2 ust. 1).

77

G. Zalas, op. cit., s. 371.
WczesÂniej ten obowiaÎzek spoczywaø na administracji rzaÎdowej.
79
RozporzaÎdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajoÂw zakøadoÂw lecznictwa
odwykowego oraz udziaøu innych zakøadoÂw opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki
nad osobami uzalezÇnionymi od alkoholu (Dz.U. z 2000 r., nr 3, poz. 44). Por. G. Zalas,
op. cit., s. 375.
78
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9. POSTEÎPOWANIE Z OSOBAMI DOPROWADZONYMI
DO IZBY WYTRZEZÂWIENÂ

Przepisy omawianej ustawy (art. 40 ust. 1-6) regulujaÎ zasady posteÎpowania z osobami doprowadzonymi do izby wytrzezÂwienÂ80 oraz
z rzeczami znajdujaÎcymi sieÎ przy osobach, ktoÂre zostaøy doprowadzone do izby wytrzezÂwienÂ. Przede wszystkim osoby w stanie nietrzezÂwosÂci, ktoÂre swoim zachowaniem dajaÎ powoÂd do zgorszenia w miejscu publicznym (np. w kosÂciele lub mszy odprawianej na wolnym
powietrzu) lub w zakøadzie pracy, znajdujaÎ sieÎ w okolicznosÂciach zagrazÇajaÎcych ich zÇyciu lub zdrowiu albo zagrazÇajaÎ zÇyciu lub zdrowiu
innych osoÂb, mogaÎ zostacÂ doprowadzone m.in. do izby wytrzezÂwienÂ
(art. 40 ust. 1 ustawy). O umieszczeniu takich osoÂb w izbie wytrzezÂwienÂ zawiadamia sieÎ niezwøocznie wskazane przez nie osoby np.
przeøozÇonego osoby duchownej (art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy)81. WsÂroÂd
kategorii osoÂb, ktoÂrych nie mozÇna przyjaÎcÂ do izby wytrzezÂwienÂ, placoÂwki lub jednostki policji nie ma wymienionych osoÂb duchownych
(§ 6 ust. 1 cyt. rozporzaÎdzenia). Osobom przyjeÎtym do izby lub placoÂwki mozÇna wydacÂ na czas pobytu odziezÇ zasteÎpczaÎ (§ 10 cyt. rozporzaÎdzenia).
10. PRZYKèADY KOSÂCIELNEJ DZIAèALNOSÂCI
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAèANIA ALKOHOLIZMOWI
I WYCHOWANIU W TRZEZÂWOSÂCI

Z medycznego punktu widzenia choroba alkoholowa (tj. uzalezÇnienie od alkoholu) nie jest chorobaÎ zakazÂnaÎ, niemniej wywiera negatywne skutki w otoczeniu (rodzinie) chorego. Skutki te ujawniajaÎ
80

Izby wytrzezÂwienÂ mogaÎ bycÂ organizowane i prowadzone przez organy samorzaÎdu terytorialnego w miastach liczaÎcych ponad 50.000 mieszkanÂcoÂw i organy powiatu (art. 39 ustawy).
81
UszczegoÂøowienie tych reguø zawiera RozporzaÎdzenie Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osoÂb
w stanie nietrzezÂwosÂci oraz organizacji izb wytrzezÂwienÂ i placoÂwek utworzonych lub
wskazanych przez jednostkeÎ samorzaÎdu terytorialnego (Dz.U. nr 20, poz. 192 ze zm.).
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sieÎ nie tylko w sferze psychicznej (tzw. zespoÂø wspoÂøuzalezÇnienia), ale
takzÇe i w fizycznym wyniszczeniu organizmu, a takzÇe prowadzicÂ mogaÎ do deprecjacji materialnego i spoøecznego statusu chorego i jego
rodziny.
W sÂwietle ustawy o pomocy spoøecznej82, alkoholizm jest jednym
z powodoÂw do udzielenia osobie i rodzinie pomocy spoøecznej (art. 7
pkt 13)83. Na gruncie tej ustawy, jednym z zadanÂ wøasnych gminy
o charakterze obowiaÎzkowym jest opracowanie i realizacja gminnej
strategii rozwiaÎzywania problemoÂw spoøecznych ze szczegoÂlnym
uwzgleÎdnieniem profilaktyki i rozwiaÎzywania problemoÂw alkoholowych, ktoÂrych celem jest integracja osoÂb i rodzin z grup szczegoÂlnego
ryzyka (art. 17 ust. 1 pkt 1)84.
W rozdziale 4 ustawy o pomocy spoøecznej (¹Opieka nad rodzinaÎ
i dzieckiemº, art. 70-90) wymieniono przykøadowe formy udzielanej
pomocy rodzinie majaÎcej trudnosÂci w wypeønianiu swoich zadanÂ oraz
dziecku z tej rodziny (poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej,
zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodzinaÎ). Rodzina
taka otrzymuje pomoc w szczegoÂlnosÂci przez dziaøania placoÂwek
opiekunÂczo-wychowawczych wsparcia dziennego i innych podmiotoÂw, ktoÂrych dziaøanie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie85.
82

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593
ze zm.).
83
Z. Zarzycki, Rola KosÂcioøoÂw, s. 73-102.
84
Z kolei do zadanÂ samorzaÎdu wojewoÂdztwa nalezÇy m.in. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewoÂdzkiej w zakresie polityki spoøecznej, beÎdaÎcej
integralnaÎ czeÎsÂciaÎ strategii rozwoju wojewoÂdztwa, obejmujaÎcej w szczegoÂlnosÂci programy: profilaktyki i rozwiaÎzywania problemoÂw alkoholowych i wspoÂøpracy z organizacjami pozarzaÎdowymi ± po konsultacji z powiatami (art. 21 pkt 1).
85
Do zadanÂ pracownika socjalnego nalezÇy w szczegoÂlnosÂci (art. 119 ust. 1 pkt
3, 4 i 7): udzielanie informacji, wskazoÂwek i pomocy w zakresie rozwiaÎzywania
spraw zÇyciowych osobom, ktoÂre dzieÎki tej pomocy beÎdaÎ zdolne samodzielnie rozwiaÎzywacÂ problemy, beÎdaÎce przyczynaÎ trudnej sytuacji zÇyciowej; pomoc w uzyskaniu
dla osoÂb beÎdaÎcych w trudnej sytuacji zÇyciowej poradnictwa, dotyczaÎcego mozÇliwosÂci
rozwiaÎzywania problemoÂw i udzielania pomocy przez wøasÂciwe instytucje panÂstwowe, samorzaÎdowe i organizacje pozarzaÎdowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; wspoÂøpraca i wspoÂødziaøanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziaøania i ograniczania patologii i skutkoÂw negatywnych zjawisk spoøecznych, øagodzenie skutkoÂw
uboÂstwa.
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Wymienienie wszystkich rodzajoÂw placoÂwek kosÂcielnych (wyznaniowych), ktoÂre realizujaÎ zadania z zakresu przeciwdziaøania alkoholizmowi i wychowania w trzezÂwosÂci, nie jest mozÇliwe w tym miejscu86.
Stacjonarny zakøad leczniczy. Osoby, ktoÂre w zwiaÎzku z naduzÇywaniem alkoholu powodujaÎ rozkøad zÇycia rodzinnego, demoralizacjeÎ
maøoletnich, uchylajaÎ sieÎ od pracy albo systematycznie zakøoÂcajaÎ
spokoÂj lub porzaÎdek publiczny, zobowiaÎzacÂ mozÇna do poddania sieÎ
leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakøadzie lecznictwa
odwykowego (art. 24 i 26 ustawy)87. SzczegoÂøy regulowane saÎ aktami
wykonawczymi88.
Specjalistyczne Domy Pomocy Spoøecznej. Ustawa o pomocy
spoøecznej wprost nie przewiduje osobnego typu domoÂw pomocy
spoøecznej dla osoÂb chorych na chorobeÎ alkoholowaÎ89. Niemniej osoby takie, jezÇeli m.in. zostanaÎ zaliczone do osoÂb przewlekle somatycznie chorych, mogaÎ bycÂ kierowane do takich jednostek. Dom pomocy
spoøecznej mozÇe bycÂ prowadzony, po wczesÂniejszym uzyskaniu zezwolenia marszaøka wojewoÂdztwa m.in. przez KosÂcioÂø katolicki, inne
KosÂcioøy lub zwiaÎzki wyznaniowe (art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spoøecznej). Zasady kierowania i przyjeÎcia do domu pomocy
spoøecznej zostaøy okresÂlone w rozdziale drugim ustawy o pomocy
86

Zob. tytuøem przykøadu pod adresem: http://bazy.ngo.pl; luty 2007 r.
O zastosowaniu obowiaÎzku poddania sieÎ leczeniu w zakøadzie lecznictwa odwykowego orzeka saÎd rejonowy wøasÂciwy wedøug miejsca zamieszkania lub pobytu
osoby, ktoÂrej posteÎpowanie dotyczy, w posteÎpowaniu nieprocesowym. Podobnie tezÇ
osoby, ktoÂre saÎ umieszczone w zakøadach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
i saÎ uzalezÇnione od alkoholu, majaÎ obowiaÎzek poddania sieÎ zarzaÎdzonemu leczeniu
odwykowemu (art. 37 ust. 1 ustawy).
88
RozporzaÎdzenie Ministra SprawiedliwosÂci z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie
szczegoÂøowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalnosÂci skierowania i przebywania w stacjonarnych zakøadach leczniczych i domach pomocy spoøecznej osoÂb, na ktoÂre
zostaø naøozÇony obowiaÎzek poddania sieÎ leczeniu odwykowemu, oraz warunkoÂw, w jakich osoby te przebywajaÎ (Dz.U. nr 25, poz. 111).
89
Art. 56 ustawy o pomocy spoøecznej: ¹Domy pomocy spoøecznej, w zalezÇnosÂci
od tego, dla kogo saÎ przeznaczone, dzielaÎ sieÎ na domy dla: osoÂb w podeszøym wieku;
osoÂb przewlekle somatycznie chorych; osoÂb przewlekle psychicznie chorych; dorosøych niepeønosprawnych intelektualnie; dzieci i møodziezÇy niepeønosprawnych intelektualnie; osoÂb niepeønosprawnych fizycznieº.
87
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spoøecznej (art. 54-66) i w aktach nizÇszego rzeÎdu90, a ich wykonanie
powierzono przede wszystkim wøadzom powiatowym91.
Duszpasterstwo chorych. KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe
udzielajaÎ takzÇe posøugi i pomocy osobom cierpiaÎcym na chorobeÎ
alkoholowaÎ i naduzÇywajaÎcym alkoholu w ramach prowadzonego
duszpasterstwa chorych92. Konstytucja RP w art. 53 ust. 1 zapewnia
kazÇdemu, a wieÎc roÂwniezÇ osobie z chorobaÎ alkoholowaÎ i czøonkom
jej rodziny wolnosÂcÂ sumienia i religii. WolnosÂcÂ religii obejmuje
m.in. prawo osoÂb do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie
sieÎ znajdujaÎ93.
Ochrona tajemnicy choroby alkoholowej. Ochrona tajemnicy
choroby (w tym alkoholowej) mozÇe wynikacÂ albo z przepisoÂw prawa
polskiego, albo prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego. W drodze posÂredniej wykøadni Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 22794 i kan. 22095) na gruncie prawa sÂwieckiego
implikowacÂ mozÇna prawo do ochrony danych osobowych na gruncie
polskiego Kodeksu cywilnego (art. 23)96. Ponadto etyka lekarska
i katolicka zobowiaÎzuje lekarza (katolika) do zachowania tajemnicy
lekarskiej, ktoÂra w pewnych sytuacjach mozÇe bycÂ jednak uchylona97.
90

RozporzaÎdzenie Ministra Polityki Spoøecznej z dnia 19 pazÂdziernika 2005 r.
w sprawie domoÂw pomocy spoøecznej (Dz.U. nr 217, poz. 1837).
91
Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.
92
B. Ratajczak, Duszpasterstwo chorych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
P. Stanisz, wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, stan prawny na 1 lipca 2003 r., Lublin
2003, s. 339-340.
93
WolnosÂcÂ religii obejmuje roÂwniezÇ wolnosÂcÂ wyznawania lub przyjmowania religii wedøug wøasnego wyboru oraz uzewneÎtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitweÎ, uczestniczenie
w obrzeÎdach, praktykowanie i nauczanie (art. 53 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP).
94
¹Wierni sÂwieccy majaÎ prawo, aby w zakresie spraw doczesnej spoøecznosÂci
przyznano im wolnosÂcÂ przysøugujaÎcaÎ wszystkim obywatelomº.
95
¹Nikomu nie wolno bezprawnie naruszacÂ dobrego imienia, ktoÂre ktosÂ posiada,
ani tezÇ naruszacÂ prawa kazÇdej osoby do ochrony wøasnej intymnosÂciº.
96
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze
zm.); zob. M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, wyd. I, Wrocøaw 2002, s. 225.
97
Dokumentacja lekarska wykorzystywana jest np. w saÎdach kosÂcielnych w toczonych procesach o stwierdzenie niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa.
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11. KOSÂCIELNE GWARANCJE
Â PRZECIWALKOHOLOWYCH
DO DZIAèAN
I DO WYCHOWANIA W TRZEZÂWOSÂCI

KazÇdy wierny na skutek przyjeÎcia chrztu powinien prowadzicÂ
zÇycie zgodne z naukaÎ ewangelicznaÎ i ma prawo do wychowania
chrzesÂcijanÂskiego, a wieÎc powinien wzbraniacÂ sieÎ przed pokusaÎ naduzÇywania alkoholu i daÎzÇycÂ do zÇycia w trzezÂwosÂci. ZÇycie w sÂwieÎtosÂci
jest normalnym zadaniem kazÇdego chrzesÂcijanina i ma mocne podøozÇe w Kodeksie Jana Pawøa II98. Niemniej kazÇdemu wiernemu,
a w szczegoÂlnosÂci borykajaÎcemu sieÎ z pokusaÎ uzalezÇnienia od alkoholu, przysøuguje prawo do przedstawienia pasterzom KosÂcioøa swoich potrzeb, zwøaszcza duchowych, a takzÇe swoich zÇyczenÂ (kan.
212 § 2).
11.1. PRAWO DO WYCHOWANIA CHRZESÂCIJANÂSKIEGO

Wychowanie chrzesÂcijanÂskie jest procesem ciaÎgøym i dostosowanym do wieku i mentalnosÂci wiernych, a zarazem jednym z wazÇniejszych punktoÂw programu duszpasterskiego i rodzicielskiego99. KosÂcioÂø szczegoÂlnaÎ troskeÎ roztacza wokoÂø chrzesÂcijanÂskiego wychowania
dzieci (kan. 226 § 2)100. Jan Paweø II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio nr 60 (1981) pisze, zÇe ¹SzczegoÂlnie zasÂ w rodzinie
chrzesÂcijanÂskiej, ubogaconej øaskaÎ i obowiaÎzkami sakramentu maøzÇenÂstwa, nalezÇy juzÇ od najwczesÂniejszego wieku uczycÂ dzieci, zgodnie

98

Kan. 209 § 2 ¹Z wielkaÎ pilnosÂciaÎ wierni powinni wypeøniacÂ obowiaÎzki, ktoÂrymi saÎ zwiaÎzani zaroÂwno wobec KosÂcioøa powszechnego, jak i partykularnego, do
ktoÂrego nalezÇaÎ zgodnie z obowiaÎzujaÎcymi przepisami prawaº. TakzÇe kan. 210:
¹Wszyscy wierni, zgodnie ze swoimi mozÇliwosÂciami, powinni prowadzicÂ zÇycie sÂwieÎte
oraz przyczyniacÂ sieÎ do wzrostu KosÂcioøa i dbacÂ o jego ustawicznaÎ sÂwieÎtosÂcÂº. Zob. T.
Pawluk, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II, t. 2: Lud BozÇy jego nauczanie i usÂwieÎcanie, Olsztyn 2002, s. 36.
99
TamzÇe, s. 40-41.
100
TamzÇe, s. 47.
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z wiaraÎ na chrzcie otrzymanaÎ, poznawania i czci Boga, a takzÇe miøowania blizÂniegoº.
RoÂwniezÇ deklaracja Soboru WatykanÂskiego II o wychowaniu
chrzesÂcijanÂskim Gravissimum educationis n. 3,1 (1965) nakøada na
rodzicoÂw szczegoÂlne obowiaÎzki, ¹PoniewazÇ rodzice dali dzieciom zÇycie, dlatego w najwyzÇszym stopniu saÎ obowiaÎzani do wychowania
potomstwa i muszaÎ bycÂ uznani za pierwszych i gøoÂwnych wychowawcoÂwº. W nawiaÎzaniu do tych celoÂw pozostaje tresÂcÂ kan. 795 KPK,
w mysÂl ktoÂrego ¹prawdziwe wychowanie powinno objaÎcÂ peønaÎ formacjeÎ osoby ludzkiej, zaroÂwno w odniesieniu do celu ostatecznego,
jak i w odniesieniu do dobra wspoÂlnego spoøecznosÂci, dlatego dzieci
i møodziezÇ tak winny bycÂ wychowywane, azÇeby harmonijnie mogøy
rozwijacÂ swoje przymioty fizyczne, moralne oraz intelektualne, zdobywacÂ coraz doskonalszy zmysø odpowiedzialnosÂci, wøasÂciwie korzystacÂ z wolnosÂci i przygotowywacÂ sieÎ do czynnego udziaøu w zÇyciu
spoøecznymº.
Zdefiniowane powyzÇej wychowanie chrzesÂcijanÂskie powinno daÎzÇycÂ do ksztaøtowania osoby ludzkiej nie tylko w kierunku jej celu
ostatecznego, ale takzÇe dla dobra tych spoøecznosÂci, w ktoÂrych sieÎ
znajduje, by mogøa w przyszøosÂci peønicÂ wøasÂciwie jej obowiaÎzki101.
Przede wszystkim rodzina powinna bycÂ pierwszaÎ szkoøaÎ cnoÂt spoøecznych, ktoÂra jest potrzebna wszelkiej spoøecznosÂci. ZÇeby rodzina mogøa
prawidøowo wypeøniacÂ ten obowiaÎzek, powinna kierowacÂ sieÎ wøasÂciwaÎ
drogaÎ posteÎpowania, a w razie trudnosÂci powinna otrzymacÂ wøasÂciwaÎ
pomoc od spoøecznosÂci. Z kolei do zadanÂ KosÂcioøa i panÂstwa nalezÇy
popieranie roÂzÇnymi sposobami wychowania møodziezÇy, przejmowanie
wedle zasady pomocniczosÂci wychowania i dopomaganie w tym. Prawo i obowiaÎzek wychowania møodziezÇy przez KosÂcioÂø zostaøy zlecone
przez Boga w ramach misji niesienia ludziom pomocy, aby mogli
osiaÎgnaÎcÂ peønieÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego (kan. 794 § 1). JezÇeli chodzi
o praktyczne wypeønienie misji KosÂcioøa na tym odcinku, to do duszpasterzy nalezÇy obowiaÎzek czynicÂ wszystko, azÇeby wszyscy wierni
mogli otrzymacÂ katolickie wychowanie (kan. 794 § 2)102.
101
102

E. Sztafrowski, PodreÎcznik Prawa Kanonicznego, cz. 3, Warszawa 1986, s. 53.
TamzÇe, s. 55.
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Â G PRZESTRZEGANIA POSTO
Â W I WSTRZEMIEÎZÂLIWOSÂCI
11.2. WYMO

Post (ieiunium), zw. tezÇ postem ilosÂciowym, obowiaÎzujaÎ w Popielec i Wielki PiaÎtek (kan. 1251)103. Z kolei wstrzemieÎzÂliwosÂcÂ (abstinentia), zw. postem jakosÂciowym, polega na wstrzymaniu sieÎ od spozÇywania potraw mieÎsnych i ewentualnie innych potraw (w tym napojoÂw alkoholowych)104.
SÂwiadectwem dobrego chrzesÂcijanÂskiego wychowania czøowieka
powinno bycÂ powstrzymanie sieÎ od spozÇywania lub naduzÇywania
alkoholu w okresie postu. W Katechizmie KosÂcioøa Katolickiego
czytamy: ¹Okresy i dni pokuty w ciaÎgu roku liturgicznego (okres
Wielkiego Postu, kazÇdy piaÎtek jako wspomnienie sÂmierci Pana) saÎ
w KosÂciele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te saÎ
szczegoÂlnie odpowiednie dla cÂwiczenÂ duchowych, liturgii pokutnej,
pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczenÂ, jak
post i jaømuzÇna, braterskiego dzielenia sieÎ z innymi (dzieøa charytatywne i misyjne)º105.
11.3. OBOWIAÎZEK DUCHOWNEGO DO PROWADZENIA ZÇYCIA
SKROMNEGO

Biblijny nakaz w stosunku do osoÂb duchownych wymaga, aby
¹zÇycie ich nie mozÇe bycÂ wystawne, lecz skromne. ZÇyjaÎc bowiem
w sÂwiecie, nie saÎ ze sÂwiataº106. Z kolei kodeks Jana Pawøa II rozwinaÎø
te obowiaÎzki: ¹Duchowni powinni przejawiacÂ w zÇyciu prostoteÎ i powstrzymywacÂ sieÎ od wszystkiego, co traÎci proÂzÇnosÂciaÎº (kan. 282 § 1).
W innym zasÂ miejscu czytamy, zÇe: ¹Duchowni powinni caøkowicie
103
Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1252. Post obowiaÎzuje osoby dorosøe od
18. roku zÇycia do ukonÂczenia 59 lat, a wstrzemieÎzÂliwosÂcÂ w jedzeniu mieÎsa obowiaÎzuje
møodziezÇ juzÇ od 14. roku zÇycia. W szczegoÂlnosÂci podczas Wielkiego Postu KosÂcioÂø
domaga sieÎ od nas takiej pokuty, ktoÂra zblizÇy nas do Pana i przyniesie duszy szczegoÂlnaÎ radosÂcÂ.
104
T. Pawluk, Prawo kanoniczne, s. 427.
105
Katechizm KosÂcioøa Katolickiego, 1438.
106
T. Pawluk, Prawo kanoniczne, s. 36. Zob. J 17,14-16; Kor 7,31.
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powstrzymacÂ sieÎ od tego wszystkiego, co nie przystoi ich stanowi,
zgodnie z przepisami prawa partykularnegoº (kan. 285 § 1). W literaturze przedmiotu tytuøem przykøadu podnosi sieÎ koniecznosÂcÂ unikania
tego wszystkiego, co jest niezgodne z powagaÎ stanu duchownego lub
mozÇe spowodowacÂ zgorszenie lub zdziwienie u wiernych albo mozÇe
narazicÂ stan duchowny na osÂmieszenie. Zatem duchowni nie powinni
przesiadywacÂ w lokalach, gdzie podawany jest m.in. alkohol, albo bracÂ
udziaø w gorszaÎcych widowiskach, gdzie spozÇywa sieÎ alkohol lub zacheÎca do jego spozÇycia albo pochwala alkoholowy styl zÇycia107.
NalezÇy tezÇ zauwazÇycÂ, zÇe osobom duchownym zabrania sieÎ uprawiania osobisÂcie lub przez innych handlu (takzÇe napojami alkoholowymi) lub kupiectwa, na korzysÂcÂ wøasnaÎ lub innych, chyba zÇe otrzymali zgodeÎ wøasÂciwej wøadzy kosÂcielnej (kan. 286). Zøamanie powyzÇszego zakazu obwarowane jest sankcjaÎ karnaÎ (kan. 1392)108.
14. ZAGADNIENIE KOMUNII SÂWIEÎTEJ POD DWIEMA POSTACIAMI

W praktyce KosÂcioøa od zawsze byøa stosowana Komunia sÂwieÎta
pod dwiema postaciami: chleba i wina. ZasadaÎ jest komunia pod
postaciaÎ chleba. Niemniej Kodeks Jana Pawøa II (kan. 925) i dokumenty posoborowe109 przewidujaÎ kilkanasÂcie wyjaÎtkoÂw, dopuszczajaÎcych udzielania komunii pod dwiema postaciami, tj. chleba i wina110.
W sÂwietle powyzÇszego, rygory prawne omawianej ustawy nie beÎdaÎ sieÎ
107

T. Pawluk, Prawo kanoniczne, s. 92-93.
TamzÇe, s. 93.
109
Zob. Ritus servandus in distribuenda Communione sub utraque specie, Typis
Polyglottis Vaticanis 1965, n. 1; Instrukcja Eucharisticum Mysterium, n. 32; Institutio
Missalis Romani, n. 242; Congregatio pro Cultu Divino, Instructio Sacramentali Communione de ampliore facultate sacrae Communionis sub utraque specie administrandae,
z dnia 29 czerwca 1970, AAS 62 (1970), s. 664-667; takzÇe przepisy wykonawcze do
Instrukcji Kongregacji ds. SakramentoÂw i Kultu BozÇego Inaestimabile donum z dnia
03 kwietnia 1980 r. (wydane przez Watykan 11 grudnia 1980 r.), zob. takzÇe S. Kasprzak, Wybrane zagadnienia z prawa kosÂcielnego, Lublin 2000, s. 371.
110
Zob. takzÇe UchwaøeÎ Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Komunii sÂw.
pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i w instytutach zÇycia konsekrowanego z dnia 8 lutego 1979 r.
108
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rozciaÎgaøy do zakazu wnoszenia, podawania i spozÇywania wina mszalnego w obiektach kultu religijnego (kosÂciele, kaplicy), wszakzÇe pod
warunkiem, zÇe beÎdzie to miaøo zwiaÎzek z odprawianaÎ celebraÎ, a nie
poza niaÎ. SpozÇywanie wina mszalnego zgodnie z normaÎ i zwyczajem
kosÂcielnym, w czasie odprawianej liturgii mszalnej lub poza niaÎ korzysta z ochrony w prawie kanonicznym KosÂcioøa katolickiego, a takzÇe na gruncie praw wewneÎtrznych tych KosÂcioøoÂw, w ktoÂrych to spozÇywanie jest praktykowane.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007
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Przez prawie pieÎcÂ stuleci, od reformacji do czasoÂw wspoÂøczesnych
w krajach nordyckich sytuacja statusu prawnego KosÂcioøoÂw byøa dosÂcÂ
klarowna. Za konfesjeÎ panÂstwowaÎ uznawane byøo wyznanie ewangelicko-lutaranÂskie. Dopuszczano roÂwnolegle egzystencjeÎ innych
mniejszosÂciowych wspoÂlnot wyznaniowych. Sytuacja ta ulegøa zmianie po nowelizacji i wejsÂciu w zÇycie 1 stycznia 2000 r. szwedzkiej
ustawy zasadniczej ± Aktu o Formie RzaÎdu z 1974 r., ktoÂra to zniosøa
wyznanie panÂstwowe. Wprowadziøa w to miejsce wolnosÂcÂ konfesji.
A KosÂcioÂø Szwecji (Svenska Kyrkan) zostaø zroÂwnany z innymi
zwiaÎzkami wyznaniowymi1.
W trzech panÂstwach nordyckich, tj. Danii, Norwegii i Islandii
wyznanie luteranÂskie uwazÇane jest nadal za panÂstwowe.
Natomiast specyficznaÎ pozycjeÎ zajmujaÎ KosÂcioøy Narodowe
w Finlandii. Formalnie saÎ dwa, tj. FinÂski KosÂcioÂø Ewangelicko-LuteranÂski i FinÂski KosÂcioÂø Grecko-Prawosøawny.
Status obu KosÂcioøoÂw regulujaÎ ustawy: ustawa nr 1054 z 26 listopada 1993 r. Kodeks KosÂcioøa odnosi sieÎ do KosÂcioøa luteranÂskiego,
sytuacjeÎ prawnaÎ zasÂ wspoÂlnoty prawosøawnej reguluje ustawa nr 521
z 8 wrzesÂnia 1969 r. o WspoÂlnocie KosÂcioøa Prawosøawnego. Krokiem
w kierunku separacji najwieÎkszego zwiaÎzku, jakim jest konfesja lu1
Pierwszym biskupem, zwierzchnikiem Svenska Kyrkan, ktoÂry nie pochodziø
z nominacji panÂstwowej, zostaø biskup diecezji VaÈxjoÈ ± Andreas Wajryd. Miaøo to
miejsce 2 wrzesÂnia 2006 r. podczas uroczystosÂci w Uppsali.
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teranÂska, byøo odebranie w nowej konstytucji finÂskiej z roku 1999
(weszøa w zÇycie 1 marca 2000 r.) uprawnienia Prezydenta do mianowania hierarchoÂw kosÂcielnych. OdreÎbnosÂcÂ regulacji prawnych dostrzega P. Bøachut, konstatujaÎc: ¹finÂskie rozwiaÎzania w obszarze stosunkoÂw PanÂstwo-KosÂcioÂø saÎ bardzo specyficzne i trudne do jednoznacznego sklasyfikowania. Finlandia pozostaje blizÇsza jakiejsÂ postaci rozdziaøu, chocÂ rzeczywistosÂcÂ i regulacje prawne dowodzaÎ, izÇ istnieje tam jeszcze sporo rozwiaÎzanÂ prawnych wøasÂciwych dla systemu
kosÂcioøa panÂstwowego. Jednak w poroÂwnaniu do takich krajoÂw, jak
Norwegia czy Dania, finÂski model nie mozÇe bycÂ okresÂlony jako system kosÂcioøa oficjalnego, analogiczny do tych dwoÂch monarchii. Historyczny system powiaÎzania, ktoÂry wysteÎpowaø w Szwecji i Finlandii
(do 1809 r. obydwa panÂstwa tworzyøy jeden organizm polityczny,
KosÂcioÂø FinÂski byø czeÎsÂciaÎ [luteranÂskiego] KosÂcioøa Szwedzkiego)
zostaø na tyle zdekomponowany (zdekoncentrowany, zdekompletowany) poprzez czeÎsÂciowe, nasteÎpujaÎce od ok. poøowy XIX w. po
sobie reformy, ktoÂre nie wprowadziøy jednak oficjalnego rozdziaøu,
izÇ dzisÂ ma on charakter sui generis, wymykajaÎcy sieÎ proÂbom generalizacjiº2.
DokonujaÎc klasyfikacji z punktu widzenia zasad ustrojowych,
kraje nordyckie pozostajaÎ nadal panÂstwami wyznaniowymi w wersji
otwartej3.
PanÂstwo wyznaniowe w wersji otwartej trafnie charakteryzuje J.
Krukowski ± ¹nie zajmuje [ono] stanowiska w sprawie prawdziwosÂci
doktryny teologicznej, czyli wstrzymuje sieÎ przed zajmowaniem stanowiska co do tego, ktoÂra doktryna religijna jest prawdziwa, pozostawiajaÎc kazÇdemu czøowiekowi wolnosÂcÂ wyboru religii i sÂwiatopoglaÎdu. PanÂstwo docenia jednak zwiaÎzki kulturowe religii z narodem i z tej
2

Status prawny KosÂcioøoÂw luteranÂskich w panÂstwach nordyckich ze szczegoÂlnym
uwzgleÎdnieniem Szwecji omawia P. Bøachut (Stosunki PanÂstwo ± KosÂcioÂø w KroÂlestwie
Szwecji. Studium prawnokonstytucyjne i wyznaniowe, Warszawa 2002). Jest to kompetentnie przygotowana praca magisterska pod kierunkiem L. Garlickiego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 51.
3
KlasyfikacjeÎ przyjmujeÎ za wybitnym znawcaÎ prawa wyznaniowego J. Krukowskim (Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, wyd. III, s. 26).
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racji uznaje oficjalny charakter jednej religii lub jednego z kosÂcioøoÂwº4.
1. OD KONFESJI RZYMSKO-KATOLICKIEJ DO LUTERANIZMU

KosÂcioÂø narodowy Islandii peøniø w historii i peøni obecnie niezwykle wazÇkaÎ roleÎ w tej maøej wyspiarskiej spoøecznosÂci. Stanowi
integralnaÎ czeÎsÂcÂ zÇycia IslandczykoÂw. Jest bardzo mocno wkomponowany w kultureÎ, pozostaje tezÇ wazÇnym czynnikiem identyfikacji narodowej. ChrzesÂcijanÂstwo na Islandii pojawiøo sieÎ wraz z pierwszymi
osadnikami, ktoÂrymi byli celtyccy eremici ± przybysze z Irlandii ±
w tym sensie jest tam ¹od zawszeº. PoczaÎtki chrzesÂcijanÂstwa wiaÎzÇaÎ
sieÎ z KosÂcioøem rzymskokatolickim.
Wprowadzenie chrzesÂcijanÂstwa na Islandii odbyøo sieÎ inaczej nizÇ
w innych panÂstwach Europy. Zwykle bowiem wprowadzenie nowej
wiary odbywaøo sieÎ poprzez chrzest wøadcy i dworu, a nasteÎpnie narzucanie jej poddanym i uznanie za religieÎ panÂstwowaÎ. Tak odbywaø
sieÎ ten proces takzÇe w sÂwiecie nordyckim w Norwegii, Szwecji i Danii.
Ewenementem byøa tu Islandia, gdzie nowe wyznanie wprowadzono
uchwaøaÎ parlamentu ± Althingu w roku, jak sieÎ przyjeÎøo 1000 (a bycÂ
mozÇe byø to rok 999). WnioskodawcaÎ byø przewodniczaÎcy parlamentu ± poganin i kapøan zarazem5.
Tak komentuje ten fakt Ari zwany Uczonym w ¹IÂslendingaboÂkº
± ¹KroÂl Olaf, syn Tryggvy, zaprowadziø chrzesÂcijanÂstwo w Norwegii
i Islandii. Wysøaø on do Islandii ksieÎdza Thangbranda, ktoÂry nauczaø
mieszkanÂcoÂw i chrzciø wszystkich, ktoÂrzy przyjeÎli nowaÎ wiareÎ. Pierwsi
kazali sieÎ ochrzcicÂ Hall, syn Thorsteina z Sidy, Hjalti, syn Skeggi
z Thorsaldala, Gizur Biaøy, syn Teitsa i wnuk RetilbjoÈrnsa z Mosfell
i wielu innych naczelnikoÂw rodoÂw. Ale tych, ktoÂrzy byli przeciwni lub
odmoÂwili chrztu, byøa wieÎkszosÂcÂ. Thangbrand po roku czy tezÇ po dwu
latach wyjechaø z Islandiiø, gdyzÇ zamordowaø dwoÂch czy trzech meÎzÇczyzn, ktoÂrzy szydzili z niego. Kiedy wroÂciø do Norwegii, opowiedziaø
4
5

TamzÇe.
Por. Jak Islandia przyjeÎøa chrzesÂcijanÂstwo ± http://www.islandia.org.pl/jak.html
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kroÂlowi Olafowi, co sieÎ jemu przytrafiøo i nie miaø nadziei, aby w Islandii przyjeÎto chrzesÂcijanÂstwo. KroÂl Olaf byø bardzo rozgniewany
i chciaø wydacÂ rozkaz wymordowania lub okaleczenia wszystkich
naszych rodakoÂw przebywajaÎcych wtedy w Norwegii. Tego lata przybyø do Norwegii Gizur i Hjalti z Islandii, ktoÂrzy juzÇ przyjeÎli nowaÎ
wiareÎ i wyprosili u kroÂla wolnosÂcÂ dla IslandczykoÂw w Norwegii obiecujaÎc, zÇe zrobiaÎ wszystko, aby przyjeÎli chrzesÂcijanÂstwo.
NasteÎpnego dnia Gizur i Hjalti staneÎli przed SkaøaÎ Prawa i przekazali zgromadzonym swoje poglaÎdy o nowej religii. A moÂwili bardzo dobrze. Skutek jednak byø taki, zÇe zrobili to roÂwniezÇ przedstawiciele drugiej strony i obie partie chrzesÂcijanie i poganie uznali, zÇe
nie saÎ upowazÇnieni do wypowiadania sieÎ w tej sprawie i opusÂcili
SkaøeÎ Prawa.
Wtedy chrzesÂcijanie poprosili Halla ze Sidy, aby on ogøosiø prawo
tak, jak to odpowiada chrzesÂcijanom. Ale ten odmoÂwiø i poprosiø
«gøosiciela prawa» Thorgeira, aby on przedstawiø teÎ spraweÎ zgromadzeniu. Thorgeir byø jednak poganinem. Kiedy meÎzÇowie poszli do
swoich bud (na terenie Thingvellir kazÇdy budowaø sobie prowizoryczne schronienie, budy, namioty, ziemianki itd.), Thorgeir roÂwniezÇ
poøozÇyø sieÎ, owinaÎø swoim pøaszczem i przelezÇaø caøy dzienÂ i nasteÎpnaÎ
noc z nikim nie rozmawiajaÎc.
NasteÎpnego dnia wstaø i poleciø zebracÂ sieÎ wszystkim przed SkaøaÎ
Prawa. I kiedy meÎzÇowie tam przyszli, przemoÂwiø i powiedziaø, zÇe
w jego przekonaniu sytuacja jest nie do utrzymania, jezÇeli nie beÎdzie
w kraju obowiaÎzywaøo jedno prawo (tj. jedna religia). Przedstawiø
obecnym w najroÂzÇniejszej formie, zÇe nie mozÇna do tego dopusÂcicÂ,
aby powstaøy spory, ktoÂre mogaÎ doprowadzicÂ do bratoboÂjczych walk
i zaboÂjstw, przez co kraj mozÇe sieÎ wyludnicÂ. Opowiedziaø tezÇ im, jak
kroÂlowie Norwegii i Danii døugi czas toczyli ze sobaÎ walki, azÇ ludnosÂcÂ
doprowadziøa do pokoju, mimo zÇe oni tego nie chcieli. Wydaje mi sieÎ,
powiedziaø Thorgeir, zÇe roÂwniezÇ my nie mozÇemy mieÎdzy sobaÎ walczycÂ i musimy wprowadzicÂ porozumienie, aby obydwie strony trocheÎ
miaøy racje i aby obowiaÎzywaøo jedno prawo i jedna religia (chrzesÂcijanÂska). Musimy sobie usÂwiadomicÂ, zÇe jezÇeli prawo zostanie naruszone, to roÂwniezÇ i pokoÂj zostanie zerwany. ZakonÂczyø swoje przemoÂwienie z sukcesem tak, zÇe obydwie strony zgodziøy sieÎ, izÇ wszyscy

Â è PANÂSTWOWY ISLANDII
KOSÂCIO

65

majaÎ miecÂ jednakowe prawo (tj. religieÎ), ktoÂre zasady im teraz przedstawiø.
I tak uchwalono prawo, zÇe wszyscy, ktoÂrzy jeszcze nie saÎ chrzesÂcijanami, przyjmaÎ chrzestº6.
Ten kronikarski a zarazem literacki opis faktu uchwalenia przez
Althing przyjeÎcia chrzesÂcijanÂstwa usÂwiadamia nam z caøaÎ ostrosÂciaÎ
odreÎbnaÎ mentalnosÂcÂ i innosÂcÂ tradycji tej odlegøej od Europy spoøecznosÂci. ChrzesÂcijanÂstwo zyskaøo dosÂcÂ szybko pozycjeÎ dominujaÎcaÎ na
Islandii, szczegoÂlnie w dziedzinie kultury, ale takzÇe w sferze politycznej. WiaÎzaøo sieÎ to przede wszystkim z wysokim poziomem intelektualnym duchowienÂstwa. GøoÂwnymi osÂrodkami zÇycia duchowego,
kulturalnego i spoøecznego staøy sieÎ klasztory i obie katedry w stolicach biskupich.
Na wyspeÎ ciaÎgneÎli misjonarze z Anglii, Niemiec i krajoÂw
wschodniej Europy. Pierwszy biskup islandzki IÂsleif Gissurarson
wysÂwieÎcony w roku 1056 w Bremie zaøozÇyø pierwszaÎ diecezjeÎ w SkaÂlholt w 1082 r. PoÂzÂniej zwierzchnictwo nad KosÂcioøem islandzkim
objeÎøo arcybiskupstwo w Lundzie i w 1153 r. staø sieÎ on czeÎsÂciaÎ
prowincji kosÂcielnej Nidaros. Nieco poÂzÂniej, bo w 1106 r. utworzono
È gmundsdrugaÎ diecezjeÎ w HoÂlar z biskupem ordynariuszem JoÂne O
sonem. Obie jednostki kosÂcielne przetrwaøy do poøowy XVIII stulecia, a wieÎc do czasoÂw, kiedy nie byøo juzÇ katolikoÂw. W okresie
panowania dunÂskiego Islandia zwroÂciøa sieÎ ku nowym woÂwczas praÎdom ± wprowadza wyznanie luteranÂskie w 1540 r. Skutkiem tego
byøo zlikwidowanie klasztoroÂw, a duzÇa czeÎsÂcÂ majaÎtkoÂw, nalezÇaÎcych
do diecezji katolickich, zostaøa skonfiskowana przez wøadze dunÂskie.
KroÂl staø sieÎ zwierzchnikiem KosÂcioøa. Niechlubnym wydarzeniem
w historii reformacji byøa bezprawna egzekucja w 1550 r. ostatniego
rzymskokatolickiego biskupa HoÂlaru JoÂna ArasoÂna i jego dwoÂch
synoÂw. WieÎkszosÂcÂ duchownych katolickich pozostaøa jednakzÇe
w swoich parafiach po wprowadzeniu obrzaÎdku luteranÂskiego7. Reformacja zapoczaÎtkowaøa wzrost i rozwoÂj dziaøalnosÂci literackiej

6
7

Cytat z www.islandia.org.pl/jak.html
E. Roesdahl, Historia, s. 229; takzÇe H. KadecÏkova, DeÏjiny s. 159 i n.
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w kraju. Opublikowanie przekøadoÂw na jeÎzyk islandzki Nowego
Testamentu w 1540 r. i Biblii w 1584 r. staøo sieÎ kamieniem milowym w historii tego jeÎzyka i gøoÂwnaÎ przyczynaÎ jego zachowania.
¹Hymn pasji ± 50 mysÂli wypisanych na krzyzÇu przez XVII-wiecznego poeteÎ, a zarazem duchownego HallgrõÂmura PeÂturssona (1614-1674) ± dla caøych pokolenÂ byø najwazÇniejszaÎ lekcjaÎ modlitwy i maÎdrosÂciº. To samo mozÇna powiedziecÂ o kazaniach JoÂna Vidalina, biskupa SkaÂtholtu (1698-1720). Jego ekspresyjne kazania czytaøo sieÎ
w domach przez wiele pokolenÂ. W 1815 r. zaøozÇono Islandzkie Towarzystwo Biblijne. Byøo to owocem wizyty szkockiego pastora
Ebenezera Hendersona, ktoÂry podroÂzÇowaø po kraju, rozdajaÎc BiblieÎ. Wiek XIX byø sÂwiadkiem poczaÎtku odrodzenia narodowego na
Islandii oraz ruchu daÎzÇaÎcego do politycznej niepodlegøosÂci. Wielu
duchownych odegraøo w tym procesie wazÇnaÎ roleÎ.
Pierwsza ustawa zasadnicza z 1874 r. zagwarantowaøa obywatelom wolnosÂcÂ religii. Konstytucja takzÇe ustanowiøa zasadeÎ, izÇ KosÂcioÂø
Ewangelicko-LuteranÂski jest KosÂcioøem PanÂstwowym i jako taki
podlega ochronie i jest wspierany przez panÂstwo. Ten przepis zachowaø sieÎ roÂwniezÇ w Konstytucji Republiki Islandii z 1944 r.
W ciaÎgu ostatnich stu lat ustawodawstwo kosÂcielne ulegøo zreformowaniu. Zostaøy utworzone rady parafialne, a kongregacje otrzymaøy prawo wybierania ksieÎzÇy. W 1912 r. ukazaø sieÎ nowy przekøad
Biblii, ponownie wydany w 1981 r.
Na przeøomie wieku XIX i XX nastaÎpiø rozøam w KosÂciele, zaøozÇono kilka wolnych KosÂcioøoÂw luteranÂskich, opartych na tych samych wyznaniach, jak KosÂcioÂø PanÂstwowy oraz uzÇywajaÎcych tej samej liturgii i zbioru piesÂni kosÂcielnych, lecz niezalezÇnych organizacyjnie i finansowo. Przetrwaøa takzÇe wiara rzymskokatolicka. Zakøadano katolickie misje i szpitale. W pierwszych dekadach XX wieku
powodzenie miaøy takzÇe misje adwentystoÂw sioÂdmego dnia oraz zielonosÂwiaÎtkowcoÂw. Praktycznie do poøowy XX wieku ludnosÂcÂ kraju
byøa w przewazÇajaÎcej mierze wiejska, z przewagaÎ farmeroÂw i rybakoÂw, ktoÂrych styl zÇycia byø bardzo tradycyjny. KosÂcioÂø stanowiø jego
wazÇnaÎ czeÎsÂcÂ. Po II wojnie zmieniøa sieÎ znacznie struktura spoøeczna,
stwarza to takzÇe problemy KosÂcioøowi na Islandii. SpoøeczenÂstwo
islandzkie jest na przeøomie XX i XXI wieku nowoczesne i mocno
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zurbanizowane, a takzÇe w znacznym stopniu laickie, wyroÂzÇniajaÎce sieÎ
coraz wieÎkszym pluralizmem w kwestiach wiary.
Na poczaÎtku lat 90. XX wieku na Islandii pojawiøy sieÎ w KosÂciele
nurty liberalne, ktoÂre spowodowaøy wiele konfliktoÂw na gruncie teologicznym. Krytyka tekstu Pisma SÂwieÎtego oraz radykalny teologiczny liberalizm wywarøy niemaøy wpøyw na nowo powstaøy Wydziaø
Teologii Uniwersytetu Islandzkiego.
ChociazÇ Islandia staje sieÎ coraz bardziej wielokulturowa i wielowyznaniowa, jednak 90% ludnosÂci deklaruje przynalezÇnosÂcÂ do KosÂcioøa luteranÂskiego. To oznacza, izÇ 9 na 10 dzieci zostaje ochrzczonych w pierwszym roku zÇycia, 90% nastolatkoÂw jest konfirmowanych, 75% zawiera sÂluby kosÂcielne, a 99% ma pogrzeby kosÂcielne.
O wiele mniej osoÂb uczestniczy w niedzielnych porannych nabozÇenÂstwach, chociazÇ sÂwieÎta kosÂcielne przyciaÎgajaÎ wielkie tøumy. Ostatnie
badania opinii publicznej pokazujaÎ, izÇ tylko 12% osoÂb dorosøych na
Islandii uczestniczy w nabozÇenÂstwach8.
Â STWOWEGO
2. STATUS PRAWNY KOSÂCIOèA PAN

PozycjeÎ prawnaÎ KosÂcioøa PanÂstwowego Islandii wyznaczajaÎ zaroÂwno regulacje zawarte w samej ustawie zasadniczej, jak i w ustawie
o poøozÇeniu, kierownictwie i porzaÎdku prac KosÂcioøa PanÂstwowego
(nr 78/1997), ustawa weszøa w zÇycie 1 stycznia 1998 r.
WazÇne znaczenie miaøy islandzkie regulacje dotyczaÎce KosÂcioøa
wzorowane na regulacjach dunÂskich, w szczegoÂlnosÂci na gruncie ustawy zasadniczej9.

8
O roli KosÂcioøa PanÂstwowego na Islandii informuje biskup Islandii K. SigurbjoÈrnsson ± The Church of Iceland, past and present, http://kirkjan.is/?english/church-oficeland
9
P. Bøachut, Stosunki, s. 45 i n. W rozdziale II Autor omawia m.in. status KosÂcioøa PanÂstwowego na Islandii. Dla szerszego zrozumienia stosunkoÂw PanÂstwo-KosÂcioÂø w krajach nordyckich warto tezÇ sieÎgnaÎcÂ do opracowania P. Bøachuta, KosÂcioÂø
Szwedzki a panÂstwo. Dzieje wzajemnych relacji do poøowy XX wieku, ¹MysÂl Protestanckaº nr 1-2 (25-26) 2003, s. 77 i n.
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Konstytucja Islandii w rozdziale VI w art. 62 stanowi, zÇe ¹KosÂcioÂø
Ewangelicko-LuteranÂski jest KosÂcioøem PanÂstwowym i jako taki jest
wspierany i otaczany opiekaÎ przez PanÂstwoº. Najnowsza ustawa
z 1997 r. detalizuje status prawny islandzkiego KosÂcioøa PanÂstwowego, jego organizacjeÎ i funkcjonowanie oraz stosunki z rzaÎdem. Stanowi ona, zÇe KosÂcioÂø PanÂstwowy wspiera sieÎ na doktrynie wiary
ewangelicko-luteranÂskiej i jest niezalezÇnaÎ wspoÂlnotaÎ wyznaniowaÎ posiadajaÎcaÎ odreÎbnaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ10. OsobowosÂcÂ prawnaÎ posiadajaÎ takzÇe parafie, ktoÂre saÎ podstawowymi jednostkami organizacyjnymi KosÂcioøa.
PanÂstwo wspiera KosÂcioÂø m.in. poprzez poboÂr skøadek na jego
rzecz i ich rozdziaø na poszczegoÂlne parafie. Na Islandii nie ma odreÎbnego podatku kosÂcielnego. Do 1987 r., od poczaÎtku XX wieku,
kiedy to wprowadzono skøadkeÎ kosÂcielnaÎ, jej pobieranie nalezÇaøo do
parafii. Po 1987 r. czyniaÎ to organy panÂstwa. Podziaø sÂrodkoÂw finansowych nalezÇy do rad parafialnych. Stosownie do art. 60 ustawy panÂstwo przyjeÎøo na siebie zobowiaÎzanie do utrzymania biskupa Islandii,
biskupoÂw pomocniczych oraz duchownych luteranÂskich a ponadto
personel (18 osoÂb) obsøugujaÎcych kurieÎ biskupiaÎ. ZobowiaÎzanie to
jest rekompensataÎ za przejeÎte w 1907 r. nieruchomosÂci nalezÇaÎce do
parafii (w tym plebanie).
WazÇkaÎ zmianaÎ, jakaÎ wprowadziøa nowa ustawa, pozostaje to, zÇe
regulacje dotyczaÎce spraw kosÂcielnych uchwala obecnie (po 1998 r.)
nie Althing a Zgromadzenie KosÂcioøa (Kirkjuthing), ktoÂre zbiera sieÎ
raz na rok. Jest ono najwyzÇszaÎ wøadzaÎ KosÂcioøa PanÂstwowego. Skøada
sieÎ z 21 czøonkoÂw pochodzaÎcych z wyboroÂw. PosÂroÂd nich 9 to duchowni a 12 to osoby sÂwieckie, z ktoÂrych jedna przewodniczy zgromadzeniu. Organem wykonawczym Zgromadzenia jest Rada KosÂcielna (Kirkjurath). W jej skøad wchodzi dwoÂch duchownych i dwie
osoby sÂwieckie, wybierane przez Zgromadzenie. Radzie przewodniczy biskup Islandii. NiezalezÇnie od Zgromadzenia KosÂcioøa biskup
corocznie zwoøuje synod. W jego skøadzie zasiadajaÎ wszyscy duchow-

10
O KosÂciele PanÂstwowym na Islandii znalazøem jedynaÎ publikacjeÎ polskaÎ ±
L. Kawka, KosÂcioÂø LuteranÂski w Islandii, ¹Zwiastunº 3/4 ± 15 lutego 1989.
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ni i teologowie. Synod wypowiada sieÎ w sprawach kosÂcielnych, spoøecznych oraz teologii i liturgii.
Obecnie KosÂcioÂø PanÂstwowy skøada sieÎ z jednej diecezji z siedzibaÎ
w Reykjaviku. W historycznych diecezjach SkaÂlholt i HoÂlar urzeÎdujaÎ
biskupi pomocniczy (võÂgslubiskup). StanowiaÎ oni wraz z biskupem
Islandii RadeÎ BiskupoÂw. Na Islandii obecnie jest okoøo 300 parafii.
Poza posøugaÎ religijnaÎ parafie prowadzaÎ takzÇe dziaøalnosÂcÂ edukacyjnaÎ, misyjnaÎ, prace z dziecÂmi i møodziezÇaÎ. ObsøugeÎ duszpasterskaÎ parafii prowadzi 150 duchownych i 10 diakonoÂw. Duchowni ksztaøcaÎ sieÎ
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Islandzkiego oraz zagranicaÎ. KosÂcioÂø PanÂstwowy Islandii nalezÇy do sÂwiatowej Rady KosÂcioøoÂw
oraz SÂwiatowej Federacji LuteranÂskiej. Jest takzÇe stronaÎ umowy
z Parvoo, zawartej pomieÎdzy KosÂcioøami: anglikanÂskim z Wysp Brytyjskich oraz KosÂcioøami luteranÂskimi z panÂstw nordyckich i baøtyckich. Islandzkie Towarzystwo Misyjne we wspoÂøpracy z NorweskaÎ
FederacjaÎ MisyjnaÎ prowadzi misje w Chinach, Etiopii i Kenii a Islandzka Organizacja Pomocy KosÂcielnej angazÇuje sieÎ w akcje charytatywne w sytuacjach kryzysowych w roÂzÇnych zakaÎtkach sÂwiata.
3. INNE ZWIAÎZKI WYZNANIOWE

Status prawny innych nizÇ KosÂcioÂø PanÂstwowy zwiaÎzkoÂw wyznaniowych reguluje ustawa o zwiaÎzkach religijnych (nr 18/1975). WazÇne znaczenie posiada ustawa o rejestracji organizacji religijnych (nr
108/1999). Te regulacje w odroÂzÇnieniu od uregulowanÂ odnoszaÎcych
sieÎ do KosÂcioøa PanÂstwowego, wzorowane zostaøy na ustawodawstwie norweskim.
Art. 63 islandzkiej konstytucji gwarantuje swobodeÎ sumienia i wyznania ± wolnosÂcÂ zakøadania zwiaÎzkoÂw religijnych oraz praktykowania religii. GranicaÎ wolnosÂci religijnych pozostaje moralnosÂcÂ i porzaÎdek publiczny.
NiezalezÇnie od wyznania panÂstwowego na Islandii istnieje kilka
innych konfesji luteranÂskich. SaÎ one znacznie mniej liczne nizÇ KosÂcioÂø
oficjalny. Do nich nalezÇaÎ: Wolny KosÂcioÂø, ktoÂry posiada okoøo 5
tysieÎcy wyznawcoÂw, NiezalezÇny KosÂcioÂø liczy nieco ponad tysiaÎc wy-
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znawcoÂw, Wolny KosÂcioÂø Hafratfjordur, liczy okoøo 2,5 tysiaÎca wiernych11.
Natomiast posÂroÂd wyznanÂ nieluteranÂskich na pierwszym miejscu
plasujaÎ sieÎ katolicy. Do KosÂcioøa rzymskokatolickiego nalezÇy okoøo
2,5 tysiaÎca wyznawcoÂw. Jest to wyznanie bardzo preÎzÇne. Ponadto do
wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich zalicza sieÎ: AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego
(780 wyznawcoÂw), KosÂcioÂø ZielonosÂwiaÎtkowy (1089 wyznawcoÂw),
KongregacjeÎ Sjonarhaed (52 wyznawcoÂw), sÂwiadkoÂw Jehowy (556
wyznawcoÂw), wspoÂlnoteÎ Baha'i (384 wyznawcoÂw), KrzyzÇ (309 wyznawcoÂw), KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa (157 wyznawcoÂw), Bractwo
Drogi Chrystusa (liczy 755 wyznawcoÂw). Do wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich
nalezÇy tezÇ wyznanie ± Søowo ZÇycia ± liczaÎce 43 wyznawcoÂw.
PosÂroÂd wyznanÂ niechrzesÂcijanÂskich na Islandii odnotowuje sieÎ
nieliczne (modne obecnie konfesje dalekowschodnie) ± Towarzystwo Wiary Asa (okoøo 130 wyznawcoÂw) oraz Islandzki Ruch Buddystyczny (brak danych). Ponadto ponad 3600 osoÂb deklaruje bezwyznaniowosÂcÂ.
11
Dane dotyczaÎce roÂzÇnych wyznanÂ zaczerpnaÎøem z Religion in Iceland ± http://
www.iceland.is/people-and-society/Religion/
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KOSÂCIOèY W FINLANDII

Od czasoÂw reformacji (XVI w.) luteranizm w Finlandii byø wyznaniem narodowym, a KosÂcioÂø ewangelicko-luteranÂski przez kilka
stuleci posiadaø status KosÂcioøa PanÂstwowego. Wyznanie protestanckie traktowano jako jeden z elementoÂw wchodzaÎcych w skøad struktur panÂstwowych. W osobie monarchy koncentrowaøa sieÎ zaroÂwno
wøadza polityczna, jak i religijna, co oznaczaøo, zÇe kroÂl byø najwyzÇszym zwierzchnikiem, a takzÇe pierwszym czøonkiem KosÂcioøa1.
Ewolucja protestantyzmu w Finlandii doprowadziøa z czasem do
formalnoprawnego odstaÎpienia KosÂcioøa ewangelicko-luteranÂskiego
od statusu KosÂcioøa PanÂstwowego. WspoÂøczesÂnie okresÂlany on jest
mianem KosÂcioøa Narodowego. W odroÂzÇnieniu od nazwy ¹KosÂcioÂø
PanÂstwowyº, odbieranej raczej z negatywnym zabarwieniem ideologicznym, okresÂlenie ¹KosÂcioÂø Narodowy (Ludowy)º akcentuje jego
spoøecznaÎ funkcjeÎ. Przez wiele lat KosÂcioÂø ewangelicko-luteranÂski
w Finlandii podkresÂlaø, zÇe jest KosÂcioøem Narodowym i swaÎ funkcjeÎ
widziaø w søuzÇbie obywatelom. Termin ¹KosÂcioÂø Narodowyº jest
prawnie nieokresÂlony, bo na poziomie roÂzÇnych krajoÂw mozÇe przyjmowacÂ bardzo odmienne od siebie formy. W Finlandii termin ¹KosÂcioÂø PanÂstwowyº ma charakter nomenklatury prawno-wyznaniowej,
1

P. Bøachut, Stosunki PanÂstwo ± KosÂcioÂø w KroÂlestwie Szwecji. Studium prawnokonstytucyjne i wyznaniowe ± praca magisterska, napisana pod kierunkiem naukowym
prof. dr hab. L Garlickiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 40.
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zasÂ ¹KosÂcioÂø Narodowyº powiaÎzany jest z aspektem kosÂcielno-socjologicznym2. WspoÂøczesÂnie protestantyzm w Finlandii jest w przewazÇajaÎcym stopniu wyznaniem narodowym3, mocno wkomponowanym
w kultureÎ tego kraju. Odgrywa istotnaÎ roleÎ w zÇyciu spoøeczenÂstwa
finÂskiego.
Formalnie rzecz ujmujaÎc, FinlandieÎ nalezÇaøoby zaliczycÂ do panÂstw
wyznaniowych w wersji otwartej, czyli zmodernizowanej. PrzemawiajaÎ za tym pewne elementy charakterystyczne, jakimi saÎ:
± rezygnacja przez panÂstwo z afirmacji jednej religii jako jedynie
prawdziwej;
± uznanie jednego z KosÂcioøoÂw za religieÎ narodowaÎ;
± subwencjonowanie religii oficjalnej z funduszy panÂstwowych;
± gwarancje wolnosÂci religijnej dla wyznawcoÂw wszystkich religii
oparte na zasadzie roÂwnosÂci4.
Z kolei dla oceny systemu relacji panÂstwowo-kosÂcielnych jako
systemu KosÂcioøa PanÂstwowego ± z perspektywy skandynawskiej ±
H. Juntunen, M. Kotiranta i P. Bøachut zgodnie uznajaÎ za istotne
dwie cechy:
± zwiaÎzanie wøadzy panÂstwowej z okresÂlonaÎ partykularnaÎ konfesjaÎ oraz

2

TamzÇe, za M. KotirantaÎ, Kirche, Staat und Religionsfreiheit in Finnland, ZevKR
45 (2000), s. 238 nn.
3
Z danych statystycznych wynika, zÇe ponad 90% populacji w Finlandii deklaruje
przynalezÇnosÂcÂ do wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich, z tego 84% ludnosÂci wyznaje protestantyzm: H. JaÈaÈskelaÈinen, Church for the People, http://www.evl.fi/english/church_for_the_people/jaaskelainen.htm. SzczegoÂøowe dane statystyczne dotyczaÎce KosÂcioøa
w Finlandii dosteÎpne saÎ takzÇe w opracowaniach: J. Seppo, The Current Condition of
Church ± State Relations in Finland, http://www.evl.fi/english/church_for_the_people/
seppo.html; M-L. Hietakangas, Finances of the Finnish Evangelical Lutheran Church,
http://www.evl.fi/english/church_for_the_people/hietakangas.htm oraz H. Heino, The
Status of Traditional Religiosity in the Nordic Countries, http://www.evl.fi/kkh/ktk/english/norden.htm
4
Kryteria klasyfikacji relacji mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem tudziezÇ klasyfikacjeÎ
panÂstw ze wzgleÎdu na ich stosunek do KosÂcioøa przyjmujeÎ za wybitnym znawcaÎ prawa
wyznaniowego J. Krukowskim, Polskie prawo wyznaniowe, wydanie III, Warszawa
2006, s. 26 nn.
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± sÂcisøe powiaÎzanie okresÂlonego KosÂcioøa Narodowego z administracjaÎ panÂstwowaÎ.
Pytanie zatem powstaje: czy mimo braku wyrazÂnych przepisoÂw
formalnoprawnych w tym zakresie KosÂcioÂø ewangelicko-luteranÂski
w Finlandii w rzeczywistosÂci wciaÎzÇ posiada w jakimsÂ stopniu status
KosÂcioøa PanÂstwowego, czy tezÇ nastaÎpiø zdecydowany rozdziaø w stosunkach panÂstwo-KosÂcioÂø z peønym zachowaniem zasady autonomii
i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa od panÂstwa? Wysiøkowi odpowiedzi na to
pytanie zamierzam posÂwieÎcicÂ dalszy ciaÎg moich rozwazÇanÂ.
Â W CHRZESÂCIJANÂSTWA
1. OD POCZAÎTKO
Â
DO PRZEJSCIA NA LUTERANIZM

ChrzesÂcijanÂstwo w Finlandii pojawiøo sieÎ wraz z nasilajaÎcaÎ sieÎ
ekspansjaÎ jednoczaÎcego sieÎ panÂstwa szwedzkiego na tereny zajmowane przez poganÂskich FinoÂw5. WiaÎzÇe sieÎ z tym najstarsza pisemna
informacja dotyczaÎca Finlandii, ktoÂra zawarta jest w XIV-wiecznej
Kronice Eryka. Opisuje ona tzw. pierwszaÎ szwedzkaÎ wypraweÎ krzyzÇowaÎ, zorganizowanaÎ w 1157 r.6 i dowodzonaÎ przez kroÂla szwedzkiego Eryka IX, wspieranego przez biskupa Henryka, ktoÂry po zakonÂczonej wyprawie pozostaø na zdobytych terenach i zajaÎø sieÎ organizacjaÎ struktur KosÂcioøa. Wyprawa ta uznawana jest za poczaÎtek historii
politycznej Finlandii. ZÂroÂdøa historyczne informujaÎ ponadto o dwu
kolejnych krucjatach: pierwsza miaøa miejsce prawdopodobnie w roku 1249, chociazÇ spotyka sieÎ tezÇ dateÎ o 10 lat wczesÂniejszaÎ, a druga
5

A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocøaw-Warszawa-KrakoÂw-GdanÂsk 1973, s. 74.
M. Grzybowski, Systemy polityczne wspoÂøczesnej Skandynawii, Warszawa 1989,
s. 10; takzÇe T. CiesÂlak, Historia Finlandii, Wrocøaw-Warszawa-KrakoÂw-GdanÂsk-èoÂdzÂ
1983, s. 22; roÂwniezÇ J. OsinÂski, Konstytucja Finlandii, opracowanie i tøumaczenie,
Warszawa 1997, s. 5. Z kolei Matii Klinge podaje rok 1155 jako dateÎ pierwszej krucjaty
SzwedoÂw: M. Klinge, KroÂtka historia Finlandii, Helsinki 1997, s. 15. Warto dodacÂ, zÇe
rok 1157 uwazÇa sieÎ za historycznaÎ dateÎ przyjeÎcia przez FinoÂw chrzesÂcijanÂstwa. M.
HeikkilaÈ, Major Trends and Movements in Finnish Church History, http://www.evl.fi/english/church_for_the_people/heikkila1.htm
6
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w roku 12937. Krucjaty ugruntowaøy chrzesÂcijanÂstwo wsÂroÂd FinoÂw
i podporzaÎdkowaøy ten kraj szwedzkim arcybiskupom z Uppsali8.
KolejnaÎ wzmiankeÎ zawiera bulla papieska (Gravis ad modum)
z 1171 lub 1172 r.9, skierowana przez papiezÇa Aleksandra III do
arcybiskupa Uppsali, w ktoÂrej papiezÇ zÇali sieÎ na niestaøosÂcÂ w wierze
FinoÂw i zaleca ostrzejszaÎ politykeÎ wobec nich.
W poøowie XIII wieku proÂby utworzenia samodzielnego panÂstwa
finlandzkiego podjaÎø biskup Tomasz (z pochodzenia Anglik, od
1230 r. kierowaø diecezjaÎ w Turku). Ekspansji religijnej towarzyszyøo
osiedlanie sieÎ na terenach finlandzkich ludnosÂci pochodzenia szwedzkiego. Doprowadziøo to w poøowie XIII wieku do konfliktu z Nowogrodem Wielkim, ktoÂry roÂwnolegle prowadziø akcjeÎ nawracania KareloÂw na prawosøawie. Parcie Szwecji na wschoÂd zahamowane zostaøo dopiero w 1240 r., kiedy to wojska szwedzko-finÂskie ulegøy wojskom nowogrodzkim w bitwie nad NewaÎ. Z konÂcem XIII stulecia
ostatecznie wøaÎczono ziemie finÂskie w skøad panÂstwa szwedzkiego,
ustanawiajaÎc administracjeÎ kroÂlewskaÎ. W okresie rzaÎdoÂw dynastii
FolkungoÂw FinlandieÎ wyodreÎbniono jako lenno møodszego brata
kroÂla w 1284 r., jednakzÇe w 1302 r. wøaÎczono jaÎ ponownie do lenn
kroÂlewskich. W roku 1291 biskupem w Turku zostaø pierwszy z pochodzenia Fin Magnus I Tawast. Døugotrwaøy konflikt z Nowogrodem o KarelieÎ zakonÂczyø sieÎ pokojem zawartym w 1323 r. w PaÈhkinaÈsaari (Noteborg)10.
Traktat zawarty w Noteborgu w 1323 r. przesaÎdziø o tym, zÇe
Finlandia na okres ponad 500 lat wøaÎczona zostaøa w obreÎb monarchii
szwedzkiej11. PrzyøaÎczeniu sprzyjaø brak jednolitej wøadzy centralnej
7

Y. BloÈmstedt, A Historical Background of the Finnish Legal System, w: Finnish
Legal System, Helsinki 1966, s. 7 nn.
8
W XIII wieku zostaøa utworzona odreÎbna diecezja obejmujaÎca terytorium
oÂwczesnej Finlandii. Podlegaøa archidiecezji w Uppsali powstaøej w 1164 r. M. HeikkilaÈ, Major Trends.
9
T. CiesÂlak, Historia, s. 5.
10
Y. BloÈmstedt, A Historical, s. 7; w literaturze polskiej T. CiesÂlak, Historia, s. 34
oraz J. OsinÂski, Konstytucja, s. 5.
11
N. Herlitz, Elements of Nordic Public Law, Stockholm 1969, s. 8 i nn; w literaturze polskiej A. GwizÇdzÇ, Uwagi wsteÎpne do konstytucji Finlandii w: Konstytucje Fin-
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w Finlandii, a takzÇe wspoÂlna religia i administracja kosÂcielna oraz
wczesÂniejsze dosÂwiadczenia w prowadzonych wojnach.
W XVI wieku Finlandia wraz ze SzwecjaÎ, poddajaÎc sieÎ nurtom
reformacyjnym, przyjeÎøa luteranizm, wprowadzony przez biskupa
Mikaela AgricoleÎ ± ucznia Martina Lutra12. WnioÂsø on ogromny
wkøad w rozwoÂj jeÎzyka narodowego. ZaroÂwno tworzyø w jeÎzyku finÂskim, jak tezÇ przetøumaczyø na ten jeÎzyk Nowy Testament. Przedstawiciele nowego wyznania odegrali duzÇaÎ roleÎ w rozbudzaniu i utrwalaniu sÂwiadomosÂci narodowej FinoÂw.
Jednym z przeøomowych okresoÂw w historii KosÂcioøa w Finlandii
byøy lata panowania na tronie szwedzkim kroÂla Gustawa I Wazy
(1523-1560). Byø to okres narastania fali reformacji, ktoÂra zapoczaÎtkowana zostaøa na zgromadzeniu stanowym (Riksdag) w VaÈsteraÈs
w 1527 r. Przegøosowano woÂwczas pozbawienie KosÂcioøa wszelkich
uprawnienÂ w odniesieniu do saÎdownictwa. KroÂlowi przyznano prawo
zatwierdzania obsady stanowisk kosÂcielnych i prawo przejmowania
nadmiernych dochodoÂw KosÂcioøa wedøug wøasnego uznania13. Zabroniono biskupom posiadania oddziaøoÂw wojskowych i ufortyfikowanych zamkoÂw14. ¹Zgromadzenie to w zasadzie przesaÎdziøo o kleÎsce
zwolennikoÂw pozostania Szwecji przy katolicyzmie i zdecydowaøo
o wprowadzeniu nowego, reformacyjnego porzaÎdku kosÂcielnego
w tej czeÎsÂci Skandynawiiº15.
LudnosÂcÂ Finlandii zaakceptowaøa przeprowadzane reformy. Luteranizm uzyskaø zwolennikoÂw poprzez prostoteÎ liturgii i odprawianie
nabozÇenÂstw w jeÎzyku finÂskim.
landii, Wøoch, Niemieckiej Republiki Federalnej, Francji, red. A. Burda, M. Rybicki,
Wrocøaw 1971, s. 8.
12
Za oficjalnaÎ dateÎ ogøoszenia Szwecji, a co za tym idzie roÂwniezÇ Finlandii,
panÂstwem luteranÂskim uznaje sieÎ rok 1544. JednakzÇe ostatecznie wyznanie luteranÂskie
uzyskaøo status konfesji panÂstwowej dopiero podczas Synodu w Uppsali w 1593 r. po
przyjeÎciu dokumentu Confessio Fidei. Szerzej o tym: P. Bøachut, KosÂcioÂø Szwedzki
a panÂstwo. Dzieje wzajemnych relacji do poøowy XX w., ¹MysÂl Protestanckaº 2003, nr
1-2 (25-26) s. 82; takzÇe M. HeikkilaÈ, Major Trends.
13
M. Grzybowski, Eduskunta. Parlament Finlandii, Warszawa 2001, s. 5; szerzej
T. CiesÂlak, Historia, s. 58.
14
W 1528 r. zburzono obronny zamek biskupoÂw w Kunsisto.
15
P. Bøachut, KosÂcioÂø Szwedzki, s. 80.
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Od czasoÂw reformacji protestanckiej w zÇyciu religijnym Finlandii
dominowaø KosÂcioÂø luteranÂski, do ktoÂrego zawsze nalezÇaøa zdecydowana wieÎkszosÂcÂ FinoÂw. W czasach panowania Szwecji posiadaø on
status KosÂcioøa PanÂstwowego, a takzÇe stanowiø czeÎsÂcÂ wøadzy panÂstwowej podporzaÎdkowanej kroÂlowi szwedzkiemu.
2. STATUS PRAWNY KOSÂCIOèA EWANGELICKO-LUTERANÂSKIEGO

Pierwsze przepisy rangi konstytucyjnej dotyczaÎce PanÂstwowego
KosÂcioøa luteranÂskiego znajdujemy w szwedzkiej ustawie zasadniczej
Akt o formie rzaÎdu z 1635 r.16 Zawieraø on nasteÎpujaÎcy przepis:
¹JednomysÂlnosÂcÂ w wierze i w prawym nabozÇenÂstwie saÎ najmocniejszym fundamentem godnego, pokojowego i staøego rzaÎduº. Ponadto
w ustawie zasadniczej zobowiaÎzano kroÂla, wszystkich urzeÎdnikoÂw
i stany KroÂlestwa do niewzruszonego wyznawania, popierania, gøoszenia i nauczania wyznania panÂstwowego17.
¹W 1686 roku Karol XI (1660-1697), sprawujaÎcy absolutne rzaÎdy
monarcha, wydaø UstaweÎ KosÂcielnaÎ ± rodzaj kodyfikacji, ktoÂra szczegoÂøowo uregulowaøa organizacjeÎ KosÂcioøa Szwedzkiego. KosÂcioÂø narodowy zostaø poddany zwierzchnictwu wøadcy. Ingvar Andersson
uwazÇaø, izÇ akt ten byø przejawem daÎzÇenÂ Karola ku sprawnosÂci organizacyjnejº18. Ustawa ta zostaøa przez oÂwczesnego monarcheÎ po
prostu nadana (by nie powiedziecÂ narzucona), a nie uchwalona przez
Riksdag. Byøa to pierwsza panÂstwowa regulacja poøozÇenia prawnego
KosÂcioøa (wczesÂniej to sam KosÂcioÂø uchwalaø regulacje dotyczaÎce
swej organizacji oraz kultu, a kroÂl jedynie te akty normatywne potwierdzaø). Akt ten, jak wskazuje Matti Kotiranta, oznaczaø w zasadzie koniec kosÂcielnej niezalezÇnosÂci i koncentrowaø wøadzeÎ normo16

Akt o formie rzaÎdu z 1635 r. uwazÇany jest za pierwszy pisany akt ustrojowy
Szwecji, ktoÂry zawieraø normy dotyczaÎce regencji, organizacji doradczego organu
kroÂla, jakim byøa Rada KroÂlestwa, administracji, saÎdoÂw i parlamentu Riksdagu. S. Sagan, WspoÂøpraca parlamentu i rzaÎdu w Szwecji, Katowice 1989, s. 17.
17
P. Bøachut, KosÂcioÂø Szwedzki, s. 82.
18
I. Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967, s. 180 za P. Bøachutem, KosÂcioÂø
Szwedzki, s. 82.
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dawczaÎ w tej mierze w reÎkach wøadcy. Wyrazem tego byø jego wpøyw
przy obsadzaniu godnosÂci biskupich (prawo nominacji)19.
H. Beyer twierdzi, zÇe: ¹Przez UstaweÎ KosÂcielnaÎ z 1686 r. osiaÎgnaÎø
KosÂcioÂø szwedzki typ, ktoÂry mozÇemy okresÂlicÂ jako «KosÂcioÂø panÂstwowy»20. Podobnie M. Kotiranta wydaje sieÎ twierdzicÂ, izÇ dopiero od
tego momentu KosÂcioÂø staø sieÎ po prostu jednaÎ z funkcji i czeÎsÂci panÂstwa. Jedno z postanowienÂ tej regulacji gøosiøo, izÇ wszyscy mieszkanÂcy
KroÂlestwa saÎ zobowiaÎzani do wyznawania luteranizmu. Tym samym
czøonkostwo w KosÂciele Szwedzkim zostaøo utozÇsamione z obywatelstwem. Ustawa przestrzegaøa nie tylko duchownych, ale takzÇe zwykøych obywateli przed gøoszeniem faøszywych nauk i herezji ± sankcjaÎ
za nieprawomysÂlnosÂcÂ byøa utrata obywatelstwa szwedzkiego i banicja.
Za porzucenie wiary luteranÂskiej groziøa takzÇe powyzÇsza kara, ale
dodatkowo apostata traciø prawo do dziedziczeniaº21.
Status prawny KosÂcioøa luteranÂskiego jako wyznania panÂstwowego pozostaø niezmienny takzÇe w XIX wieku ± w czasach dominacji
rosyjskiej i KosÂcioøa prawosøawnego, aczkolwiek od roku 1809 musiaø
on swojaÎ pozycjeÎ dzielicÂ z PanÂstwowym KosÂcioøem prawosøawnym,
ktoÂrego wyznawcy zamieszkiwali wschodniaÎ prowincjeÎ Karelii22.
Przeøomowe zmiany w statusie KosÂcioøa luteranÂskiego wprowadziøa Ustawa o KosÂciele z 1869 r., zagwarantowaøa bowiem KosÂcioøowi pewien stopienÂ niezalezÇnosÂci od panÂstwa. Na mocy tej ustawy
zostaø powoøany nowy kosÂcielny organ reprezentacyjny ± Synod,
ktoÂremu pozwolono na samodzielne decydowanie o wielu sprawach
wewneÎtrznych wazÇnych dla KosÂcioøa23. Niemniej jednak ustawa ta
zawieraøa przepis, stanowiaÎcy o tym, zÇe zwierzchniaÎ wøadzeÎ nad KosÂ19

M. Kotiranta, Kirche, Staat, s. 242 za P. Bøachutem, KosÂcioÂø Szwedzki, s. 83.
H. Beyer, Die Entwicklung der schwedischen Kirchenverfassung im Spiegel
neueren Schrifttums, ZevKR 7 (1959/60), s. 66 za P. Bøachutem, KosÂcioÂø Szwedzki, s. 83.
21
P. Bøachut, KosÂcioÂø Szwedzki, s. 82-83; takzÇe zob. M. HeikkilaÈ, Major Trends.
22
Od tego czasu azÇ do konÂca XIX wieku kazÇdy Fin musiaø nalezÇecÂ do jednego
z dwu KosÂcioøoÂw PanÂstwowych ± luteranÂskiego lub prawosøawnego. M. ZajaÎc, Uczciwy jak luteranin, ¹Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo spoøeczno-kulturalneº,
http://www2.tygodnik.com.pl/unia/finlandia/fin12.php
23
W skøad owego zgromadzenia wchodzili z urzeÎdu biskupi oraz przedstawiciele
resortoÂw rzaÎdowych, a z wyboru osoby duchowne i sÂwieckie. Liczba przedstawicieli
sÂwieckich przewyzÇszaøa liczbeÎ duchownych: M. HeikkilaÈ, Major Trends.
20
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cioøem w panÂstwie sprawuje rzaÎd. BioraÎc pod uwageÎ oÂwczesne warunki historyczne ± tj. dominacjeÎ rosyjskaÎ, oznaczaøo to, izÇ ostateczne
decyzje w sprawach zwiaÎzanych z KosÂcioøem podejmowaø car, ktoÂry
moÂgø zawetowacÂ lub zmienicÂ kazÇdaÎ decyzjeÎ podjeÎtaÎ wczesÂniej przez
wøadze kosÂcielne. Dokonaniem przeøomowym byøo takzÇe wprowadzenie wolnosÂci religijnej, co jednoczesÂnie oznaczaøo koniec obowiaÎzywania przymusu przynalezÇnosÂci do jednego z dwu KosÂcioøoÂw PanÂstwowych24.
Z chwilaÎ uzyskania przez FinlandieÎ niepodlegøosÂci i ustanowienia
republikanÂskiego systemu rzaÎdu zwierzchnia wøadza nad KosÂcioøem
wciaÎzÇ pozostaøa w reÎkach rzaÎdu ± czyli wøadzy sÂwieckiej25. ChocÂ
KosÂcioÂø w dalszym ciaÎgu podlegaø nadzorowi panÂstwa, uzyskaø on
jeszcze wieÎkszy stopienÂ samodzielnosÂci26. Pierwsza ustawa zasadnicza niepodlegøej Finlandii Akt o formie rzaÎdu z dnia 17 lipca 1919 r.27
oraz Ustawa o wolnosÂci religijnej z dnia 10 listopada 1922 r. (267/
1922) zagwarantowaøy obywatelom finÂskim wolnosÂcÂ sumienia i wyznania w aspekcie pozytywnym i negatywnym. Prezydenta Republiki
wyposazÇono w kompetencje, w ktoÂrych zakresie lezÇaøo podejmowanie decyzji o nominowaniu biskupoÂw z listy trzech kandydatoÂw proponowanych przez KosÂcioÂø luteranÂski28. KosÂcioÂø, formalnie rzecz ujmujaÎc, nie byø juzÇ okresÂlany mianem KosÂcioøa PanÂstwowego, a wyznanie protestanckie przestaøo bycÂ oficjalnie uznawanaÎ ideologiaÎ
panÂstwa. Konstytucja wzmocniøa uprawnienie KosÂcioøa do samodzielnego rozstrzygania spraw zwiaÎzanych z jego organizacjaÎ i strukturaÎ administracyjnaÎ. Pozostawiøa roÂwniezÇ w kompetencji Synodu
decyzjeÎ w sprawie tego, kto powinien sprawowacÂ wøadzeÎ zwierzchniaÎ
nad KosÂcioøem29.

24

J. Seppo, The Current Condition.
TamzÇe.
26
Lutheran Church of Finland, http://reference.allrefer.com/country-guide-study/finland/finland57.html
27
Akt o formie rzaÎdu z 17 lipca 1919 roku w tøumaczeniu J. OsinÂskiego w:
J. OsinÂski, Konstytucja.
28
Lutheran Church of Finland.
29
J. Seppo, The Current Condition.
25
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W 1964 r. na mocy nowej Ustawy o KosÂciele z dnia 23 grudnia
(635/1964) dopuszczono mozÇliwosÂcÂ utworzenia przez KosÂcioÂø wøasnej
administracji centralnej, niezalezÇnej od rzaÎdu, a sÂcisÂle moÂwiaÎc od
Ministerstwa Edukacji, ktoÂremu bezposÂrednio podlegaø. Oznaczaøo
to odstaÎpienie od zasady sprawowania wøadzy zwierzchniej nad KosÂcioøem przez panÂstwo oraz jeszcze wieÎkszaÎ jego odreÎbnosÂcÂ od struktur panÂstwowych. Mimo zÇe niektoÂre sprawy, takie jak ustalenie wysokosÂci podatkoÂw kosÂcielnych, wynagrodzenÂ i emerytur, wciaÎzÇ pozostawaøy w kompetencji rzaÎdu lub wymagaøy jego zgody, w decydowaniu o wielu innych sprawach KosÂcioÂø miaø wolnaÎ reÎkeÎ i caøkowitaÎ
autonomieÎ. MoÂgø samodzielnie tworzycÂ i znosicÂ diecezje oraz ustalacÂ
ich granice, chocÂ formalnie decyzje te wciaÎzÇ podlegaøy zatwierdzeniu
przez RadeÎ PanÂstwa. Natomiast caøkowicie poza ingerencjaÎ Rady
PanÂstwa znalazøa sieÎ sprawa ustalenia granic parafii30.
Lata osiemdziesiaÎte XX wieku wywoøaøy dyskusjeÎ dotyczaÎcaÎ oddzielenia KosÂcioøa od panÂstwa. Jednym z przejawoÂw cheÎci wprowadzenia zasady niezalezÇnosÂci i autonomii KosÂcioøa byøo odebranie
Prezydentowi kompetencji do wyboru biskupoÂw. W efekcie tych poczynanÂ KosÂcioÂø finlandzki staø sieÎ bardziej niezalezÇny i autonomiczny
nizÇ KosÂcioøy luteranÂskie w innych panÂstwach nordyckich. WoÂwczas ±
ze wzgleÎdu na jego rzeczywistaÎ pozycjeÎ ± nawet w sÂrodowiskach kosÂcielnych zaczaÎø bycÂ postrzegany bardziej jako KosÂcioÂø Narodowy,
søuzÇaÎcy wszystkim Finom, zaroÂwno protestantom, jak i wyznawcom
innych religii31.
Reforma regulacji odnoszaÎcych sieÎ do KosÂcioøa luteranÂskiego
z lat dziewieÎcÂdziesiaÎtych XX wieku zostaøa zakonÂczona uchwaleniem
nowej Ustawy o KosÂciele 26.11.1993/1054, ktoÂra weszøa w zÇycie
1 stycznia 1994 r. Ustawa ta zakøadaøa przekazanie spraw zwiaÎzanych
z podziaøem diecezjalnym w reÎce KosÂcioøa z caøkowitym wyeliminowaniem z tego roli panÂstwa. I chociazÇ wszyscy duchowni i inni urzeÎdnicy diecezjalni zachowali status urzeÎdnikoÂw panÂstwowych, sprawy
zwiaÎzane z utrzymaniem diecezji, umowami o praceÎ i kosztami wynikajaÎcymi z wynagrodzenÂ ich urzeÎdnikoÂw zostaøy powierzone kom30
31

J. Seppo, The Current Condition; takzÇe Lutheran Church of Finland.
Lutheran Church of Finland; takzÇe H. JaÈaÈskelaÈinen, Church for the People.
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petencji administracji KosÂcioøa. Tylko kapøani wykonujaÎcy posøugeÎ
w wojsku i søuzÇbie wieÎziennej do dzisÂ otrzymujaÎ wynagrodzenie z budzÇetu panÂstwa32.
Obecnie obowiaÎzujaÎca ustawa zasadnicza z 11 czerwca 1999 r.
(weszøa w zÇycie 1 marca 2000 r.)33 zawiera bardzo lakoniczne i jasne
przepisy dotyczaÎce wolnosÂci sumienia i wyznania oraz dosÂcÂ skaÎpe
postanowienia odnoszaÎce sieÎ do KosÂcioøa ewangelicko-luteranÂskiego
w Finlandii. Art. 11 gwarantuje wolnosÂcÂ sumienia i wyznania w aspekcie pozytywnym i negatywnym, powtarzajaÎc tresÂcÂ i brzmienie poprzednio obowiaÎzujaÎcego § 9 Aktu o formie rzaÎdu z 1919 r. Stanowi
on, izÇ kazÇdy posiada wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, ktoÂra obejmuje
prawo do wyznawania i praktykowania religii, prawo do gøoszenia
swoich przekonanÂ oraz prawo do przystaÎpienia lub nieprzystaÎpienia
do wspoÂlnoty religijnej. Ponadto nikt nie jest zobowiaÎzany, wbrew
swemu sumieniu i przekonaniom, do uczestniczenia w wykonywaniu
praktyk religijnych. Natomiast art. 76 zapowiada jedynie, zÇe organizacjeÎ i administracjeÎ KosÂcioøa ewangelicko-luteranÂskiego okresÂla
ustawa o KosÂciele, ktoÂra ponadto reguluje procedureÎ ustawodawstwa kosÂcielnego.
W tym miejscu warto by posÂwieÎcicÂ uwageÎ niezmiernie interesujaÎcemu zagadnieniu, jakim wydaje sieÎ wøasna, zupeønie unikalna procedura uchwalania ustaw o KosÂciele w Finlandii. Polega na tym, zÇe
prawo do inicjatywy ustawodawczej w tej materii oraz do wnoszenia
poprawek do ustaw o KosÂciele przysøuguje wyøaÎcznie kosÂcielnemu
organowi ustawodawczemu, ktoÂrym jest Synod. Parlament finlandzki
Eduskunta musi go jedynie ratyfikowacÂ w drodze gøosowania, ale nie
mozÇe ingerowacÂ w tresÂcÂ propozycji przedøozÇonych przez Synod. Oznacza to, zÇe wszystkie projekty mogaÎ albo zostacÂ zaaprobowane
przez EduskunteÎ w wersji proponowanej przez Synod albo odrzucone w caøosÂci. Projekty poprawek proponowane przez Synod przedkøada w parlamencie rzaÎd, co teoretycznie daje mu mozÇliwosÂcÂ zahamowania dalszego biegu sprawy i nieprzedøozÇenia projektu w Edu32

P. Bøachut, Stosunki PanÂstwo, s. 51.
Konstytucja Finlandii z 11 czerwca 1999 roku w: Konstytucja Finlandii, wsteÎp
i tøumaczenie S. Sagan, V. Serzhanova, RzeszoÂw 2003.
33

KOSÂCIOèY W FINLANDII

81

skuncie. W praktyce sytuacje takie majaÎ miejsce nadzwyczaj rzadko.
Z drugiej zasÂ strony parlamentowi nie zdarzyøo sieÎ jeszcze odrzucicÂ
propozycji Synodu. Ustawy regulujaÎce sprawy finansowania KosÂcioøa podlegajaÎ zwykøej procedurze ustawodawczej. W praktyce jednak
to Synod okresÂla w sposoÂb bezposÂredni czy posÂredni tresÂcÂ caøego
ustawodawstwa kosÂcielnego34. ¹RozwiaÎzanie to daje KosÂcioøowi
ogromny zakres niezalezÇnosÂci i autonomii wewneÎtrznej wzgleÎdem
panÂstwa. Warto tu nadmienicÂ, izÇ prawo uchwalane tylko przez Synod, ma status prawa publicznego (panÂstwowego)º35.
Niezwykle istotna wydaje sieÎ obowiaÎzujaÎca procedura nominacji
biskupoÂw. Polega na przeprowadzeniu wyboroÂw, niekiedy skøadajaÎcych sieÎ w razie potrzeby z dwoÂch tur gøosowania. Kandydat, ktoÂry
wygrywa wybory, otrzymuje oficjalnaÎ nominacjeÎ od wøadz diecezji.
Jak widacÂ z powyzÇszego, Prezydent Republiki zostaø pozbawiony
dotychczasowej kompetencji do dokonywania nominacji biskupoÂw36.
Poza organizacjaÎ wewneÎtrznaÎ administracji KosÂcioøa niemniej
Ç
wazkaÎ pøaszczyznaÎ, w ktoÂrej konieczna jest wspoÂøpraca z panÂstwem,
saÎ gwarancje jego pozycji, w szczegoÂlnosÂci finansowej. OtoÂzÇ KosÂcioÂø
ewangelicko-luteranÂski ma status korporacji prawa publicznego. Jest
podmiotem o samodzielnej osobowosÂci prawnej, nie beÎdaÎcy czeÎsÂciaÎ
panÂstwa37. KosÂcioÂø zostaø wyposazÇony w uprawnienie do pobierania
podatkoÂw kosÂcielnych od osoÂb fizycznych, towarzystw i spoÂøek, z wyjaÎtkiem zarejestrowanych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych38. Utrzymywany
zatem jest w przewazÇajaÎcej mierze z tego podatku (czøonkowie pøacaÎ
1-2 % dochodoÂw, a osoby prawne ± towarzystwa i korporacje ± okoøo
2% dochodoÂw). JesÂli ktosÂ nie chce pøacicÂ osobistego podatku kosÂcielnego, woÂwczas ma obowiaÎzek powiadomicÂ swojaÎ parafieÎ o wystaÎpieniu z KosÂcioøa. PoboÂr podatku odbywa sieÎ w ramach panÂstwowego
34

J. Seppo, The Current Condition.
P. Bøachut, Stosunki PanÂstwo, s. 49.
36
Staøo sieÎ to w marcu 2000 r. TamzÇe, takzÇe J. Seppo, The Current Condition.
37
Podobny status ma drugi KosÂcioÂø Narodowy w panÂstwie ± KosÂcioÂø prawosøawny. Inne zwiaÎzki wyznaniowe, zgodnie z UstawaÎ o wolnosÂci religijnej, saÎ tylko podmiotami prawa prywatnego. P. Bøachut, Stosunki PanÂstwo, s. 49-50.
38
J. Seppo, The Current Condition; takzÇe M-L. Hietakangas, Finances of the
Finnish.
35
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systemu skarbowego, a egzekwowany jest wraz z podatkiem lokalnym i ogoÂlnokrajowym. Z drugiej zasÂ strony parafie kosÂcielne, podobnie jak jednostki organizacyjne innych wspoÂlnot wyznaniowych,
pøacaÎ podatki samorzaÎdom lokalnym z tytuøu dziaøalnosÂci gospodarczej, a takzÇe podatek od nieruchomosÂci, ktoÂre nie saÎ uzÇywane do
celoÂw religijnych lub niezarobkowych. SaÎ zwolnione roÂwniezÇ z podatku VAT od dziaøalnosÂci i usøug nie nastawionych na zysk39.
KosÂcioÂø wspoÂødziaøa z panÂstwem roÂwniezÇ w pøaszczyzÂnie sÂwiadczenia niektoÂrych usøug na poziomie parafialnym. Do jego obowiaÎzkoÂw nalezÇy prowadzenie rejestroÂw danych o czøonkach parafii oraz
organizowanie pogrzeboÂw swoich parafian. I chociazÇ KosÂcioÂø formalnie juzÇ nie posiada obowiaÎzku prowadzenia rejestru narodzin, to
w praktyce i tak to czyni i prawdopodobnie sytuacja ta w najblizÇszej
przyszøosÂci nie ulegnie zmianie. JesÂli chodzi o pogrzeby, to cmentarze
parafialne saÎ zwykøym miejscem pochoÂwku roÂwniezÇ dla nieprotestantoÂw. ObowiaÎzek pochoÂwku wszystkich mieszkanÂcoÂw parafii nakøada na KosÂcioøy parafialne obowiaÎzujaÎca od 1 stycznia 2004 r.
Ustawa o pochoÂwku 6.6.2003/45740.
Zgodnie z UstawaÎ o maøzÇenÂstwie 13.6.1929/234 (z poÂzÂn. zmian.)41
zwiaÎzki maøzÇenÂskie zawierane w KosÂciele ewangelicko-luteranÂskim
wywoøujaÎ skutki prawne42.
W sferze edukacji religijnej w szkoøach najnowsza Ustawa o wolnosÂci religijnej 6.6.2003/453 (weszøa w zÇycie 1 sierpnia 2003 r.) potwierdza prawo do ksztaøcenia w tym kierunku. W szkoøach podstawowych i sÂrednich zapewniono zajeÎcia z religii dla wieÎkszosÂci ucznioÂw zgodnie z ich wyznaniem w grupach co najmniej trzyosobowych. Uczniowie niewyznajaÎcy zÇadnej religii mogaÎ uczestniczycÂ w zajeÎciach z etyki i religii poroÂwnawczej.
Obecnie finlandzki KosÂcioÂø ewangelicko-luteranÂski podzielony
jest na 8 diecezji, w ktoÂrych urzeÎduje 9 biskupoÂw. Funkcjonuje prawie 600 parafii, do ktoÂrych przecieÎtnie nalezÇy okoøo 7000 mieszkanÂ39

P. Bøachut, Stosunki PanÂstwo, s. 50.
J. Seppo, The Current Condition; takzÇe M-L. Hietakangas, Finances of the
Finnish.
41
Najobszerniejsza nowelizacja miaøa miejsce w 1987 r.
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coÂw. NajwieÎksze liczaÎ kilkadziesiaÎt, a najmniejsze ± tylko kilkaset
parafian. NajwyzÇszym organem decyzyjnym w parafii jest rada parafialna, a najwazÇniejszym organem w KosÂciele jest Synod43. ObsøugeÎ
duszpasterskaÎ w parafiach prowadzi 2100 duchownych, z ktoÂrych
jednaÎ trzeciaÎ stanowiaÎ kobiety44.
Finlandzki KosÂcioÂø Narodowy jest jednym z czøonkoÂw-zaøozÇycieli
ÂSwiatowej Federacji LuteranÂskiej (1947 r.), SÂwiatowej Rady KosÂcioøoÂw (1948 r.), Konferencji KosÂcioøoÂw Europejskich (1979 r.), Nordyckiej Rady Ekumenicznej (1940 r.) oraz FinÂskiej Rady Ekumenicznej45.
Z danych statystycznych wynika, zÇe przynalezÇnosÂcÂ do KosÂcioøa
ewangelicko-luteranÂskiego deklaruje okoøo 4,4 mln wyznawcoÂw, co
stanowi 84% FinoÂw46. 89% wszystkich niemowlaÎt zostaje ochrzczone
w KosÂciele luteranÂskim, a 90% nastolatkoÂw przysteÎpuje do pierwszej
komunii i bierzmowania. 80% par bierze sÂlub w KosÂciele ewangelicko-luteranÂskim i tylko 2% FinoÂw zostaje pochowanych bez przeprowadzenia ceremonii kosÂcielnej47. JednakzÇe znacznie mniej osoÂb
uczestniczy w praktykach religijnych na co dzienÂ, albowiem tylko
13% wiernych bierze udziaø w niedzielnych mszach kazÇdego tygodnia. WieÎkszosÂcÂ ludnosÂci praktykuje modlitweÎ w domu oraz bierze
udziaø w sÂwieÎtach kosÂcielnych przecieÎtnie 5 razy w roku48.
Finlandzkie rozwiaÎzania przyjeÎte w obszarze stosunkoÂw mieÎdzy
panÂstwem a KosÂcioøem saÎ bardzo skomplikowane i niejednoznacze,
a zatem trudne do sklasyfikowania. P. Bøachut stoi na stanowisku, zÇe
¹Finlandia pozostaje blizÇsza jakiejsÂ postaci rozdziaøu, chocÂ rzeczywistosÂcÂ i regulacje prawne dowodzaÎ, izÇ istnieje tam jeszcze sporo rozwiaÎzanÂ prawnych wøasÂciwych dla systemu KosÂcioøa PanÂstwowego.
Jednak w poroÂwnaniu do takich krajoÂw, jak Norwegia czy Dania,
finÂski model nie mozÇe bycÂ okresÂlony jako system kosÂcioøa oficjalne43

K. KaÈaÈriaÈinen, Churches and Religion,
http://virtual.finland.fi/netcomm/news/shoarticle.asp?intNWSAID=25811
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H. JaÈaÈskelaÈinen, Church for the People.
45
TamzÇe.
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go, analogiczny do tych dwoÂch monarchii. Historyczny system powiaÎzania, ktoÂry wysteÎpowaø w Szwecji i Finlandii [...] zostaø na tyle
zdekomponowany (zdekoncentrowany, zdekompletowany) poprzez
czeÎsÂciowe, nasteÎpujaÎce od ok. poøowy XIX w. po sobie reformy,
ktoÂre nie wprowadziøy jednak oficjalnego rozdziaøu, izÇ dzisÂ ma on
charakter sui generis, wymykajaÎcy sieÎ proÂbom generalizacjiº49.
Podzielam takzÇe zdanie P. Bøachuta w ocenie speønienia przez
KosÂcioÂø ewangelicko-luteranÂski w Finlandii kryterioÂw Juntenena
czy Kotiranty. Twierdzi on bowiem, zÇe KosÂcioÂø ¹[...] ich nie speønia,
gdyzÇ luteranizm [...] nie jest oficjalnaÎ religiaÎ panÂstwa, a powiaÎzania
KosÂcioøa Narodowego (Ludowego) z administracjaÎ panÂstwowaÎ, czy
organami panÂstwowymi nie wysteÎpujaÎ w takim stopniu, aby mozÇna
okresÂlicÂ je jako silneº50.
Wszyscy autorzy ± znawcy problematyki KosÂcioøa ± zgodnie
twierdzaÎ, zÇe obecnie w Finlandii wysteÎpuje staøa dyskusja na temat
zagadnienia, czy i w jakim sensie baÎdzÂ stopniu KosÂcioÂø ewangelicko-luteranÂski mozÇna uwazÇacÂ za KosÂcioÂø PanÂstwowy. Mimo sporoÂw i wielu waÎtpliwosÂci co do statusu tego KosÂcioøa, jestem skøonna zgodzicÂ sieÎ
ze stwierdzeniem P. Bøachuta i I. DuÈbecka, zÇe finÂski KosÂcioÂø pozostaje najbardziej ¹wolnymº KosÂcioøem wsÂroÂd krajoÂw nordyckich,
a przez to w najmniejszym stopniu zalezÇnym od panÂstwa51.
3. INNE RELIGIE I ZWIAÎZKI WYZNANIOWE

Drugim po luteranizmie wyznaniem w Finlandii jest prawosøawie,
do ktoÂrego przynalezÇnosÂcÂ deklaruje 57 000 wyznawcoÂw, co stanowi
niewiele wieÎcej nizÇ 1% ludnosÂci. Prawosøawie w Finlandii pojawiøo
sieÎ wraz z przybyciem na tereny finlandzkie misjonarzy z Nowogrodu
Wielkiego jeszcze w XII wieku. Do czasu uzyskania niepodlegøosÂci
KosÂcioÂø prawosøawny podporzaÎdkowany byø KosÂcioøowi rosyjskie49

P. Bøachut, Stosunki PanÂstwo, s. 51.
TamzÇe.
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mu. W chwili obecnej posiada identyczny, jak KosÂcioÂø ewangelicko-luteranÂski, status KosÂcioøa Narodowego. Hierarchicznie podporzaÎdkowany jest Ekumenicznemu Patriarchatowi w Konstantynopolu. Jego obecnaÎ pozycjeÎ prawnaÎ okresÂla Ustawa o KosÂciele 10.11.2006/985
(weszøa w zÇycie 1 stycznia 2007 r., uchylajaÎc tym samym poprzednio
obowiaÎzujaÎcaÎ UstaweÎ o wspoÂlnocie KosÂcioøa prawosøawnego 8.8.
1969/521). Jego wyznawcy w przewazÇajaÎcej mierze to rdzenni Finowie52. Obecnie finlandzki KosÂcioÂø prawosøawny podzielony jest na 3
diecezji: Kuopio, Helsinki i Oulu oraz 25 parafii, na ktoÂrych terenie
funkcjonuje 70 kosÂcioøoÂw i kaplic53. NajwieÎksza parafia prawosøawna
znajduje sieÎ w Helsinkach, a najwieÎksza liczba wyznawcoÂw zamieszkuje wschodnie terytoria kraju. Ponadto w Finlandii funkcjonujaÎ trzy
kongregacje prawosøawne podporzaÎdkowane Patriarchatowi moskiewskiemu. KosÂcioÂø prawosøawny jest czøonkiem SÂwiatowej Rady
KosÂcioøoÂw, Rady KosÂcioøoÂw Europejskich oraz FinÂskiej Rady Ekumenicznej54.
NiezalezÇnie od wyznania narodowego w Finlandii istnieje kilka
innych konfesji luteranÂskich, znacznie mniej licznych nizÇ KosÂcioÂø
ewangelicko-luteranÂski. WsÂroÂd takich warto by wymienicÂ najliczniejszy ± KosÂcioÂø zielonosÂwiaÎtkowy, do ktoÂrego nalezÇy 50 000 wiernych,
co stanowi 1% ludnosÂci, a takzÇe Ewangelicki Wolny KosÂcioÂø Finlandii, zrzeszajaÎcy 13 000 wyznawcoÂw55.
KosÂcioÂø zielonosÂwiaÎtkowy zostaø oficjalnie zarejestrowany
w 2002 r. Obecnie istnieje okoøo 250 kongregacji wyznawcoÂw tej
wiary w Finlandii. NiektoÂre z nich jednakzÇe, mimo zÇe wywodzaÎ sieÎ
z tego ruchu, nie nalezÇaÎ do gøoÂwnego nurtu. NajwieÎcej wiernych
deklarujaÎcych przynalezÇnosÂcÂ do tego KosÂcioøa zamieszkuje poøudniowe i zachodnie tereny kraju56.
Ewangelicki Wolny KosÂcioÂø Finlandii wywodzi sieÎ z ruchu odrodzenia, ktoÂry zrodziø sieÎ jako odøam szwedzkiego KosÂcioøa luteranÂ52
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skiego w latach 1870. Opowiadaø sieÎ za mozÇliwosÂciaÎ osobistego decydowania w sprawach wiary oraz wazÇnosÂciaÎ kongregacji wiernych.
Na poczaÎtku oÂw ruch usiøowaø zreformowacÂ KosÂcioÂø luteranÂski od
wewnaÎtrz, lecz skonÂczyøo sieÎ to niepowodzeniem i ostatecznym odseparowaniem sieÎ od niego. Ewangelicki Wolny KosÂcioÂø znajdowaø
sieÎ pod duzÇym wpøywem, w szczegoÂlnosÂci, chrzesÂcijan anglosaskich.
JuzÇ w pierwszych dekadach swojego istnienia przyweÎdrowaø tezÇ do
Finlandii. NajwieÎkszaÎ popularnosÂciaÎ cieszyø sieÎ wsÂroÂd ludnosÂci
szwedzkojeÎzycznej, zamieszkujaÎcej wybrzezÇa57.
PosÂroÂd religii chrzesÂcijanÂskich, lecz nieluteranÂskich dosÂcÂ licznaÎ
grupeÎ wyznawcoÂw stanowiaÎ katolicy. Do finlandzkiego KosÂcioøa
rzymskokatolickiego nalezÇy 7900 wiernych. Wielu z nich to przybyszy z zagranicy, zamieszkujaÎcy w Finlandii na staøe. W czasach sÂredniowiecza (XII-XVI wiek) Finlandia byøa panÂstwem katolickim. Jednak po reformacji katolicyzm nie byø tolerowany przez ponad dwiesÂcie lat. W 1799 r. KosÂcioÂø rzymskokatolicki skupiaø swych wiernych
gøoÂwnie w miesÂcie portowym Viipuri (Vyborg), lecz tylko cudzoziemcy mogli praktykowacÂ religieÎ katolickaÎ. Przed Finami oficjalna mozÇliwosÂcÂ przynalezÇnosÂci do KosÂcioøa katolickiego pojawiøa sieÎ dopiero
po uzyskaniu niepodlegøosÂci (1917 r.) oraz wejsÂciu w zÇycie Ustawy
o wolnosÂci religijnej (1922 r.). Obecnie finlandzki KosÂcioÂø rzymskokatolicki posiada jednaÎ diecezjeÎ w Helsinkach (utworzonaÎ w 1955 r.),
obejmujaÎcaÎ terytorium caøego kraju, ktoÂra podzielona jest na 8 parafii58. WieÎkszosÂcÂ ksieÎzÇy i zakonnic jest polskiej narodowosÂci59,
a zwierzchnikiem KosÂcioøa od kilku lat pozostaje takzÇe pochodzaÎcy
z Polski ks. bp JoÂzef WroÂbel60. Od 1967 r. KosÂcioÂø katolicki jest
czøonkiem FinÂskiej Rady Ekumenicznej.
57
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Ponadto do wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich zaliczani saÎ: sÂwiadkowie Jehowy, zrzeszajaÎcy 19 200 wyznawcoÂw; AdwentysÂci Dnia SioÂdmego,
do ktoÂrych przynalezÇnosÂcÂ deklaruje 4100 osoÂb; mormoni w liczbie
3300 osoÂb; baptysÂci, liczaÎcy 2500-2600 wiernych; metodysÂci w liczbie
1200 wyznawcoÂw oraz kilka innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych o caøkiem znikomej, czeÎsto nie do oszacowania liczbie wiernych, tak jak
np. Armia Zbawienia61.
PosÂroÂd wyznawcoÂw religii niechrzesÂcijanÂskich w Finlandii najwieÎkszaÎ grupeÎ stanowiaÎ muzuømanie. W przewazÇajaÎcej mierze zamieszkujaÎ Helsinki i okoliceÎ. Trudno jest precyzyjnie oszacowacÂ
ich liczbeÎ, ale w danych statystycznych odnotowuje sieÎ ich okoøo
30 000. JednakzÇe ogoÂlna liczba oficjalnych kongregacji islamskich
stanowi tylko 2600. NajstarszaÎ grupaÎ wyznawcoÂw islamu w Finlandii
saÎ Tatarzy, ktoÂrzy jako kupcy przyweÎdrowali tam z Rosji pod koniec
XIX wieku. Pierwsza finÂska kongregacja islamska zostaøa zarejestrowana w 1925 r.62 Obecnie tatarskie kongregacje islamskie deklarujaÎ
liczbeÎ 1000 osoÂb swoich wyznawcoÂw. Tatarzy dobrze zasymilowali sieÎ
ze spoøeczenÂstwem finÂskim, niemniej zachowujaÎ swoÂj wøasny jeÎzyk
i kultureÎ. Pozostali muzuømanie to przybysze z krajoÂw islamskich,
w przewazÇajaÎcej mierze saÎ to uchodzÂcy z Somalii, ktoÂrych liczba
w ostatnich latach drastycznie wzrosøa. BudujaÎ oni swoje wøasne meczety, a wokoÂø nich tworzaÎ lokalne organizacje islamskie. W 1996 r.
organizacje te zjednoczyøy sieÎ w FederacjeÎ Organizacji Islamskich
w Finlandii. WieÎkszosÂcÂ meczetoÂw nalezÇy do Federacji, ktoÂrej zadaniem jest promowanie i praktykowanie islamu i jego tradycji, a takzÇe
nawiaÎzywanie sÂcisøej wspoÂøpracy mieÎdzy muzuømanami na zewnaÎtrz
roÂzÇnych organizacji i instytucji. W 1995 r. zostaøo wydane najnowsze
tøumaczenie Koranu na jeÎzyk finÂski wraz z komentarzem, wykonane
przez finÂskiego arabisteÎ. Szacuje sieÎ, zÇe okoøo 200 FinoÂw przeszøo na
islam. WieÎkszosÂcÂ z nich to kobiety, ktoÂre posÂlubiøy wyznawcoÂw religii
muzuømanÂskiej63.
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PosÂroÂd wyznawcoÂw innych religii sÂwiatowych odnotowuje sieÎ
1200 zÇydoÂw. W wieÎkszosÂci saÎ taÎ potomkowie imigrantoÂw przybyøych
z Rosji w ubiegøym stuleciu. W Finlandii dziaøajaÎ dwie synagogi (w
Helsinkach i Turku). WspoÂlnota zÇydowska w Helsinkach prowadzi
takzÇe wøasnaÎ szkoøeÎ, szpital i centrum dziennej opieki. Na terytorium
caøej Finlandii znajduje sieÎ siedem zÇydowskich cmentarzy64.
Ponadto dane statystyczne moÂwiaÎ o kilkuset wyznawcach buddyzmu, hinduizmu i innych religii sÂwiatowych65.
NieprzynalezÇnosÂcÂ do zÇadnego wyznania deklaruje 700 000 osoÂb,
co stanowi 13% ludnosÂci66.
64
65
66
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JAROSèAW SZYMANEK

KONSTYTUCJONALIZACJA PRAWA
DO WOLNOSÂCI MYSÂLI, SUMIENIA,
Â
RELIGII I PRZEKONAN

ObowiaÎzujaÎca Konstytucja ± jak kazÇda zresztaÎ ustawa zasadnicza
panÂstwa aspirujaÎcego do miana nowoczesnego, a zwøaszcza demokratycznego ± potwierdza istnienie, a przede wszystkim prawnaÎ
ochroneÎ wolnosÂci religijnej (wolnosÂci sumienia i wyznania). Jest to
ze wszech miar zrozumiaøe, skoro dzisÂ sÂmiaøo juzÇ mozÇna powiedziecÂ,
zÇe ¹istnieje wiaÎzÇaÎcy prawnie uniwersalny wzorzec prawa do wolnosÂci
mysÂli, sumienia i religiiº1. Wzorzec ten okresÂlajaÎ, moÂwiaÎc w najwieÎkszym skroÂcie, regulacje mieÎdzynarodowe, tak o charakterze globalnym, jak i regionalnym, ktoÂre z wolnosÂci sumienia i wyznania uczyniøy swoisty standard, albo ± w jeszcze innym ujeÎciu ± konieczny
element øadu prawnego2. Ten standard albo element jest obecnie
recypowany (w bardziej lub mniej udanej postaci) przez znakomitaÎ
wieÎkszosÂcÂ systemoÂw prawnych sÂwiata, co z jednej strony odpowiada
tendencji do jego uniwersaliazaji, z drugiej zasÂ postrzeganiu tej wolnosÂci juzÇ nie tylko w kategoriach prawa obywatelskiego, ale przede
wszystkim prawa czøowieka3. Jednak obok swoisÂcie pojmowanej pandemizacji wolnosÂci sumienia i wyznania, a wieÎc globalnego rozprzestrzeniania sieÎ przestrzeni, w ktoÂrej wolnosÂcÂ ta jest potwierdzana
i gwarantowana, nasteÎpuje roÂwnoczesny proces standaryzacji czy
1

A. èopatka, Prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, Warszawa 1995, s. 9.
Por. J. Szymanek, Prawna regulacja wolnosÂci religijnej, ¹Studia Prawniczeº
2006, nr 2, s. 5 n.
3
Por. M. Winiarczyk-Kossakowska, WolnosÂcÂ sumienia i religii, ¹Studia Prawniczeº 2001, nr 1, s. 25.
2
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tezÇ uniformizacji tej wolnosÂci. StaÎd tezÇ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania,
chocÂ jeszcze nie tak dawno temu wyrazÇana w bardzo rozmaitych
warstwach søownych i co sieÎ z tym wiaÎzÇe odmiennie pojmowana, dzisÂ
jest juzÇ ujmowana raczej jednolicie w formule poreÎczajaÎcej ¹prawo
do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religiiº. W takiej wøasÂnie postaci implementujaÎ to prawo akty prawa mieÎdzynarodowego, w tym o tak
rezonansowym odbiorze, jak: Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka, MieÎdzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, Konwencja o Prawach Dziecka czy wreszcie Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej4.
MajaÎca powszechne zastosowanie formuøa, moÂwiaÎca o ¹prawie
do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religiiº, redukuje mozÇliwosÂci odmiennego interpretowania tego prawa, nadajaÎc mu tym samym sÂcisÂle
okresÂlone znaczenie, co per se eliminuje potencjalne chocÂby niebezpieczenÂstwo jego zbyt waÎskiego, niepeønego czy tylko ograniczonego
rozumienia. Pojemna formuøa ¹prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia
i religiiº ma w swoim zaøozÇeniu objaÎcÂ prawnaÎ ochronaÎ mozÇliwie jak
najszersze spectrum mysÂli, poglaÎdoÂw, zachowanÂ i dziaøanÂ, czyli tego
wszystkiego, co wiaÎzÇe sieÎ z ludzkaÎ aktywnosÂciaÎ w sferze moralnej,
filozoficznej czy ± moÂwiaÎc najbardziej ogoÂlnikowo ± sÂwiatopoglaÎdowej. IdeaÎ przewodniaÎ prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii jest
bowiem danie jednostce skutecznej reÎkojmii poszanowania przez
panÂstwo jej prywatnosÂci, w tym zwøaszcza w tej szczegoÂlnie intymnej
sferze, jakaÎ jest sumienie, mysÂl i wszelkie mozÇliwe przekonania. Prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii ma bycÂ zatem wyrazem
swoistego deÂsinteÂressement panÂstwa wobec tego wszystkiego, co wiaÎzÇe sieÎ z prywatnosÂciaÎ jednostki i dlatego tezÇ sÂcisÂle wiaÎzÇe sieÎ wøasÂnie
z prawem do prywatnosÂci, beÎdaÎc jego integralnaÎ czeÎsÂciaÎ skøadowaÎ,
a jednoczesÂnie kwalifikowanym czy tezÇ szczegoÂlnie eksponowanym
przejawem5. Oba te prawa, a zatem prawo do prywatnosÂci, jak i pra4
Szerzej na temat problematyki mieÎdzynarodowej ochrony wolnosÂci sumienia
i wyznania zob. K. JabøonÂski, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w prawie mieÎdzynarodowym, ¹Studia Modrevianaº 1991, nr 1, s. 29 n.
5
Szerzej na ten temat zob. A. èopatka, Jednostka. Jej prawa czøowieka, Warszawa 2002, s. 106 n.
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wo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii (przy znacznym zroÂzÇnicowaniu ujeÎcÂ i zakresu prawnej ochrony obydwu tych praw), majaÎ wszak
ten sam ¹wspoÂlny mianownikº, ktoÂrym jest ochrona jednostki ¹przed
nadmiernaÎ lub nieuprawnionaÎ ingerencjaÎ w zÇycie prywatneº6.
W efekcie wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i wyznania ¹nie dotyczy tylko
religii, ale i poglaÎdoÂw niereligijnychº7, zmierzajaÎc do zapewnienia
gwarancji poszanowania przez aparat panÂstwowy pluralizmu wszelkich przekonanÂ, poglaÎdoÂw, saÎdoÂw i ocen o statusie, politycznym,
ideologicznym, filozoficznym, religijnym i moralnym8.
Ratio legis tak obszernego potraktowania wolnosÂci sumienia i wyznania jest przy tym czytelne. Jest nim odejsÂcie od wczesÂniejszych
teorii i rozwiaÎzanÂ odnoszaÎcych sieÎ jedynie do zapewnienia i ochrony
wolnosÂci wierzenÂ religijnych, a co za tym idzie objeÎcie zasieÎgiem
takiej samej ochrony roÂwniezÇ i pozareligijnych przejawoÂw mysÂlenia
i dziaøania jednostki9. Za sprawaÎ tak daleko posunieÎtego poszerzenia
zakresu znaczeniowego wolnosÂci sumienia i wyznania doszøo nie tylko do uwolnienia ludzkiej mysÂli (pojeÎtej jak najbardziej szeroko) od
kreÎpujaÎcych jaÎ wieÎzoÂw i konwencji, ale przede wszystkim do rozciaÎgnieÎcia i na teÎ mysÂl, a zatem mysÂl ¹jako takaÎº, mysÂl ¹w ogoÂleº prawnej
protekcji panÂstwa. Skutkiem takiej reinterpretacji wolnosÂci sumienia
i wyznania byøa oczywisÂcie peøna emancypacja jednostki, ktoÂraÎ dzieÎki
temu m.in. uczyniono centralnym podmiotem wszelkich praw i wolnosÂci, odchodzaÎc tym samym od kolektywistycznego sposobu pojmowania tych praw i przechodzaÎc na grunt stricte indywidualistyczny10.
WolnosÂcÂ sumienia i wyznania, ubrana w szateÎ søownaÎ ¹prawa do
6

M. Grzybowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na tle dosÂwiadczenÂ
konstytucyjnych panÂstw Europy SÂrodkowej i Wschodniej (kilka uwag o unormowaniu
relacji panÂstwo ± obywatel), ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2002, nr 5, s. 20.
7
A. èopatka, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania, w: Prawa czøowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocøaw 1991, s. 421.
8
Por. J. Hoøda, Z. Hoøda, D. Ostrowska, J.A. RybczynÂska, Prawa czøowieka.
Zarys wykøadu, KrakoÂw 2004, s. 150.
9
Por. J. Osuchowski, Prawnoteoretyczne problemy ochrony wolnosÂci sumienia
i wyznania, w: A. Czohara, B. GoÂrowska, M. Nadolski, J. Osuchowski, Dylematy
wolnosÂci sumienia i wyznania w panÂstwach wspoÂøczesnych, Warszawa 1996, s. 32.
10
ChocÂ obok jednostki mozÇna wskazacÂ roÂwniezÇ i inne podmioty wolnosÂci sumienia i wyznania. Szerzej na ten temat zob. A.M. Abramowicz, Podmioty prawa do
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wolnosÂci mysÂli, sumienia i religiiº, staøa sieÎ w zwiaÎzku z tym kategoriaÎ
uniwersalnaÎ, zrywajaÎcaÎ caøkowicie z teoriaÎ i praktykaÎ ograniczenÂ,
dyskryminacji i przesÂladowanÂ czøowieka, ktoÂre miaøy przeciezÇ miejsce nie tylko i nie wyøaÎcznie na tle poglaÎdoÂw par excellence religijnych,
ale takzÇe i wielu innych, w tym zwøaszcza politycznych i filozoficznych. Najdobitniej, wreÎcz emblematyczne, tendencjeÎ do nadawania
mozÇliwie elastycznej skali rozpieÎtosÂci znaczeniowej pojeÎciu ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº potwierdza Deklaracja o Eliminacji Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji z Powodu Religii lub PrzekonanÂ, ktoÂra przez ¹prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religiiº
rozumie ¹swobodeÎ wyznawania religii lub jakichkolwiek przekonanÂ
wedøug swego wyboruº (freedom to have a religion or whatever belief
of his choice). W prawie do wolnosÂci sumienia i wyznania nie chodzi
juzÇ wieÎc tylko ani tezÇ przede wszystkim o ochroneÎ wyøaÎcznie mysÂli
religijnej oraz o stworzenie warunkoÂw do nieskreÎpowanej mozÇliwosÂci jej ekspresji, ale o ochroneÎ i umozÇliwienie artykulacji przekonanÂ
jako takich, czyli przekonanÂ posiadajaÎcych roÂzÇny background ideologiczny czy sÂwiatopoglaÎdowy.
Tak pojemne zwroty wypracowane przez konwencje mieÎdzynarodowe majaÎ wieÎc wyrazÂnie okresÂlony cel, ktoÂrym jest niedopuszczenie do jakiegokolwiek limitowania wolnosÂci sumienia i wyznania.
WolnosÂcÂ ta, chocÂ na poczaÎtku kojarzona wyøaÎcznie z wolnosÂciaÎ religijnaÎ, co jest logiczne, skoro u swojego zarania byøa ona traktowana
jako rozwinieÎcie jedynie tolerancji religijnej11, wspoÂøczesÂnie jest juzÇ
pojmowana o wiele bardziej ekstensywnie, obejmujaÎc swoim zasieÎgiem mysÂl, sumienie, religieÎ i kazÇde inne przekonanie12. Przy czym
pojeÎcie ¹przekonanieº, wysteÎpujaÎce obok pojeÎcia religii i odczytywane w konteksÂcie caøej wypowiedzi statuujaÎcej ¹prawo do wolnosÂci
mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂº, ¹oznacza wierzenia i przesÂwiadczenia inne nizÇ religijne, ale dotyczaÎce tej samej sfery zagadnienÂ, tj. genezy, struktury i celu istnienia czøowieka, ludzkosÂci i sÂwiawolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w normach prawa mieÎdzynarodowego i wspoÂlnotowego, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2006, t. 9, s. 227 n.
11
Por. H. SÂwiaÎtkowski, Wyznaniowe prawo panÂstwowe, Warszawa 1962, s. 9.
12
Por. K. Warchaøowski, RozwoÂj idei wolnosÂci religijnej od poczaÎtkoÂw chrzesÂcijanÂstwa do czasoÂw nowozÇytnych, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2006, t. 8, s. 143 n.
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taº13. W takim ujeÎciu pojeÎcia mysÂli oraz sumienia majaÎ status w peøni
autonomiczny, co oznacza, zÇe stany umysøu (zjawiska), ktoÂre one okresÂlajaÎ, niezalezÇnie od sposobu ich kazÇdorazowej interpretacji, saÎ chronione przed nieuprawnionaÎ ingerencjaÎ panÂstwa (i spoøeczenÂstwa), przy
czym kazÇde z nich chronione jest w tym samym, czyli roÂwnym stopniu
(zakresie). Natomiast pojeÎcie religii nie ma juzÇ w tej wypowiedzi znaczenia samodzielnego, a jego synonimem jest pojeÎcie przekonanÂ, obejmujaÎce z zaøozÇenia ten sam kraÎg zagadnienÂ, jednakzÇe nie posiadajaÎcy
religijnych, czy tym bardziej teologicznych odniesienÂ. W zwiaÎzku z tym
pakietem gwarancyjnym chronione saÎ ± obok mysÂli i sumienia ± religia
albo na zasadzie peønej ekwiwalentnosÂci przekonania.
ReÎkojmia poszanowania wolnosÂci sumienia i wyznania dotyczy
przy tym zaroÂwno waÎskiego znaczenia swobody mysÂli, sumienia i religii, zawierajaÎcego sieÎ w prawie posiadania takich przekonanÂ, jak i znaczenia szerokiego, przez ktoÂre rozumie sieÎ w ogoÂle ludzkaÎ aktywnosÂcÂ
sÂwiatopoglaÎdowaÎ, a wieÎc nie tylko sam fakt posiadania wewneÎtrznych
przekonanÂ przez jednostkeÎ, ale takzÇe ich uzewneÎtrzniania14. WolnosÂcÂ
sumienia i wyznania, a wøasÂciwie ± uwzgleÎdniajaÎc rzeczywisty sens
tego prawa ± wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂ jest wobec
tego proklamacjaÎ postawy niezaangazÇowania panÂstwa, beÎdaÎc w ten
sposoÂb wyrazem ogoÂlnej zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej, zgodnie z ktoÂraÎ od kolebki azÇ po groÂb panÂstwo nie powinno interesowacÂ sieÎ
przekonaniami swoich obywateli15. Takie, tzn. stosunkowo obszerne
13

A. èopatka, Prawo do wolnosÂci, s. 13.
Por. Z. èyko, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w relacji: czøowiek ± kosÂcioøy ±
panÂstwo, w: Podstawowe prawa jednostki i ich saÎdowa ochrona, red. L. WisÂniewski,
Warszawa 1997, s. 86. Odpowiada to dzisiejszemu dwuwariantowemu ujmowaniu
wolnosÂci sumienia i wyznania. W pierwszym wariancie czy tezÇ aspekcie wolnosÂcÂ ta
ma charakter indywidualny, w drugim zasÂ kolektywny, a jego przejawem saÎ normy
okresÂlajaÎce zasady instytucjonalnych relacji panÂstwa i KosÂcioøa. Por. J. Krukowski,
KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 256 n. Bardzo czeÎsto
przy tym uznaje sieÎ, zÇe aspekt indywidualistyczny wolnosÂci sumienia i wyznania zawiera sieÎ w zwrocie ¹wolnosÂcÂ sumieniaº, podczas gdy aspektowi kolektywnemu tej
wolnosÂci odpowiada sformuøowanie ¹wolnosÂci wyznaniaº ± por. M. Pietrzak, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 19.
15
Por. M. Pietrzak, Stosunki panÂstwo-kosÂcioÂø w nowej konstytucji, ¹PanÂstwo
i Prawoº 1997, nr 11/12, s. 179.
14
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znaczenie tej wolnosÂci jest tezÇ akceptowane na gruncie polskim, gdzie
pojeÎciu wolnosÂci sumienia i wyznania nadawane jest maksymalnie
szerokie znaczenie, w efekcie czego wolnosÂcÂ sumienia i wyznania traktuje sieÎ jako ekwiwalent ¹prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religiiº16. W tym ujeÎciu bardzo czeÎsto samemu pojeÎciu ¹wyznanieº nadawany jest szeroki zakres znaczeniowy, oznaczajaÎcy prezentowany,
czyli wøasÂnie wyznawany system norm, wartosÂci i idei, co samo przez
sieÎ ma prowadzicÂ do uwolnienia prawa do wolnosÂci sumienia i wyznania od konotacji wyøaÎcznie religijnej17. Potwierdza to, zÇe wolnosÂcÂ sumienia i wyznania ma bycÂ gwarancjaÎ poszanowania rozlegøej sfery
swoboÂd i nienaruszalnego obszaru zÇycia osobistego. StaÎd tezÇ wolnosÂcÂ
ta jest definiowana jako prawo posiadania mysÂli i przekonanÂ ¹w ogoÂleº, a istotaÎ tego prawa jest mozÇliwosÂcÂ ¹przyjeÎcia dowolnego sÂwiatopoglaÎduº18 i idaÎca w sÂlad za niaÎ swobodna aktywnosÂcÂ (tak wewneÎtrzna, jak i zewneÎtrzna), wynikajaÎca z dokonanego wyboru sÂwiatopoglaÎdowego.
WolnosÂcÂ sumienia i wyznania jest wieÎc synonimem wolnosÂci mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂ, obejmujaÎc swoim zasieÎgiem mozÇliwie szeroki katalog poglaÎdoÂw, saÎdoÂw, ocen oraz wynikajaÎcych z nich
reguø posteÎpowania, jakie przyjmuje jednostka. W swoim zaøozÇeniu
wolnosÂcÂ ta ma wieÎc odzwierciedlacÂ søuzÇaÎcaÎ jednostce swobodeÎ okresÂlenia jej wøasnej postawy sÂwiatopoglaÎdowej i dlatego uznacÂ jaÎ mozÇna
za ¹powszechnie przyjeÎtaÎ zasadeÎ, zÇe kazÇdy ma niezbywalne prawo do
niezalezÇnego okresÂlenia wøasnej postawy wobec religii jako postawy
religijnej, antyreligijnej lub indyferentnejº19. Nie mozÇna przy tym
przyjmowacÂ jako gøoÂwnego, a tym bardziej wyøaÎcznego punktu odniesienia przy dokonywaniu takich wyboroÂw czy identyfikacji samej
16

Por. J. Osuchowski, Stosunki wyznaniowe w Polsce na tle transformacji ustrojowej, Warszawa 1996, s. 20.
17
Por. A. èopatka, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania, s. 407 n.
18
J.F. Godlewski, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania, w: Leksykon religioznawczy,
Warszawa 1988, s. 295.
19
W. Johann, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania
w orzecznictwie konstytucyjnym, w: WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w orzecznictwie
konstytucyjnym. XI Konferencja Europejskich SaÎdoÂw Konstytucyjnych, Warszawa
16-20 maja 1999, ¹Biuletyn Trybunaøu Konstytucyjnegoº 1999, nr specjalny, s. 15.
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religii, gdyzÇ kazÇda osoba ma prawo do wszelkich, tzn. nie tylko nie,
ale i poza czy ponadreligijnych poglaÎdoÂw i mysÂl, co zresztaÎ wynika
z samego potraktowani prawa do posiadania mysÂli, sumienia i religii
w kategoriach wolnosÂci, a zatem posteÎpowania ¹wedøug wøasnej woli
zainteresowanej osobyº20. Punktem odniesienia formuøowania poglaÎdoÂw i postaw objeÎtych gwarancjaÎ ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº
jest wieÎc nie tyle religia jako taka, ale raczej dziedzina spraw (zagadnienÂ), ktoÂre znajdujaÎ sieÎ w polu zainteresowanÂ religii. Religia jest
przeciezÇ zaledwie jednym z wielu sposoboÂw interpretacji struktury
i celu istnienia czøowieka, ludzkosÂci i sÂwiata21. Interpretacja taka
mozÇe bycÂ wobec tego uwolniona od jakichkolwiek religijnych uzasadnienÂ, nabierajaÎc cech stricte filozoficznych czy jeszcze szerzej
sÂwiatopoglaÎdowych, i dlatego tezÇ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania obejmuje prawo do reprezentowania okresÂlonego sÂwiatopoglaÎdu, a ten
z kolei mozÇe miecÂ charakter religijny, areligijny lub nawet antyreligijny. W efekcie wolnosÂcÂ sumienia i wyznania nie sprowadza sieÎ
jedynie do wyznawania przekonanÂ religijnych, ale w roÂwnym stopniu
poreÎcza swobodeÎ wyznawania kazÇdych, czyli jakichkolwiek przekonanÂ zaakceptowanych przez jednostkeÎ i wyselekcjonowanych przez
niaÎ wedøug wøasnego, niczym nieograniczonego wyboru22. WolnosÂcÂ
ta to, moÂwiaÎc inaczej, uprawnienie do dokonywania swobodnych
wyboroÂw wolicjonalnych, to ± w jeszcze innym ujeÎciu ± uprawnienie
kazÇdego czøowieka, nieograniczone zÇadnymi nakazami lub zakazami,
do samookresÂlenia siebie w sprawach sÂwiatopoglaÎdowych. IntencjaÎ
tak rozumianej wolnosÂci sumienia i wyznania jest zatem zapewnienie
jednostce nieskreÎpowanej mozÇliwosÂci przyjmowania i zmieniania postaw sÂwiatopoglaÎdowych i aksjologicznych, niezalezÇnie od ich materialnych zÂroÂdeø i inspiracji. Tak pojmowana wolnosÂcÂ sumienia i wyznania odnosi sieÎ do wszelkich poglaÎdoÂw, a zatem poglaÎdoÂw religijnych, teistycznych, deistycznych, spirytualistycznych, agnostycznych
czy ± last but not least ± ateistycznych.
20
B. Banaszak, WolnosÂcÂ, w: Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2004, s. 906.
21
Por. J. Keller, Religia. PojeÎcie, geneza, klasyfikacja, struktura, w: Zarys dziejoÂw
religii, red. J. Keller i in., Warszawa 1976, s. 12 n.
22
Por. W. Uruszczak, Prawo wyznaniowe, KrakoÂw 1997, s. 14.
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Tak szerokie potraktowanie wolnosÂci sumienia i wyznania jest
przy tym, po pierwsze, skutkiem celu, jaki w swoim zaøozÇeniu wolnosÂcÂ ta ma szanowacÂ i chronicÂ, po drugie zasÂ, przyjeÎtej szaty søownej, w jakiej wolnosÂcÂ ta jest wysøowiona. Nawet bowiem jesÂli prawa
do posiadania i manifestowania poglaÎdoÂw niereligijnych (czy tezÇ
nie tylko religijnych) nie wywodzi sieÎ z ¹wolnosÂci wyznaniaº, to
wywodzi sieÎ je z caøosÂci wypowiedzi, w jakiej prawo do wolnosÂci
mysÂli, sumienia, religii i przekonanÂ jest sformuøowane. PojeÎcie
¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº ma bowiem w sobie zawieracÂ mozÇliwie rozlegøaÎ skaleÎ rozpieÎtosÂci znaczeniowej, przede wszystkim za
sprawaÎ operowania takimi wyrazÇeniami, jak sumienie i wyznanie.
W tym sposobie rozumowania uznaje sieÎ, zÇe pierwszy czøon wypowiedzi (¹wolnosÂcÂ sumieniaº) poreÎcza ¹swobodeÎ przyjmowania
i uzewneÎtrzniania dowolnego sÂwiatopoglaÎdu odpowiadajaÎcego osobistym przekonaniom czøowiekaº23, podczas gdy drugi czøon, zakøadajaÎcy ¹wolnosÂcÂ wyznaniaº, oznacza ¹swobodeÎ wyznawania lub
niewyznawania okresÂlonej religiiº24.
NiezalezÇnie jednak od kazÇdorazowej interpretacji zwrotu o ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº polska doktryna prawa wyznaniowego
raczej powszechnie akceptuje poglaÎd o maksymalnie szerokim zakresie znaczeniowym tej wolnosÂci, nie odnoszaÎc go bynajmniej do przejawoÂw posiadania i praktykowania przekonanÂ o wyøaÎcznie religijnym
charakterze25. Na takaÎ ekstensywnaÎ wykøadnieÎ zwrotu o ¹wolnosÂci
23
L. WisÂniewski, Gwarancje podstawowych praw i wolnosÂci obywateli PRL,
Wrocøaw 1981, s. 221.
24
TamzÇe. Inni Autorzy w bardzo podobny sposoÂb rozumiejaÎ wypowiedzÂ o ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº. W pierwszym czøonie tej wypowiedzi ma bycÂ wieÎc zagwarantowane prawo do posiadania przekonanÂ i wszelkich poglaÎdoÂw na istoteÎ sÂwiata,
natomiast w drugim czøonie, tj. ¹wolnosÂci wyznaniaº, ma bycÂ zagwarantowane prawo
do uzewneÎtrzniania tych przekonanÂ. Por. J. Zakrzewska, M. Sobolewski, WolnosÂcÂ
sumienia i wyznania, Warszawa 1963, s. 16, 17.
25
Warto jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe niektoÂrzy Autorzy zaweÎzÇajaÎ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. Dla przykøadu Michaø Pietrzak postuluje pojmowanie tej wolnosÂci
zaweÎzÇajaÎco, uznajaÎc, zÇe taka sÂciesÂniajaca interpretacja wolnosÂci sumienia i wyznania
jest bardziej uzasadniona i terminologicznie, i praktycznie. W opinii Autora wolnosÂcÂ ta
dotyczy jedynie ¹swobodnego wyboru, ksztaøtowania i zmiany poglaÎdoÂw i przekonanÂ
w sprawach religiiº ± M. Pietrzak, Prawo, s. 20.
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sumienia i wyznaniaº ma przy tym wpøyw nie tylko sama technika
konstrukcji tego zwrotu, polegajaÎca na wyliczeniu i umieszczeniu
obok siebie takich pojeÎcÂ, jak sumienie i wyznanie, a w dodatku odniesieniu do nich terminu ¹wolnosÂcÂº, ale gøoÂwnie to, zÇe formuøa
o ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº ¹jest tradycyjnaÎ zbitkaÎ pojeÎciowaÎ,
bardziej zrozumiaøaÎ jako zwrot caøosÂciowy, nizÇ gdy usiøuje sieÎ dokonywacÂ analizy kazÇdego ze skøadajaÎcych sieÎ na niaÎ søoÂwº26 z osobna.
Zapis søowny wolnosÂci posiadania zroÂzÇnicowanych przekonanÂ i poglaÎdoÂw w postaci zwrotu o ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº byø wieÎc
zawsze interpretowany szeroko, stanowiaÎc odpowiednik tych wszystkich sformuøowanÂ, ktoÂre statuowaøy ¹prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂº. StaÎd tezÇ braø sieÎ postulat, aby w nowej
Konstytucji prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂ
pozostawicÂ w postaci dotychczasowego, tradycyjnego zapisu søownego przewidujaÎcego ¹wolnosÂcÂ sumienia i wyznaniaº27, tym bardziej zÇe
jego szerokaÎ wykøadnieÎ nakazywaøa Ustawa o gwarancjach wolnosÂci
sumienia i wyznania28, zawierajaÎca legalnaÎ definicjeÎ tej wolnosÂci,
obejmujaÎcej ± zgodnie z wolaÎ ustawodawcy zwykøego ± ¹swobodeÎ
wyboru religii lub przekonanÂº (art. 1 ust. 2), przy jednoczesnym
zapewnieniu wszystkim obywatelom, tak wierzaÎcym, jak i niewierzaÎcym roÂwnych praw w zÇyciu ¹panÂstwowym, politycznym, gospodarczym, spoøecznym i kulturalnymº (art. 1 ust. 3)29. Wobec powyzÇszego, tylko sporadycznie wyrazÇano opinie o zasadnosÂci przeksztaøcenia
dotychczasowego zwrotu moÂwiaÎcego o wolnosÂci sumienia i wyznania
w kierunku np. prawa gwarantujaÎcego ¹wolnosÂcÂ religii lub przekonanÂº30, przy czym ta ostatnia propozycja wiaÎzaøa sieÎ nie tyle z cheÎciaÎ
ograniczenia, co wøasÂnie poszerzenia gwarancyjnego charakteru
26

M. Winiarczyk-Kossakowska, WolnosÂcÂ sumienia, s. 27.
Por. np.: J. Osuchowski, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w przyszøej Konstytucji
PRL, ¹PanÂstwo i Prawoº 1989, nr 5, s. 29 i nast.; T.J. ZielinÂski, Klauzule prawnowyznaniowe jednolitego projektu konstytucji RP (uwagi de lege fundamentale ferenda),
¹PanÂstwo i Prawoº 1997, nr 2, s. 83 n.
28
Dz.U. nr 29, poz. 155 ze zm.
29
Szerzej na ten temat zob. J. Osuchowski, Nowe ustawodawstwo w sprawach
wyznaniowych, ¹PanÂstwo i Prawoº 1989, nr 10, s. 26.
30
A. èopatka, Pozycja obywatela, s. 44.
27
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przepisu, a to za sprawaÎ odejsÂcia w jego warstwie søownej od pojeÎcia
sumienia, ktoÂremu czasami nadaje sieÎ charakter co najmniej na poøy
religijny31. IntencjaÎ zachowania dotychczasowego sposobu wysøowienia wolnosÂci mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂ w formule ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº byøa zatem cheÎcÂ utrwalenia ekstensywnego sposobu wykøadni tego zwrotu, nadajaÎcego mu mozÇliwie elastyczny (pojemny) zakres znaczeniowy. Z tych tezÇ powodoÂw uznaje
sieÎ, zÇe obecny sposoÂb wyartykuøowania wolnosÂci sumienia i wyznania,
sprowadzajaÎcy sieÎ do potwierdzenia ¹wolnosÂci sumienia i religiiº
(art. 53 ust. 1 Konstytucji) ma charakter przynajmniej czeÎsÂciowo
anachroniczny i w poroÂwnaniu z rozwiaÎzaniami wczesÂniejszymi stanowi wyrazÂny regres32.
Trzeba przy tym zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe regulacja prawna wolnosÂci
mysÂli, sumienia i wyznania w obowiaÎzujaÎcej Konstytucji nosi widoczne sÂlady politycznych sporoÂw o ostateczny ksztaøt tej wolnosÂci.
W efekcie artykuø 53 Konstytucji, zapewniajaÎcy kazÇdemu ¹wolnosÂcÂ
sumienia i religiiº, zerwaø w sposoÂb radykalny z tradycyjnaÎ terminologiaÎ polskaÎ, øaÎczaÎcaÎ wolnosÂcÂ sumienia z wolnosÂciaÎ wyznania. W ten
sposoÂb odrzucono nie tylko jeden z ¹kanonoÂwº polskich klauzul
wyznaniowych, ale takzÇe ± co mozÇe wydawacÂ sieÎ dziwne ± terminologieÎ dominujaÎcaÎ w zgøoszonych projektach konstytucji33 i ratyfikowanych przez PolskeÎ umowach mieÎdzynarodowych. W ich miejsce
ustawodawca konstytucyjny zdecydowaø sieÎ przyjaÎcÂ formuøeÎ, po
pierwsze nowatorskaÎ, i to zaroÂwno na gruncie prawa mieÎdzynarodowego, jak i prawa krajowego, po drugie formuøeÎ niepeønaÎ, a zatem
31

Tak np. JoÂzef Krukowski sumienie kojarzy bezposÂrednio z obowiaÎzkiem ¹czøowieka poszukiwania prawdy objawionej, zawartej w objawieniu BozÇymº ± J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 88. Zob. tezÇ H. Misztal, WolnosÂcÂ religijna, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 207.
32
Por. R.M. Maøajny, Regulacja kwestii konfesyjnych w Konstytucji III RP (refleksje krytyczne), w: Ze sztandarem prawa przez sÂwiat. KsieÎga dedykowana Profesorowi WienÂczysøawowi JoÂzefowi Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin,
red. R. Tokarczyk, K. Motyka, KrakoÂw 2002, s. 301.
33
Szerzej na ten temat zob. B. GoÂrowska, Zagadnienie wolnosÂci sumienia i wyznania w pracach nad projektem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: A. Czohara,
B. GoÂrowska, M. Nadolski, J. Osuchowski, Dylematy wolnosÂci sumienia i wyznania,
Warszawa 1996, s. 99 n.
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tylko czeÎsÂciowo gwarantujaÎcaÎ to, co z istoty albo celu przedsieÎbranej
regulacji miaøo zostacÂ osiaÎgnieÎte, i po trzecie wreszcie formuøeÎ niejednoznacznaÎ, a zatem dajaÎcaÎ powoÂd do kontrowersji doktrynalnych.
Co do pierwszej kwestii, a zatem analogii z terminologiaÎ konwencji mieÎdzynarodowych, to wypada zauwazÇycÂ, zÇe zastaÎpienie ¹wolnosÂci wyznaniaº ¹wolnosÂciaÎ religiiº nie jest wcale ± jak chcaÎ tego niektoÂrzy34 ± formaÎ paralelizacji zwrotoÂw z umoÂw mieÎdzynarodowych,
w tym przede wszystkim z Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka
(art. 18) oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka
i Podstawowych WolnosÂci (art. 9). Oba te akty posøugujaÎ sieÎ bowiem
zwrotem ¹prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religiiº (right to freedom of thought, conscience and religion), a nie samej tylko wolnosÂci
¹sumienia i religiiº35. Nie mozÇna w zwiaÎzku z tym twierdzicÂ, zÇe Konstytucja w art. 53 nawiaÎzaøa bezposÂrednio, a wreÎcz ¹przejeÎøaº formuøy
umowne36. Konstytucja pomineÎøa bowiem w tym zwrocie pojecie
mysÂli, ktoÂre zaroÂwno wzgleÎdem wolnosÂci sumienia, jak i wolnosÂci
religii, ma charakter pierwotny, warunkujaÎcy de facto mozÇliwosÂcÂ korzystania z wolnosÂci sumienia, a w konsekwencji takzÇe i wolnosÂci
religii. Logicznie rzecz bioraÎc, to przeciezÇ wolnosÂcÂ mysÂli ma charakter najszerszy, obejmujaÎcy swoim zasieÎgiem caøosÂcÂ mozÇliwosÂci ludzkiego poznania albo jeszcze inaczej ¹cÂwiczenia ludzkiego rozumuº37,
34

Por.: J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa
2000, s. 77; W. GoÂralski, WsteÎp do prawa wyznaniowego, Pøock 2003, s. 105.
35
Z drugiej strony warto tezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe wysteÎpujaÎcy w nomenklaturze
mieÎdzynarodowej termin religion nie jest tøumaczony jedynie jako ¹religiaº, ale bardzo czeÎsto takzÇe jako ¹wyznanieº. W terminologii mieÎdzynarodowej pojeÎciem zastanym, zaakceptowanym i obowiaÎzujaÎcym jest wieÎc pojeÎcie ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº (freedom of religion and beliefs, wzgleÎdnie la liberteÂ confessionnelle). Warto przy
tym wskazacÂ, zÇe czasami zwrot o wolnosÂci wyznania (freedom of beliefs), co ciekawe
w nomenklaturze francuskiej jedyny (la liberteÂ confessionnelle), jest tøumaczony nie
tylko i nie przede wszystkim jako wolnosÂcÂ samego wyznania, co szerzej jako wolnosÂcÂ
przekonanÂ.
36
Por. J. Krukowski, Konstytucyjna ochrona wolnosÂci sumienia i religii, w: SzesÂcÂ
lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. DosÂwiadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki,
A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 161.
37
M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka z 1950 r., ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2002, t. 5, s. 112.
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w wyniku ktoÂrego pojawia sieÎ dopiero kategoria sumienia i wyznania
(religii). Zagwarantowanie wolnosÂci mysÂli, a wieÎc wolnosÂci posiadania dowolnych przekonanÂ ma zatem znaczenie rudymentarne dla
zapewnienia gwarancyjnego charakteru regulacji posÂwiadczajaÎcej
wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. Co gorsza jednak ustrojodawca w dyspozycji art. 53 ust. 1 nie tylko wyklucza, a w kazÇdym razie pomija,
wolnosÂcÂ mysÂli (a zatem prawa pierwotnego wzgleÎdem wszystkich
pozostaøych stanoÂw umysøu, jakimi saÎ m.in. sumienie i wyznanie),
ale pozostawia jednoczesÂnie, i to w niezmienionej postaci, dalszy
czøon wypowiedzi z umoÂw mieÎdzynarodowych, stanowiaÎcy o ¹wolnosÂci sumienia i religiiº. W konsekwencji ± jesÂli tylko przyjmiemy
zaøozÇenie o racjonalnosÂci dziaøanÂ ustawodawcy, a zatem o w peøni
sÂwiadomym stosowaniu przez niego zwrotoÂw i terminoÂw ± to nalezÇy
przyjaÎcÂ, zÇe odrzuciø on jako takaÎ znacznie pojemniejszaÎ kategorieÎ
wyznania. Wobec powyzÇszego uznacÂ nalezÇy, zÇe odrzucona tezÇ zostaøa
koncepcja takiego ujeÎcia rzeczonej wolnosÂci, ktoÂra poreÎczaøaby jednostce nieskreÎpowanaÎ niczym aktywnosÂcÂ zwiaÎzanaÎ z ksztaøtowaniem
sieÎ mysÂli, przekonanÂ i wyznania niezalezÇnie od ich konotacji aksjologicznej, moralnej czy sÂwiatopoglaÎdowej. Wyznanie wszakzÇe mozÇe
przeciezÇ nie posiadacÂ jakichkolwiek pierwiastkoÂw religijnych, jesÂli
tylko przyjmiemy, zÇe jest ono pojeÎciem definiujaÎcym samookresÂlenie
jednostki, czyli opowiedzenie sieÎ przez niaÎ za okresÂlonym systemem
preferowanych norm, wartosÂci czy idei. Etymologicznie wyznanie
oznacza wszak sÂwiatopoglaÎdowe albo ideowe zadeklarowanie sieÎ,
czy ± moÂwiaÎc jeszcze inaczej ± dokonanie wyboru konkretnej opcji
patrzenia na sÂwiat, opcji postrzegania miejsca czøowieka w sÂwiecie
i otaczajaÎcym go uniwersum zdarzenÂ. PojeÎcie wyznania nie ma
w zwiaÎzku z tym jednoznacznej konotacji religijnej, aczkolwiek jednaÎ
z jego form jest prezentowanie (czyli wyznawanie wøasÂnie) poglaÎdoÂw,
zasad czy dogmatoÂw religijnych. Niemniej w znaczeniu rudymentarnym, wyznanie oznacza jedynie ¹wypowiedzÂ, w ktoÂrej ktosÂ cosÂ wyjawia, wyznajeº38, a zatem posiada (prezentuje, w tym takzÇe w sensie
ujawniania) swoÂj poglaÎd na okresÂlonaÎ spraweÎ czy stan rzeczy. WyznawacÂ cosÂ to przeciezÇ nic innego, jak wyznawacÂ jakiesÂ ideaøy, nor38

Søownik jeÎzyka polskiego, red. M. Szymczak, t. III, Warszawa 1989, s. 867.
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my, reguøy, wartosÂci czy zasady. WolnosÂcÂ wyznania, przy takim zaøozÇeniu interpretacyjnym, posiada zatem najobszerniejszy z mozÇliwych kraÎg desygnatoÂw, jako zÇe oznacza swobodeÎ wyznawania dowolnych poglaÎdoÂw, idei czy koncepcji o rozmaitej proweniencji filozoficznej. Z tego tezÇ punktu widzenia pojeÎcie wyznania jest pojeÎciem
optymalnym, stwarzajaÎcym potencjalnie najlepszaÎ gwarancjeÎ nieingerencji panÂstwa w tak newralgiczny obszar aktywnosÂci czøowieka,
jakim saÎ jego mysÂli, przekonania i poglaÎdy. IstotaÎ regulacji poreÎczajaÎcej ¹wolnosÂcÂ wyznaniaº (jakiegokolwiek) jest przeciezÇ wolnosÂcÂ wyznania tout court, wolnosÂcÂ wyznania czy wyznawania poglaÎdoÂw ¹w
ogoÂleº, a zatem ¹wolnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowaº. StaÎd m.in. francuskie
sformuøowanie o ¹wolnosÂci wyznaniaº (la liberteÂ confessionnelle) jest
tøumaczone nie tylko i nie przede wszystkim jako wolnosÂcÂ samego
wyznania, ale jako znacznie szersza wolnosÂcÂ przekonanÂ. NiewaÎtpliwie bowiem posøugiwanie sieÎ zwrotem ¹wolnosÂcÂ wyznaniaº, a jeszcze
lepiej ¹wolnosÂcÂ przekonanÂº, oznacza ¹poszerzenie prawa jedynie do
wolnosÂci religijnej o prawo do przekonanÂ innych nizÇ religijneº39, co
odpowiada obecnie wysteÎpujaÎcej tendencji do jak najszerszego zagwarantowania jednostce jej podstawowych praw i wolnosÂci. Szkoda,
zÇe tej tendencji nie ulegø polski ustrojodawca, wprowadzajaÎc do ustawy zasadniczej zwrot, ktoÂry musi bycÂ odczytany jako wyrazÂny regres
w stosunku do mozÇliwie szerokiego ujmowania wolnosÂci wyznania
(przekonanÂ), z jakim mamy dzisÂ do czynienia zaroÂwno w aktach prawa mieÎdzynarodowego, jak i poszczegoÂlnych krajowych porzaÎdkach
prawnych.
W konsekwencji nalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe podczas gdy Konstytucja
generalnie (a w zakresie praw czøowieka i obywatela w szczegoÂlnosÂci)
charakteryzuje sieÎ nowoczesnym ujeÎciem, to juzÇ sposoÂb regulacji
obszaru wolnosÂci mysÂli, sumienia i wyznania od tego nowoczesnego
ujeÎcia wyrazÂnie odbiega40. JesÂliby bowiem przyjaÎcÂ mozÇliwie szerokie
rozumienie pojeÎcia wyznania, roÂwnoznaczne w swojej tresÂci znaczeniowej z pojeÎciem ¹przekonanÂº, to wypadaøoby uznacÂ, zÇe przepis art.
39

J. Osuchowski, Stosunki wyznaniowe, s. 20.
Por. E. Schwierskott, Gwarancje wolnosÂci sumienia w systemach prawnych
Polski i Niemiec, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2003, nr 6, s. 61.
40
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53 Konstytucji RP nie dotyczy innych nizÇ religijnych poglaÎdoÂw. Co
gorsza jednak zastaÎpienie terminu ¹wyznanieº terminem ¹religiaº
zmienia zupeønie optykeÎ patrzenia na gwarantowanaÎ (chronionaÎ)
w tym przepisie wolnosÂcÂ. Religia jest wszak, moÂwiaÎc w najwieÎkszym
skroÂcie, przejawem wyznawanego zespoøu wierzenÂ, wartosÂci i przekonanÂ, ¹dotyczaÎcych sÂwiata, ludzkosÂci i czøowieka [...], zwiaÎzanych
z nim zachowanÂ [...] oraz form organizacji spoøecznychº41. Instytucjonalnym przejawem albo ± przy zachowaniu definiensu cytowanego zwrotu eksplikacyjnego ± zewneÎtrznaÎ formaÎ organizacyjnaÎ tak
definiowanej religii jest zwiaÎzek konfesyjny, co oznacza, zÇe Konstytucja, przewidujaÎc wolnosÂcÂ religii a nie wyznania, nadaje poreÎczonej
przez siebie wolnosÂci wymiar zbiorowy, a nie stricte indywidualny.
Odpowiada temu zresztaÎ dosÂcÂ czeÎsto spotykane okresÂlanie ¹wolnosÂci
religiiº albo ¹wolnosÂci religijnejº, mianem ¹wolnosÂci KosÂcioøaº42.
W efekcie przepis ustawy zasadniczej chroni wartosÂcÂ socjologicznaÎ,
nie zasÂ psychologicznaÎ43, czyli zwiaÎzanaÎ z pojedynczaÎ jednostkaÎ
i uznanym przez niaÎ systemem sÂwiatopoglaÎdowym, co jest o tyle
niezrozumiaøe, zÇe sama Konstytucja zalicza ¹wolnosÂcÂ sumienia i religiiº do katalogu wolnosÂci osobistych. Jej wykonywanie, a w zasadzie
ich, bo i wolnosÂci sumienia i wolnosÂci wyznania, jest bowiem zwiaÎzane sÂcisÂle z osobowosÂciaÎ czøowieka, a uznanie i poszanowanie przez
panÂstwo obydwu tych wolnosÂci wynika z obowiaÎzku ochrony godnosÂci ludzkiej. GodnosÂcÂ ta ¹wyrazÇa sieÎ m.in. we wrodzonym (immanentnym) poszukiwaniu i przezÇywaniu przez czøowieka pewnych
wartosÂci transcendentnychº44, moralnych, aksjologicznych i tout
court sÂwiatopoglaÎdowych. WolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i wyznania jest
wobec tego wolnosÂciaÎ na wskrosÂ zindywidualizowanaÎ, jednostkowaÎ,
dajaÎcaÎ pojedynczemu czøowiekowi nieskreÎpowane prawo posiadania, weryfikowania i zmieniania swoich przekonanÂ. Tymczasem uzÇy41

Z. Poniatowski, M. Nowaczyk, Religia, w: Leksykon religioznawczy, s. 218.
Por. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, s. 46.
43
A wøasÂnie takaÎ, tj. psychologicznaÎ wolnosÂciaÎ jest wolnosÂcÂ sumienia i wyznania.
Szerzej na ten temat zob. J. Zakrzewska, M. Sobolewski, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania,
s. 16 n.
44
P. Sarnecki, Uwaga 4 do art. 53, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, red. L. Garlicki, t. III, Warszawa 2003, s. 2.
42
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cie przez ustawodawceÎ konstytucyjnego terminu ¹wolnosÂcÂ religiiº
w miejsce ¹wolnosÂci wyznaniaº wyrazÂnie sugeruje, zÇe ¹w punkcie
wyjsÂcia analiz za przedmiot wolnosÂci uznaje sieÎ nie jednostkeÎ, ale
religieÎ pojeÎtaÎ jako pewna rzeczywistosÂcÂ spoøeczna czy kulturowaº45,
co sÂwiadczy chyba najlepiej o zupeønym niezrozumieniu wolnosÂci,
ktoÂra miaøa bycÂ zagwarantowana w dyspozycji przepisu 53 Konstytucji.
W konsekwencji, uwzgleÎdniajaÎc stylizacjeÎ art. 53 ust. 1, nalezÇy
stwierdzicÂ, zÇe ustawodawca nie tylko pozostawiø poza nawiasem konstytucyjnej reÎkojmii swobodeÎ posiadania przekonanÂ jako takich, ale
jeszcze samej wolnosÂci posiadania przekonanÂ religijnych nadaø wybitnie kolektywny charakter, co køoÂci sieÎ z ratio legis przeprowadzonej regulacji. Skutkiem tego jest koniecznosÂcÂ poszukiwania innych
konstytucyjnych podstaw do mozÇliwosÂci posiadania i prezentowania
poglaÎdoÂw niereligijnych. Agnostycy i ateisÂci nie saÎ bowiem objeÎci
pakietem praw ochronnych zawartym w art. 53 Konstytucji46 i chcaÎc
prezentowacÂ swoje poglaÎdy oraz postawy muszaÎ ± przy sÂcisÂle dogmatycznej interpretacji art. 53 ± powoøywacÂ sieÎ albo na zasadeÎ roÂwnosÂci
(art. 32 ust. 1 Konstytucji), albo na zakaz dyskryminacji ¹z jakiejkolwiek przyczynyº zawarty w przepisie art. 32 ust. 2 Konstytucji, albo
wreszcie na ogoÂlne prawo do wolnosÂci ¹wyrazÇania poglaÎdoÂwº z art.
54 Konstytucji47. W efekcie, dzieÎki zastosowanej w art. 53 ust. 1
redukcji wartosÂci objeÎtych konstytucyjnaÎ ochronaÎ, polegajaÎcaÎ na zupeønym pominieÎciu pojeÎcia mysÂli, oraz na substytuowaniu pojeÎcia
wyznania pojeÎciem religii nastaÎpiøa de iure zmiana zakresu regulacji
caøego art. 53. Tymczasem wolnosÂcÂ z art. 53 ust. 1 powinna miecÂ
45

K. Pyclik, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (zaøozÇenia
filozoficzno-prawne), w: Prawa i wolnosÂci obywatelskie w Konstytucji RP, red. B.
Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 458.
46
Por.: B. Banaszak, M. JabøonÂski, w: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz
komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. BocÂ, Wrocøaw 1998, s. 104; K. Pyclik,
Postmodernistyczne/poststrukturalistyczne zaøozÇenia wolnosÂci sumienia i wyznania,
¹PrzeglaÎd Prawa i Administracjiº t. 54, s. 229.
47
Przy czym wszystkie te prawa nie saÎ wcale tozÇsame z prawem do wolnosÂci
mysÂli, sumienia i wyznania. Por. A. èopatka, Prawo do swobodnego wyrazÇania opinii,
Warszawa 1993, s. 17 n.
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mozÇliwie jak najszerszy zakres przedmiotowy, co potwierdza tylko,
zÇe powinna zostacÂ odniesiona nie do sumienia i religii, ale przede
wszystkim do wyznania, albo ± chcaÎc uczynicÂ zadosÂcÂ uregulowaniom
mieÎdzynarodowym ± mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂ. Mankament ten uwidacznia sieÎ jeszcze mocniej w ust. 2 art. 53, ktoÂry wydaje
sieÎ stanowicÂ legalnaÎ definicjeÎ wolnosÂci religijnej, obejmujaÎcej w mysÂl
tego przepisu, ¹wolnosÂcÂ wyznawania lub przyjmowania religii wedøug wøasnego wyboru oraz uzewneÎtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu,
modlitweÎ, uczestniczenie w obrzeÎdach, praktykowanie i nauczanieº
a takzÇe ¹posiadanie sÂwiaÎtynÂ i innych miejsc kultu w zalezÇnosÂci od
potrzeb ludzi wierzaÎcych oraz prawo [tych] osoÂb do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie sieÎ znajdujaÎº. Literalnie rzecz bioraÎc, wolnosÂcÂ religii ± obok wolnosÂci sumienia ± oznacza zatem ¹jedynie wolnosÂcÂ uzewneÎtrzniania zachowanÂ, postaw i poglaÎdoÂw religijnychº48.
RozumiejaÎc zatem sÂcisÂle rzeczone przepisy, ekspresja postaw i przekonanÂ areligijnych, nie moÂwiaÎc juzÇ o antyreligijnych, nie jest objeÎta
konstytucyjnaÎ klauzulaÎ wolnosÂci, co stoi w ewidentnej sprzecznosÂci
z zasadaÎ demokratycznego panÂstwa prawnego, ergo panÂstwa pluralistycznego. W rezultacie w przepisach art. 53 ust. 1 i ust. 2 mamy do
czynienia z wyrazÂnym faworyzowaniem wolnosÂci wierzaÎcych, co køoÂci sieÎ chociazÇby ± ale przeciezÇ nie tylko i nie wyøaÎcznie ± z zasadaÎ
bezstronnosÂci panÂstwa w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych, przy jednoczesnym zapewnieniu ze strony panÂstwa swobody ich wyrazÇania w zÇyciu publicznym (por. art. 25
ust. 2 Konstytucji)49. W efekcie sformuøowania art. 53 Konstytucji,
zwøaszcza w ust. 2 i 3, nadajaÎ ¹zasadzie roÂwnouprawnienia wierzaÎcych i niewierzaÎcych iluzoryczny charakterº50.
PosøuzÇenie sieÎ przez autora Konstytucji zwrotem ¹wolnosÂcÂ religiiº nie wynika zatem wprost z cheÎci nawiaÎzania do terminologii
mieÎdzynarodowej, skoro poza nawiasem konstytucyjnej ochrony
48

R.M. Maøajny, Regulacja kwestii konfesyjnych, s. 301.
Por. J. Szymanek, BezstronnosÂcÂ czy neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa.
(Uwagi na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji RP), ¹PanÂstwo i Prawoº 2004, nr 5, s. 32 n.
50
Por. M. Pietrzak, Stosunki panÂstwo-kosÂcioÂø, s. 182.
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(przynajmniej prima facie) znajduje sieÎ posiadanie i uzewneÎtrznianie
mysÂli czy przekonanÂ jako takich, ale raczej z przyjeÎcia katolickiej
terminologii deklaracji Soboru WatykanÂskiego o wolnosÂci religijnej
Dignitatis humanae. Nie jest to jednak znowu wierne odzwierciedlenie terminologii dokumentoÂw soborowych, jako zÇe te posøugujaÎ sieÎ
formuøaÎ ¹wolnosÂci w sprawach religijnychº (libertas in religiosa).
MozÇna sieÎ zatem tylko ¹domysÂlacÂ, zÇe zasteÎpujaÎc wolnosÂcÂ wyznania
mniej pojemnaÎ wolnosÂciaÎ religii chciano pozyskacÂ poparcie KosÂcioøa
katolickiego dla konstytucjiº51. Taki koniunkturalizm nie wyszedø
jednak ustawie zasadniczej na dobre, bo nawet jesÂli przyjaÎcÂ, zÇe saÎ
to synonimy52 (co wale nie jest takie bezdyskusyjne), to uzÇywanie
synonimoÂw jest zaletaÎ co najwyzÇej tekstoÂw prawniczych, ale juzÇ nie
prawnych. Maniera wprowadzania do tekstu konstytucji zroÂzÇnicowanych terminoÂw nie zawsze i niekoniecznie znaczaÎcych przeciezÇ to
samo, mozÇe wszak doprowadzicÂ do powazÇnych rozbiezÇnosÂci interpretacyjnych. NiezalezÇnie od tego sÂwiadczy tezÇ nie najlepiej o starannosÂci, jak i konsekwencji twoÂrcoÂw Konstytucji.
Mankamenty redakcyjne art. 53 Konstytucji saÎ tym wieÎksze, zÇe
ustrojodawca, obok stosowania uøomnej pod wzgleÎdem jeÎzykowym
formuøy o ¹wolnosÂci sumienia i religiiº, stosuje roÂwniezÇ i inne wyrazÇenia na okresÂlenie tej samej wolnosÂci, a zatem wolnosÂci sumienia
i religii (a wøasÂciwie wyznania). Rezultatem tego jest brak jednolitosÂci termionolgicznej, ktoÂry to brak sam w sobie musi bycÂ oceniony
negatywnie, jako przejaw swoistego niedbalstwa, jesÂli wreÎcz nie ignorancji ze strony ustawodawcy konstytucyjnego. Ustawodawca ten
w tym samym 53 art. Konstytucji posøuguje sieÎ bowiem szeregiem
jeszcze innych okresÂlenÂ, na oznaczenie jednej i tej samej ¹wolnosÂci
sumienia i religiiº. W ten sposoÂb obok podstawowej wolnosÂci z ust. 1
mamy tezÇ wolnosÂcÂ przekonanÂ (ust. 3) a takzÇe ¹wolnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎduº (ust. 7) czy ¹wolnosÂcÂ przekonanÂ religijnych lub wyznaniaº
(ust. 7). W tym ostatnim przypadku mozÇna sieÎ znowu zastanawiacÂ,
51

M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo prawne, Warszawa 1999, s. 283;
zob. tezÇ M. Pietrzak, Konstytucyjne podstawy prawa wyznaniowego, w: Konstytucyjne
podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001, s. 176.
52
Por. np. J. Krukowski, Konstytucyjna ochrona, s. 159 n.
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dlaczego wolnosÂcÂ zostaøa tutaj wyrazÂnie odniesiona do przekonanÂ
religijnych a nie przekonanÂ tout court, bo przeciezÇ o takaÎ (chyba?)
wolnosÂcÂ ustawodawcy chodziøo. Zamiast tego konstytucja posøuguje
sieÎ zbitkaÎ pojeÎciowaÎ w postaci ¹wolnosÂci przekonanÂ religijnych lub
wyznaniaº, przy czym uzÇycie spoÂjnika ¹lubº wydaje sieÎ zupeønie nieuprawnione, jesÂli tylko przyjmiemy (jak to bardzo czeÎsto ma miejsce), zÇe wyznanie jest okresÂlonym przekonaniem religijnym. WoÂwczas
bowiem skorelowanie terminu ¹przekonanieº z religiaÎ, przy jednoczesnym wyliczeniu obok ¹przekonanÂ religijnychº takzÇe i ¹wyznaniaº
byøoby de facto powtoÂrzeniem, i to w jednej wypowiedzi, dokøadnie
tej samej wolnosÂci, co musiaøoby bycÂ ocenione jako zabieg na wskrosÂ
kuriozalny. JesÂli natomiast pojeÎciu wyznanie nie nadaje sieÎ konotacji
religijnej, a tym samym utozÇsamia sieÎ je z przekonaniami ¹w ogoÂleº,
to znowu pojawia sieÎ pytanie o powody jego wyrugowania z kluczowego przepisu, czyli z przepisu art. 53 ust. 1, nie moÂwiaÎc juzÇ o powodach ewentualnego odwroÂcenia znaczenÂ poszczegoÂlnych terminoÂw
(w poroÂwnaniu z terminologiaÎ umoÂw mieÎdzynarodowych), tzn. traktowania przekonania jako religijnego, natomiast wyznania jako pozareligijnego.
Z kolei sÂcisÂle religijna konotacja terminu wyznanie uzÇytego w dyspozycji ust. 7 art. 53 powoduje, zÇe nie mozÇna bezkrytycznie uznacÂ
jakoby okresÂlenie ¹przekonania religijne lub wyznanieº nie posiadaøo odreÎbnego znaczenia od okresÂlenia ¹wolnosÂcÂ sumienia i religiiº,
a co za tym idzie ¹rozumiane bycÂ winno jako przekonanie (osobiste)
co do spraw religijnychº53. Przy takim podejsÂciu, zwøaszcza jesÂli odøaÎczamy od niego integralnie z nim zespolone pojeÎcie przekonanÂ,
znowu wszak wykluczaøoby sieÎ osoby o niereligijnych (ateistycznych
czy agnostycznych) poglaÎdach, i jedynie ¹ewentualnieº mozÇna by
nim objaÎcÂ osoby deklarujaÎce sieÎ jako religijne (nieateisÂci), ale nie
znajdujaÎce swego miejsca wsÂroÂd wyznawcoÂw jakiejkolwiek z funkcjonujaÎcych religii. Taka wykøadnia, zroÂwnujaÎca pojeÎcia ¹wolnosÂci sumienia i religiiº z ¹wolnosÂciaÎ przekonanÂ religijnych i wyznaniaº,
ogranicza praktycznie sens caøej wolnosÂci poreÎczonej w art. 53 Konstytucji, rugujaÎc z niego postawy i przekonania niereligijne czy chocÂ53

P. Sarnecki, Uwaga 6 do art. 53, w: Konstytucja, s. 3.
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by nie tylko religijne, co stoi w ewidentnej sprzecznosÂci z samaÎ koncepcjaÎ czy ideaÎ wolnosÂci sumienia i wyznania.
Poza art. 53, w caøosÂci posÂwieÎconym wolnosÂci sumienia i religii,
w Konstytucji funkcjonuje odreÎbny art. 48, zapewniajaÎcy dzieciom
¹wolnosÂcÂ sumienia i wyznaniaº oraz wolnosÂcÂ ¹przekonanÂº. Uderza
w tym miejscu posøuzÇenie sieÎ terminologiaÎ odmiennaÎ (chocÂ bezsprzecznie poprawnaÎ) do zasadniczego czy tezÇ gøoÂwnego przepisu
konstytucji, poreÎczajaÎcego wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. Trudno doprawdy dociec, dlaczego w konstytucji wysteÎpuje tak szeroki rozrzut
terminoÂw okresÂlajaÎcych teÎ samaÎ wolnosÂcÂ. Wypowiedzi konstytucyjne, stanowiaÎce m.in. o ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº (art. 48); dalej
¹wolnosÂci sumienia i religiiº (art. 53 ust. 1) czy w konÂcu wolnosÂci
¹sÂwiatopoglaÎdu, przekonanÂ religijnych lub wyznaniaº, szczegoÂlnie
w koniunkcji z zasadaÎ bezstronnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa
w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych (art. 25 ust. 2), skøaniajaÎ do zadania pytania: czy przy uzÇyciu tak
roÂzÇnych wypowiedzi ustawodawca konstytucyjny poreÎcza wolnosÂcÂ
przekonanÂ ¹w ogoÂleº czy tezÇ jednak celowo teÎ wolnosÂcÂ w jakisÂ sposoÂb ogranicza. Kluczowym przy tym musi bycÂ sposoÂb sformuøowania
normy generalnej, a zatem normy zawartej w dyspozycji art. 53 ust. 1
Konstytucji. Zwroty z pozostaøych postanowienÂ ustawy zasadniczej,
przy wyznaczeniu przedmiotowego zakresu gwarancji okresÂlonych
w ust. 1 art. 53, mogaÎ tu juzÇ miecÂ co najwyzÇej charakter posiøkowy,
sÂcisÂle konkretyzujaÎcy. Przy czym juzÇ prima facie watro wskazacÂ, zÇe
owe zwroty dookresÂlajaÎce, zwøaszcza wzieÎte en bloc, kazÇaÎ uznacÂ stosunkowo rozlegøy zakres znaczeniowy formuøy søownej moÂwiaÎcej
o ¹wolnosÂci sumienia i religiiº, chocÂ analiza samego pojeÎcia ¹wolnosÂcÂ
religiiº, zwøaszcza gdy pojmowacÂ sieÎ jaÎ beÎdzie jako wolnosÂcÂ ¹przekonanÂ religijnych lub wyznaniaº, wskazuje na jego daleko posunieÎtaÎ
nieadekwatnosÂcÂ do przeprowadzonej w art. 53 regulacji.
Przy ocenie normatywnego znaczenia zwrotu poreÎczajaÎcego
¹wolnosÂcÂ sumienia i religiiº wypada juzÇ na wsteÎpie zasygnalizowacÂ,
zÇe o ile wyrazÇenie ¹wolnosÂcÂ sumienia i wyznaniaº byøo, i w dalszym
ciaÎgu jest, uznawane za logicznaÎ caøosÂcÂ, niemozÇliwaÎ w zasadzie do
wøasÂciwej interpretacji przy jego rozøozÇeniu na ¹czynniki pierwszeº,
o tyle formuøa o ¹wolnosÂci sumienia i religiiº jest raczej powszechnie
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uznawana za dwa pojeÎcia albo dwie formuøy lub dwie figury stylistyczne54. Oznacza to, zÇe wysøowione w ten sposoÂb dwie wolnosÂci, tj.
i wolnosÂcÂ sumienia i wolnosÂcÂ religii, razem wzieÎte nie peøniaÎ jakiejsÂ
szczegoÂlnej, a tym bardziej nowej albo chociazÇby odmiennej roli anizÇeli te wolnosÂci wzieÎte oddzielenie. Szata søowna, w jakiej ¹wolnosÂcÂ
sumienia i religiiº wysteÎpuje, nie odgrywa zatem per se ipse samoistnej roli normatywnej podobnej w swojej tresÂci do tej, jakaÎ peøni na
przykøad sformuøowanie o ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº. Sformuøowanie o ¹wolnosÂcÂ sumienia i religiiº stanowi wieÎc jedynie enumeratywne wskazanie dwoÂch, zupeønie odreÎbnych wolnosÂci, tj. wolnosÂci
sumienia i ± obok niej ± wolnosÂci religii. Wymienienie tych wolnosÂci
w ¹jednym szereguº nie powoduje w zwiaÎzku z tym nadania jakiejsÂ
nowej tresÂci znaczeniowej skonstruowanego w ten sposoÂb zwrotu
jeÎzykowego. Innymi søowy moÂwiaÎc, zestawienie obok siebie ¹wolnosÂci sumienia' i ¹wolnosÂci religiiº nie tworzy jeszcze jakiejsÂ nowej kategorii pojeÎciowej posiadajaÎcej odreÎbnaÎ, a w kazÇdym razie innaÎ tresÂcÂ,
anizÇeli zwroty czy formuøy na niaÎ sieÎ skøadajaÎce. Tak wolnosÂcÂ sumienia, jak i wolnosÂcÂ religii, a wiec obie wolnosÂci ¹z osobnaº zachowujaÎ
swoÂj w peøni samodzielny status, a ich sekwencyjne wyliczenie w jednym przepisie uznacÂ jedynie nalezÇy za ¹technicznyº sposoÂb ich wyartykuøowania.
Wskazanie expressis verbis obu wolnosÂci, przy jednoczesnym
uznaniu ich rozøaÎcznosÂci i, co najwyzÇej, komplementarnosÂci stwarza
koniecznosÂcÂ ich ¹autonomicznegoº odczytania i ewentualnie poÂzÂniejszego skonfrontowania z caøosÂciowaÎ formuøaÎ, moÂwiaÎcaÎ o ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº w celu wykazania ich ewentualnej zbiezÇnosÂci
albo przeciwnie, rozbiezÇnosÂci. Przy czym juzÇ prima facie zwroÂcicÂ nalezÇy uwageÎ, zÇe rozøaÎczne traktowanie ¹wolnosÂci sumienia i religiiº,
przy ewidentnie wadliwym ujeÎciu redakcyjnym tej wolnosÂci, wcale
nie powoduje zaweÎzÇenia zakresu znaczeniowego obydwu wolnosÂci.
Jest wreÎcz odwrotnie, gdyzÇ oddzielna interpretacja ¹wolnosÂci sumieniaº i ¹wolnosÂci religiiº, i to z samego swojego zaøozÇenia przyjeÎtego
wøasÂnie z racji nieobecnosÂci zwrotu o ¹wolnosÂci sumienia i wyznaniaº,
54
Por. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 73.
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ma maksymalnie rozszerzacÂ zakres przedmiotowy wolnosÂci z art. 53
Konstytucji. Celem takiego, powiedzielibysÂmy ¹kreatywnegoº, odczytania ¹wolnosÂci sumienia i religiiº jest eliminacja nadmiernej punitywnosÂci znaczenia obu wolnosÂci wzieÎtych sÂcisÂle, czyli z osobna, a co
za tym idzie nadanie caøemu wyrazÇeniu poreÎczajaÎcemu ¹wolnosÂcÂ
sumienia i religiiº statusu analogicznego, a w kazÇdym razie podobnego do tego, jaki posiada tradycyjny zwrot o ¹wolnosÂci sumienia
i wyznaniaº. Trzeba jednak przyznacÂ, zÇe rozszerzenie takie, jesÂli
oczywisÂcie uzna sieÎ jego dopuszczalnosÂcÂ, dokonywane jest za sprawaÎ
stosowania dosÂcÂ karkoøomnych zabiegoÂw wykøadniczych, co w odniesieniu do tak fundamentalnego prawa jednostki, jakim jest wolnosÂcÂ
sumienia i wyznania, nie powinno miecÂ w ogoÂle miejsca.
EkstensywnaÎ interpretacjeÎ zwrotu o ¹wolnosÂci sumienia i religiiº
ma przy tym umozÇliwiacÂ pierwszy czøon tej wypowiedzi, posÂwiadczajaÎcy ¹wolnosÂcÂ sumieniaº, co wydaje sieÎ rzeczaÎ oczywistaÎ, skoro ¹wolnosÂcÂ religiiº explicite jest zarezerwowana dla ochrony przekonanÂ
wyøaÎcznie o charakterze religijnym, i to w dodatku w wymiarze raczej
zbiorowym, nizÂli indywidualnym. Potraktowanie zwrotu o ¹wolnosÂci
sumieniaº jako nader pojemnej kategorii, umozÇliwiajaÎcej objeÎcie
konstytucyjnaÎ gwarancjaÎ poszanowania poglaÎdoÂw niereligijnych czy
wreÎcz antyreligijnych, w pewnym sensie przynajmniej uøatwia ta okolicznosÂcÂ, zÇe ustawa zasadnicza ani nie okresÂla jej przejawoÂw (w przeciwienÂstwie do wolnosÂci religii), ani tezÇ nie ustala gwarancji jej przestrzegania, co juzÇ samo w sobie, wskazuje na znacznie gorszaÎ, a wieÎc
i mniej skutecznaÎ ochroneÎ praw osoÂb o innym nizÇ religijnym sÂwiatopoglaÎdzie. WolnosÂcÂ sumienia ma bezsprzecznie charakter pierwotny
wzgleÎdem wolnosÂci wyznania (religii), ta druga bowiem jest zaledwie
jednym z aspektoÂw albo przejawoÂw wolnosÂci sumienia55. Kategoria
sumienia stanowi istotny aspekt osobowosÂci, nalezÇaÎc do nienaruszalnej sfery jednostki, beÎdaÎc jednoczesÂnie wazÇnym elementem godnosÂci
czøowieka rozumianej jako prawo podstawowe. Z pewnosÂciaÎ bowiem
posteÎpowanie zgodne z wøasnym sumieniem stanowi podstaweÎ rozwoju osobowego czøowieka, a gwarantowanie ¹wolnosÂci wyboroÂw
zgodnie z tym, co czøowiek uznaø za søuszne, jest w swej istocie za55

Por. H. SÂwiaÎtkowski, Wyznaniowe prawo, s. 9.
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bezpieczeniem warunkoÂw pozwalajaÎcych czøowiekowi realizowacÂ sieÎ
jako istota moralna, jako osobaº56. Sumienie jako imperatyw posteÎpowania wedøug takich wartosÂci, jak ¹dobroº, ¹zøoº, ¹prawdaº czy
¹faøszº, ktoÂrych wyboÂr jest odbierany jako wiaÎzÇaÎcy i bezwarunkowo
obowiaÎzujaÎcy, pozwala na prawdziwy rozwoÂj osobowy czøowieka,
beÎdaÎc zarazem podstawowym konstruktem jego osobowosÂci psycho-spoøecznej. Stanowi ono wreÎcz ¹centrum osobowosÂci i jest wyrazem poczucia suwerennosÂci jednostkiº57. SuwerennosÂcÂ ta przejawia sieÎ w tym, zÇe jednostka ma prawo do samodzielnego budowania
wøasnego systemu wartosÂci, bez wpøywoÂw z zewneÎtrz, co dotyczy
w szczegoÂlnosÂci ingerencji panÂstwa i jego funkcjonariuszy. Sumienie
jako atrybut suwerennosÂci jednostki jest wieÎc, moÂwiaÎc najogoÂlniej,
sÂwiadomosÂciaÎ moralnaÎ albo zdolnosÂciaÎ ¹wydawania ocen dotyczaÎcych wartosÂci molarnej czynoÂw czøowieka, w szczegoÂlnosÂci posteÎpowania samego podmiotuº58. Jako kategoria par excellence filozoficzna, pojeÎcie sumienia uniemozÇliwia skonstruowanie jednolitej prawnej definicji samego terminu ¹sumienieº. Mimo to mozÇna chyba
przyjaÎcÂ, zÇe istnieje kilka elementoÂw koniecznych do tego, aby w ogoÂle
moÂwicÂ o sumieniu. SaÎ nimi: wydawanie oceny, podejmowanie decyzji
czy wyboru oraz istnienie pewnego minimalnego kwantum wartosÂci,
na podstawie ktoÂrych dana ocena jest konceptualizowana, przy czym
caøosÂcÂ oceny, decyzji i zwiaÎzanego z niaÎ wyboru dotyka ¹sfery osobistego zÇycia wewneÎtrznego jednostkiº59. WolnosÂcÂ tak rozumianego
sumienia sprowadza sieÎ zatem do nieskreÎpowanej niczym mozÇliwosÂci
przyjmowania przez jednostkeÎ zespoøu poglaÎdoÂw i reguø moralnych,
filozoficznych czy spoøecznych oraz posteÎpowania zgodnie z tymi reguøami. Tak ujeÎta wolnosÂcÂ sumienia odnosi sieÎ wieÎc do swobody
sÂwiatopoglaÎdowej. Jako taka byøaby zatem wystarczajaÎcaÎ gwarancjaÎ
poszanowania przez panÂstwo poglaÎdoÂw czy postaw, silnie korespon56

K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w Europejskiej
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dujaÎc z zasadaÎ bezstronnosÂci (neutralnosÂci) sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa (wøadz publicznych). Jednak wolnosÂcÂ sumienia ma w duzÇej
mierz charakter subiektywny i jako taka jest wykonywana przez
jednostkeÎ samodzielnie. W zwiaÎzku z tym samo poreÎczenie wolnosÂci
sumienia, bez dodania do niej innych jeszcze wartosÂci chronionych,
nie stwarzaøoby dostatecznych przesøanek poszanowania wolnosÂci
w wymiarze zewneÎtrznym, a w tym i zbiorowym, co w przypadku
sumienia przejawia sieÎ przede wszystkim w wolnosÂci uzewneÎtrzniania rozmaitych postaw, czyli, moÂwiaÎc kroÂtko, w wolnosÂci wyznania,
obejmujaÎcej takzÇe i wolnosÂcÂ religijnaÎ. Dlatego zadekretowanie samej tylko ¹wolnosÂci sumieniaº, chocÂ logicznie jak najbardziej
uprawnione, bo obejmujaÎce caøe mozÇliwe do wyobrazÇenia spectrum
przekonanÂ sÂwiatopoglaÎdowych, pozbawiaøoby konstytucyjnaÎ zasadeÎ
wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii istotnego wymiaru gwarancyjnego
adresowanego do przejawiania poglaÎdoÂw religijnych ad extra, co
køoÂciøoby sieÎ z sensem i celem caøej regulacji. Kolejny raz pokazuje
to, zÇe najlepszym sposobem wyrazÇenia idei wolnosÂci sumienia i wyznania jest wysøowienie tej wolnosÂci expressis verbis, a nie przy uzÇyciu formuø zasteÎpczych, tylko implicite wyrazÇajaÎcych wøasÂciwe swoje
znaczenie.
Stosunkowo szerokaÎ definicjeÎ wolnosÂci sumienia, zawierajaÎcaÎ sieÎ
w dokonywaniu swobodnych ocen, wyboroÂw, zachowanÂ czy dziaøanÂ
warunkowanych preferowanym sÂwiatopoglaÎdem, zaweÎzÇa sieÎ niekiedy wøasÂnie przez to, zÇe wysteÎpuje ona w zbitce pojeÎciowej ¹wolnosÂcÂ
sumienia i religiiº. Dla czeÎsÂci przedstawicieli doktryny oznacza to, zÇe
poreÎczona wolnosÂcÂ wysteÎpuje tu w weÎzÇszym znaczeniu, mianowicie
¹jako zdolnosÂcÂ do wydawania ocen co do wartosÂci konkretnej religii
lub przekonanÂ areligijnych oraz do wyboru wynikajaÎcego z dokonanej ocenyº60, albo jako ¹uprawnienie czøowieka do pozytywnego lub
negatywnego samookresÂlenia siebie w stosunku do czynnosÂci wyrazÇajaÎcych jego przekonania religijneº61. Tak kategorycznie sformuøowana definicja nie wydaje sieÎ jednak poprawna, skoro odnosÂnikiem
wykonywania wolnosÂci sumienia czyni ona wartosÂci religijne albo
60
61

M. Winiarczyk-Kossakowska, WolnosÂcÂ sumienia, s. 27.
H. Misztal, WolnosÂcÂ religijna, s. 207.
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ewentualnie areligijne. W ten sposoÂb doszøoby wszak do istotnego
zaweÎzÇenia rudymentarnej w tym miejscu kategorii sÂwiatopoglaÎdu,
pojmowanego jako ¹model wartosÂciowania zjawisk oraz model dyrektywny dziaøaniaº62. W momencie przyjeÎcia takiej definicji wolnosÂci sumienia wolnosÂcÂ religii z drugiego czøonu wypowiedzi proklamujaÎcej ¹wolnosÂcÂ sumienia i religiiº jeszcze bardziej zaweÎzÇaøaby mozÇliwosÂci interpretacyjne gwarantowanej wolnosÂci, pomijajaÎc te z jej
przejawoÂw, ktoÂre nie posiadaøyby zÇadnych skojarzenÂ czy odniesienÂ
religijnych. Tymczasem wolnosÂcÂ religii jest tylko jednaÎ z sytuacji realizowania wolnosÂci sumienia, ktoÂra to wolnosÂcÂ, chocÂby z tego powodu, zÇe kojarzona wyøaÎcznie z wolnosÂciaÎ sumienia, nie powinna bycÂ
interpretowana sÂciesÂniajaco. PojeÎcie wolnosÂci sumienia, wøasÂnie z powodu braku roÂwnoczesnego wyliczenia w dyspozycji art. 53 ust. 1
innych przejawoÂw ludzkiej aktywnosÂci, takich jak mysÂli, poglaÎdy
czy przekonania (wyznania), powinno bycÂ jak najbardziej elastycznie
rozumiane. WolnosÂcÂ sumienia winna bycÂ wieÎc ujmowana jak najszerzej, a zatem jako mozÇliwosÂcÂ ¹przyjmowania dowolnego sÂwiatopoglaÎdu, rozciaÎgajaÎcego sieÎ na sfereÎ bytu i sfereÎ sÂwiadomosÂci, poglaÎdu
dotyczaÎcego ich powstania, wzajemnych relacji, rozwoju i celu, z czym
øaÎczy sieÎ roÂwniezÇ przyjeÎcie okresÂlonego systemu wartosÂciº63. NawiaÎzujaÎc do preambuøy, wolnosÂcÂ sumienia mozÇna by byøo zdefiniowacÂ
jako sÂwiatopoglaÎdowe przekonanie co do metafizycznej struktury
oraz zÂroÂdøa ¹prawdy, sprawiedliwosÂci, dobra i pieÎknaº. W takim ujeÎciu wolnosÂcÂ sumienia miaøaby charakter prymarny wzgleÎdem wolnosÂci religijnej, a co wazÇniejsze pakietem praw ochronnych obejmowaøaby wszystkie, a zatem nie tylko, czy tezÇ nie wyøaÎcznie religijne
poglaÎdy. Przez wolnosÂcÂ religijnaÎ rozumiaøoby sieÎ woÂwczas ¹swobodeÎ
przyjmowania i wyznawania przekonanÂ filozoficzno-sÂwiatopoglaÎdowych o religijnym, areligijnym lub antyreligijnym zabarwieniuº64.
Wydaje sieÎ, zÇe wøasÂnie takie, tj. maksymalnie szerokie pojmowanie
wolnosÂci sumienia powinno sieÎ przyjmowacÂ, zwøaszcza, zÇe nasteÎpny
D. BrodzinÂski, SÂwiatopoglaÎd, w: Leksykon religioznawczy, s. 267
P. Sarnecki, Uwaga 6 do art. 53, w: Konstytucja, s. 3.
64
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji, s. 73. Taka interpretacja zwrotu
o ¹wolnosÂci sumieniaº wydaje sieÎ dominujaÎca. Por. H. Misztal, Polskie prawo, s. 46.
62
63
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czøon wypowiedzi z art. 53 ust. 1 moÂwi juzÇ wprost wyøaÎcznie o ¹wolnosÂci religiiº, co uniemozÇliwia rozciaÎgnieÎcie tej wolnosÂci na pozareligijne przekonania. Warto jednak wskazacÂ, zÇe pojawiajaÎ sieÎ i takie
oceny, ktoÂre wolnosÂcÂ sumienia odnoszaÎ jedynie do mozÇliwosÂci ¹przyjeÎcia innego sÂwiatopoglaÎdu nizÇ religijnyº65, a wolnosÂcÂ religii øaÎczaÎ
z wolnosÂciaÎ posiadania i uzewneÎtrzniania przekonanÂ wyøaÎcznie religijnych, co jednak znowu mozÇe bycÂ zakwestionowane, jesÂli tylko
kategorieÎ sumienia kojarzycÂ sieÎ beÎdzie z religiaÎ, a w kazÇdym razie
nadawacÂ sieÎ jej beÎdzie religijny aspekt.
Kontrowersje co do tego, czy wolnosÂcÂ sumienia obejmuje mozÇliwosÂcÂ posiadania kazÇdych, a wieÎc religijnych, jak i niereligijnych przekonanÂ, czy tezÇ tylko przekonanÂ religijnych, czy tezÇ mozÇe przekonanÂ
jedynie pozareligijnych, znowu przy tym saÎ skutkiem wprowadzenia
do tekstu konstytucji sformuøowania nowego, a co najwazÇniejsze
wieloznacznego. Konstytucyjne novum, jakim jest zbitka pojeÎciowa
¹wolnosÂcÂ sumienia i religiiº, przez to wøasÂnie, zÇe jest pojeÎciem nowym, jest pojeÎciem maøo precyzyjnym, a przez to i kontrowersyjnym,
bo zwierajaÎcym w sobie nieznane dotaÎd tresÂci. Prawo do wolnosÂci
sumienia i wyznania nie wynika wieÎc wprost, tak jak to bycÂ powinno,
z jednoznacznego sformuøowania ustawy zasadniczej, ale mozÇna je co
najwyzÇej odkodowacÂ z caøosÂci tekstu konstytucji, ktoÂry poza kluczowym pojeÎciem o ¹wolnosÂci sumienia i religiiº, posøuguje sieÎ posiøkowo takimi okresÂleniami jak: wolnosÂcÂ przekonanÂ, wolnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdu, wolnosÂcÂ wyznania czy wreszcie, wolnosÂcÂ sumienia i wyznania,
chocÂ w tym ostatnim przypadku w mocno ograniczonym zakresie
podmiotowym66. Mimo to uznacÂ wypada, zÇe tak istotna wartosÂcÂ, jakaÎ
jest ¹wolnosÂcÂ sumienia i wyznaniaº, w znaczeniu wolnosÂci mysÂli,
sumienia, religii lub przekonanÂ zostaøa w Konstytucji RP zadeklarowana, chocÂ ± i to jest najwieÎkszy mankament ± nie zostaøa wysøowiona eo nomine, a tylko przy uzÇyciu formuø ekwiwalentnych. W duzÇym
stopniu powodowacÂ to beÎdzie, zÇe rzeczywisty (realny) zakres przed65

s. 51.

W. Skrzydøo, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, KrakoÂw 1998,

66
Szerzej na ten temat zob. J. Szymanek, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w Konstytucji RP, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2006, nr 2, s. 39 n.
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miotowy tej wolnosÂci beÎdzie wyznaczany w procesie stosowania ustawy zasadniczej, co mozÇe ± chocÂ oczywisÂcie wcale nie musi ± powodowacÂ labilnosÂcÂ znaczenia ¹wolnosÂci sumienia i religiiº.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007

PAWEè BORECKI

Â WNOUPRAWNIENIA WYZNAN
Â
ZASADA RO
W PRAWIE POLSKIM

1. WSTEÎP

RoÂwnouprawnienie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych to jedna z naczelnych zasad wspoÂøczesnego polskiego prawa wyznaniowego. Wyklucza
ona nadanie panÂstwu charakteru wyznaniowego, zÇadna bowiem
wspoÂlnota religijna nie mozÇe z punktu widzenia formalnoprawnego
uzyskacÂ statusu wyznania oficjalnego, narodowego czy dominujaÎcego.
Jako taka wspomniana zasada zasøuguje na uznanie za doniosøy element demokratycznego panÂstwa sÂwieckiego1. Pozostaje ona w sÂcisøym
zwiaÎzku z zasadaÎ neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa. Jest mozÇliwa do urzeczywistnienia jedynie woÂwczas, gdy panÂstwo zachowuje
caøkowitaÎ bezstronnosÂcÂ wobec roÂzÇnych koncepcji religijnych wyznawanych przez obywateli i nie angazÇuje sieÎ w sprawy konfesyjne. Zasada
roÂwnouprawnienia wyznanÂ nabiera zatem szczegoÂlnego znaczenia jako gwarancja kolektywnej wolnosÂci sumienia i wyznania we wspoÂøczesnej Polsce, ktoÂrej ludnosÂcÂ w przytøaczajaÎcej wieÎkszosÂci nalezÇy do KosÂcioøa katolickiego. Nie wysteÎpuje bowiem w naszym kraju w wieÎkszym
wymiarze najistotniejsza, materialna gwarancja wspomnianej wolnosÂci, tzn. dyferencjacja religijno-sÂwiatopoglaÎdowa spoøeczenÂstwa2. Kon1

W. GoÂralski, WsteÎp do prawa wyznaniowego, Pøock 2003, s. 96.
W 2000 r. wedøug danych przekazanych przez same zwiaÎzki wyznaniowe, wyznawcy katolicyzmu stanowili 89,94% ludnosÂci, prawosøawni ± 1,46%, wyznania protestanckie skupiaøy 0,42% populacji, a wszystkie pozostaøe konfesje obejmowaøy
0,38%. Bez wyznania byøo zatem 7,8% ludnosÂci (GøoÂwny UrzaÎd Statystyczny, Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowosÂciowe i etniczne w Polsce 1997-1999, Warszawa 2000, s. 14).
2
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fesje mniejszosÂciowe, z przyczyn obiektywnych, w ograniczonym stopniu mogaÎ odwoøywacÂ sieÎ do innych, materialnych, gwarancji swych
praw, jak np. do sÂrodkoÂw masowego przekazu czy do spoøecznej wiedzy na temat roÂzÇnych denominacji konfesyjnych oraz do sÂwiadomosÂci
koniecznosÂci poszanowania i nie umniejszania praw mniejszosÂci wyznaniowych, wreszcie do mieÎdzynarodowej opinii publicznej. Tym
wieÎksze jest znaczenie gwarancji formalnych, szczegoÂlnie poddanej
jurydyzacji, a zwøaszcza konstytucjonalizacji, dyrektywy roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Ocena stopnia respektowania w Polsce zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ mozÇe takzÇe stanowicÂ przyczynek do rozwazÇanÂ na temat
funkcjonalnosÂci prawa, przede wszystkim norm ustrojowych, w warunkach wyrazÂnej dominacji w wymiarze demograficznym, a takzÇe
kulturowym i politycznym, jednego wyznania oraz wciaÎzÇ utrzymujaÎcych sieÎ stereotypoÂw, polegajaÎcych na utozÇsamianiu przynalezÇnosÂci
konfesyjnej z narodowaÎ (etnicznaÎ)3.
Â WNOUPRAWNIENIA ZWIAÎZKO
Â W WYZNANIOWYCH
2. ZASADA RO
W POLSCE W LATACH 1918-1989

Zasada roÂwnouprawnienia wyznanÂ zostaøa wprowadzona do polskiego systemu prawnego w art. 114 ustawy konstytucyjnej z 17 marca 1921 r. z inicjatywy parlamentarzystoÂw zÇydowskich oraz wyznania
protestanckiego4. Przepis ten w pierwszym zdaniu stanowiø, zÇe ¹Wyznanie rzymskokatolickie, beÎdaÎce religiaÎ przewazÇajaÎcej wieÎkszosÂci
narodu, zajmuje w panÂstwie naczelne stanowisko wsÂroÂd roÂwnouprawnionych wyznanÂº. W opinii powojennych krytykoÂw stosunkoÂw
wyznaniowych w II RP byøo to sformuøowanie wewneÎtrznie sprzeczne. Konstytucja gwarantowaøa bowiem katolicyzmowi eksponowane,
3

Wyrazem utrzymywania sieÎ tego rodzaju stereotypoÂw w praktyce administracji
centralnej jest poøaÎczenie w ramach Ministerstwa Spraw WewneÎtrznych i Administracji, w jednym departamencie dziaøoÂw: mniejszosÂci narodowosÂciowe i etniczne oraz
wyznania religijne.
4
Zob. Sprawozdanie stenograficzne z 217 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego
z 10 marca 1921 r., Warszawa 1921, øam CCXVII/58 ± CCXVII/60.
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wyroÂzÇnione stanowisko, czemu towarzyszyøa deklaracja roÂwnouprawnienia wyznanÂ, sformuøowana jako swego rodzaju dodatek,
aneks. Omawiane wyrazÇenie nie byøo wyeksponowane, wprowadzono je w ostatnim etapie prac ustrojodawczych, podczas trzeciego
czytania projektu Konstytucji marcowej, w nasteÎpstwie uwzgleÎdnienia poprawek mniejszosÂci. SÂwiadczyøo to, izÇ ostateczne brzmienie art.
114 Konstytucji marcowej to rezultat kompromisu prawicowej wieÎkszosÂci Sejmu Ustawodawczego oraz przedstawicieli ugrupowanÂ lewicowych i mniejszosÂci narodowych, ale takzÇe wskazywaøo, zÇe idea
roÂwnouprawnienia miaøa søabe poparcie polityczne na forum parlamentu5. Zasada roÂwnouprawnienia wyznanÂ pozostawaøa w dysharmonii z innymi postanowieniami konfesyjnymi ustawy zasadniczej,
przewidujaÎcymi podziaø zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na prawnie uznane
oraz nie posiadajaÎce tej cechy, i w zwiaÎzku z tym dysponujaÎce zasadniczo odmiennym zakresem uprawnienÂ. Ustrojodawca roÂzÇnico5

PodstawaÎ prac Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego w sprawach
regulacji problematyki wyznaniowej byøy postanowienia projektu konstytucji przyjeÎtego przez RadeÎ MinistroÂw 1 listopada 1919 r., a wniesionego do Sejmu dwa dni
poÂzÂniej. W art. 87 tego przedøozÇenia czytamy m.in.: ¹Religia rzymskokatolicka, jako
religia przewazÇajaÎcej wieÎkszosÂci narodu, zajmuje w panÂstwie naczelne stanowiskoº.
Jakub Sawicki zauwazÇaø, zÇe przytoczone sformuøowanie byøo stylistycznaÎ przeroÂbkaÎ
pierwszego zdania z art. 18 projektu konstytucji zgøoszonego Sejmowi 30 maja 1919 r.
przez grupeÎ posøoÂw ZwiaÎzku Ludowo-Narodowego na czele ze Stanisøawem GøaÎbinÂskim. Art. 18 stanowiø, zÇe ¹Religia rzymskokatolicka jest religiaÎ przewazÇajaÎcej wieÎkszosÂci narodu i zajmuje w panÂstwie naczelne stanowisko; akty religijne, towarzyszaÎce
uroczystosÂciom panÂstwowym, odbywajaÎ sieÎ wedøug obrzaÎdku KosÂcioøa rzymskokatolickiegoº (zob. J. Sawicki, Studia nad poøozÇeniem mniejszosÂci religijnych w panÂstwie
polskim, Warszawa 1937, s. 44-46 i 49). Projekt komisji konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego jedynie nieznacznie zmieniø odpowiednie wyrazÇenia zaczerpnieÎte z projektu Rady MinistroÂw ± ¹Religia rzymskokatolicka, beÎdaÎca religiaÎ przewazÇajaÎcej
wieÎkszosÂci narodu zajmuje w panÂstwie naczelne stanowisko. Zlokalizowano je jako
zd. 1 art. 117 projektu. ZwiaÎzek PosøoÂw NarodowosÂci ZÇydowskiej zgøosiø do tego
przepisu poprawkeÎ mniejszosÂci, przewidujaÎcaÎ dodanie po wyrazach: naczelne stanowisko søoÂw: wsÂroÂd roÂwnouprawnionych religiiº. W drugim czytaniu projektu konstytucji w Sejmie ta poprawka zostaøa odrzucona. Podczas trzeciego czytania projektu
konstytucji posøowie zÇydowscy ponownie jaÎ zaproponowali, zasÂ przedstawiciel PSL
¹Piastº, ewangelik prof. JoÂzef Buzek, wnioÂsø poprawkeÎ przewidujaÎcaÎ dodanie do
usteÎpu pierwszego oÂwczesnego art. 114 wyrazÇenia: wsÂroÂd roÂwnouprawnionych wyznanÂ. 16 marca 1921 r. ta wøasÂnie poprawka zostaøa przyjeÎta przez Sejm.
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waø ponadto grupeÎ wyznanÂ prawnie uznanych, dowartosÂciowujaÎc
KosÂcioÂø rzymskokatolicki. Posiadaø on gwarancje szerszego nizÇ inne
wspoÂlnoty religijne zakresu autonomii ± rzaÎdziø sieÎ wøasnymi prawami, nie podlegajaÎcymi uznaniu panÂstwa, a ponadto jego status miaø
bycÂ okresÂlony na podstawie ukøadu ze Stolica ApostolskaÎ.
Sformuøowanie zawarte w art. 114 konstytucji komentatorzy interpretowali kompleksowo, odnoszaÎc do zwiaÎzkoÂw religijnych zasadeÎ parytatywnosÂci, czyli suum cuique lub charakteryzujaÎc pozycjeÎ
KosÂcioøa katolickiego zgodnie z reguøaÎ primus inter pares6. W opinii
Jakuba Sawickiego parytatywnosÂcÂ, jak miaøa jaÎ pojmowacÂ Konstytucja marcowa, nie oznaczaøa bezwzgleÎdnej, mechanicznej roÂwnosÂci,
nieliczaÎcej sieÎ z zasadami i tradycjaÎ poszczegoÂlnych wyznanÂ, nie uwzgleÎdniajaÎcej stosunkoÂw faktycznych ani zasad i dynamiki zÇycia
spoøecznego. Tak rozumiane roÂwnouprawnienie nie oznaczaøo tych
samych praw, tych samych przywilejoÂw, tych samych zasad i form
ksztaøtowania sieÎ stosunku panÂstwa do poszczegoÂlnych spoøecznosÂci
religijnych, lecz byøo roÂwnoznaczne z zasadaÎ oddania kazÇdemu tego,
co mu sieÎ z jego prawa i søusznosÂci nalezÇy, bez uszczuplenia przez to
søusznych praw drugiego7. Przedstawione stanowisko w istocie jednak sankcjonowaøo prawnaÎ dyferencjacjeÎ wyznanÂ, zwøaszcza, izÇ
J. Sawicki odnosiø parytatywnosÂcÂ tylko do wyznanÂ uznanych. Odosobniona i krytykowana byøa opinia prezentowana przez Eugeniusza Starczewskiego, zgodnie z ktoÂraÎ kazÇdy zwiaÎzek religijny, powoøujaÎc sieÎ na zasadeÎ roÂwnouprawnienia, moÂgø domagacÂ sieÎ uprawnienÂ,
jakie dotychczas przysøugiwaøy wspoÂlnocie konfesyjnej najbardziej
6
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 109. Wøadysøaw Abraham
Ç
uwazaø, zÇe formuøa o naczelnym stanowisku wyznania rzymskokatolickiego w praktyce
oznacza, izÇ w ceremoniale panÂstwowym przedstawiciele tego wyznania zajmujaÎ miejsce przed reprezentantami innych wyznanÂ uznanych, a panÂstwo podczas panÂstwowych
uroczystosÂci religijnych do tego wyznania winno sieÎ zwracacÂ. Poza tym przy rozdziale
funduszy na cele religijne panÂstwo, z braku innych dyspozycji, nie mozÇe pomijacÂ
katolickich celoÂw religijnych, ktoÂrym w pierwszej kolejnosÂci winien przypasÂcÂ udziaø
stosunkowo wieÎkszy (zob. W. Abraham, Konstytucja a stosunki wyznaniowe i KosÂcioÂø,
w: Nasza Konstytucja, KrakoÂw 1922, s. 124-125). Z kolei J. Sawicki powyzÇszaÎ formuøeÎ
interpretowaø jako prawo KosÂcioøa katolickiego zÇaÎdania stosowania przez panÂstwo do
siebie zasady najwieÎkszego uprzywilejowania (J. Sawicki, Studia, s. 133-134).
7
J. Sawicki, Studia, s. 130.
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uprzywilejowanej w danej dziedzinie8. Art. 114 Konstytucji marcowej, podobnie jak inne jej przepisy wyznaniowe, utrzymano w mocy
na podstawie art. 81 ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r.
Wykøadnia tego przepisu wykazuje daleko idaÎcaÎ zbiezÇnosÂcÂ z interpretacjaÎ zasady roÂwnosÂci wyznanÂ w Austrii9. Byøo to zjawisko nieprzypadkowe, bo polski ustawodawca konstytucyjny w okresie mieÎdzywojennym nawiaÎzaø do wzorcoÂw austriackich w zakresie regulacji
spraw wyznaniowych.
Norma roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw religijnych nie zostaøa urzeczywistniona w ustawodawstwie wyznaniowym w okresie mieÎdzywojennym. Pomimo deklaracji konstytucyjnej panÂstwo uznaøo tylko jednaÎ wspoÂlnoteÎ konfesyjnaÎ niemajaÎcaÎ poprzednio uznania10. Status
zaledwie siedmiu wyznanÂ uregulowano w sposoÂb mniej lub bardziej
zgodny z postanowieniami wyznaniowymi konstytucji11. KosÂcioÂø katolicki w poroÂwnaniu z innymi wyznaniami byø wyrazÂnie uprzywilejowany chociazÇby w zakresie wysokosÂci dotacji panÂstwowych12.
DziaøalnosÂcÂ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych mniejszosÂci religijnych poddano szerokiemu nadzorowi ze strony panÂstwa, naruszajaÎcemu nie tyl8
E. Starczewski, Sprawy wyznaniowe w sÂwietle Konstytucji, ¹Gazeta Administracji i Policji PanÂstwowejº 1925, nr 22.
9
W Austrii panuje ¹zasada roÂwnego (parytetowego) uznaniaº. W prawie panÂstwowym nie ma zasady ¹absolutnieº roÂwnego traktowania towarzystw religijnych.
Parytet w prawie materialnym dopuszcza zroÂzÇnicowanie pod warunkiem ¹merytorycznego uzasadnieniaº, ktoÂre mozÇe zwøaszcza wynikacÂ z cech szczegoÂlnych danego zwiaÎzku wyznaniowego.
10
Byø to Wschodni KosÂcioÂø StaroobrzeÎdowy nie majaÎcy hierarchii duchownej,
uznany na podstawie rozporzaÎdzenia Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o stosunku
PanÂstwa do Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego, nie posiadajaÎcego hierarchii
duchownej (Dz. U. RP nr 38, poz. 363).
11
Byøy to: ZÇydowski ZwiaÎzek Religijny (w 1919 r.), KosÂcioÂø katolicki (w 1925 r.),
Wschodni KosÂcioÂø StaroobrzeÎdowcy (w 1928 r.), MuzuømanÂski ZwiaÎzek Religijny
(w 1936 r.), Karaimski ZwiaÎzek Religijny (w 1936 r.), KosÂcioÂø Ewangelicko-Augsburski (w 1936 r.) oraz Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny (w latach 1938-1939).
12
Np. w roku 1937 wydatki roczne panÂstwa na jednego duchownego rzymskokatolickiego wynosiøy 1264 zø, a na duchownego prawosøawnego ± 436 zø., na jednego
wyznawceÎ rzymskokatolickiego wydawano 86 gr., zasÂ na jednego prawosøawnego ± 42
gr. (zob. M. PapierzynÂska-Turek, MieÎdzy tradycjaÎ a nowoczesnosÂciaÎ, Warszawa 1989,
s. 397.).
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ko ich niezalezÇnosÂcÂ i autonomieÎ, ale niejednokrotnie wolnosÂcÂ sumienia i wyznania13. PostaweÎ rzaÎdu w stosunku do prawnie nieuznanych
zwiaÎzkoÂw religijnych znamionowaøa, co przyznaøo samo Ministerstwo WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego, ¹neutralna niezÇyczliwosÂcÂº14. NiektoÂre konfesje nie uznane, np. Polski Narodowy
KosÂcioÂø Katolicki, byøy wreÎcz obiektem przesÂladowanÂ.
W okresie powojennym analizowana norma ustrojowa, øaÎczaÎca
naczelny status wyznania rzymskokatolickiego z zasadaÎ roÂwnouprawnienia wszystkich zwiaÎzkoÂw religijnych, formalnie obowiaÎzywaøa, jak mozÇna saÎdzicÂ, do 19 lutego 1947 r.15 Konstytucja PRL z 22
lipca 1952 r. nie wyrazÇaøa wprost zasady roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Art. 70 ust. 2 stanowiø natomiast, zÇe KosÂcioÂø jest
oddzielony od panÂstwa, a zasady stosunku panÂstwa do KosÂcioøa oraz
sytuacjeÎ prawna i majaÎtkowaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych okresÂlajaÎ
ustawy. Brzmienie tego przepisu, szczegoÂlnie zroÂzÇnicowanie terminologii okresÂlajaÎcej wspoÂlnoty konfesyjne, mogøo dawacÂ asumpt do
twierdzenia, zÇe ustrojodawca w istocie dokonaø zroÂzÇnicowania wyznanÂ, nadajaÎc szczegoÂlny charakter relacjom z KosÂcioøem katolickim16.
Doktryna prawa wyznaniowego w okresie Polski Ludowej wyprowadzaøa zasadeÎ roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych17
13
Skrajnym przykøadem uprawnienÂ nadzorczych panÂstwa wobec KosÂcioøa oraz
ingerencji w jego sprawy wewneÎtrzne byøyby postanowienia dekretu Prezydenta RP
z 18 listopada 1938 r. o stosunku panÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa
Prawosøawnego. Przewidywaø on m.in. obowiaÎzek powiadomienia przez biskupa wøasÂciwego wojewody o wizytacji parafii lub sÂwiaÎtyni. W dni sÂwiaÎt panÂstwowych duchowni
mieli prawny obowiaÎzek odprawienia uroczystego nabozÇenÂstwa z modlitwaÎ w intencji
Rzeczypospolitej, jej prezydenta, rzaÎdu i wojska. Potem winien bycÂ odsÂpiewany katolicki hymn modlitewny ¹BozÇe cosÂ PolskeÎº w obecnosÂci celebrujaÎcego duchowienÂstwa.
14
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 133.
15
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 22 lipca 1944 r. gøosiø, zÇe utraciøa moc Konstytucja kwietniowa a przywroÂcono moc obowiaÎzujaÎcaÎ Konstytucji z 1921 r. Ustawa konstytucyjna z 19 lutego 1947 r. o ustroju zakresie dziaøania
najwyzÇszych organoÂw Rzeczypospolitej Polskiej powoøujaÎc sieÎ na konkretne postanowienia Konstytucji marcowej, stwarzaøa domniemanie uchylenia pozostaøych przepisoÂw, w tym takzÇe art. 114.
16
Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1988, s. 175.
17
Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1978, s. 93.
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czy tezÇ zasadeÎ ich roÂwnosÂci wobec prawa z idei wolnosÂci umienia
i wyznania18, ewentualnie z zaøozÇenia, zÇe wspoÂlnoty te zespalajaÎ obywateli posiadajaÎcych indywidualne prawo do wolnosÂci sumienia i wyznania i na tej podstawie zrzeszajaÎcych sieÎ dla realizacji wspoÂlnych,
godziwych celoÂw19. NiektoÂrzy komentatorzy zasadeÎ roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych uznawali za konsekwencjeÎ systemu rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa20. Ponadto zasada roÂwnouprawnienia
wyznanÂ zdawaøa sieÎ posÂrednio wynikacÂ z art. 69 ust.1 Konstytucji,
gwarantujaÎcego wszystkim obywatelom roÂwne prawa we wszystkich
dziedzinach zÇycia panÂstwowego, politycznego, gospodarczego, spoøecznego i kulturalnego niezalezÇnie w szczegoÂlnosÂci od wyznania.
W drugiej poøowie lat czterdziestych daÎzÇenie do urzeczywistnienia
zasady roÂwnosÂci wspoÂlnot religijnych przejawiaøo sieÎ w procesie likwidacji instytucji tzw. wyznanÂ prawnie nieuznanych21. Od 1949 r.
status nowo powstaøych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych opieraø sieÎ na znowelizowanym prawie o stowarzyszeniach, zawierajaÎcym jednolite reguøy legalizacji wspoÂlnot religijnych22.
ZasadeÎ roÂwnouprawnienia wyznanÂ doktryna prawa wyznaniowego interpretowaøa pryncypialnie, podkresÂlajaÎc, zÇe wszystkie zwiaÎzki
konfesyjne saÎ jednakowo przez panÂstwo traktowane i mogaÎ oczekiwacÂ od panÂstwa tylko takich koncesji, jakie otrzymujaÎ inne zwiaÎzki
wyznaniowe. Na podstawie Konstytucji z 1952 r. wszystkie wyznania
18

Z. Jarosz, S. Zawadzki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1987, s. 252-253.
Por. H. SÂwiaÎtkowski, PanÂstwowe prawo wyznaniowe, Warszawa 1962, s. 138.
20
T. Langer, PanÂstwo a nierzymskokatolickie zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce Ludowej, Warszawa 1967, s. 83.
21
Por. H. SÂwiaÎtkowski, PanÂstwowe, s. 137. KosÂcioÂø Ewangelicko-Metodystyczny
zostaø zalegalizowany na podstawie dekretu Rady MinistroÂw z 16 pazÂdziernika 1945 r.
o stosunkach PanÂstwa do KosÂcioøa Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. nr 46, poz. 259), KosÂcioøy: Ewangelicko-Reformowany, Mariawicki oraz Starokatolicki uzyskaøy uznanie prawne na podstawie dekretu RM z 5 wrzesÂnia 1947 r.
o uregulowaniu poøozÇenia prawnego KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego, KosÂcioøa Mariawickiego i KosÂcioøa Starokatolickiego (Dz.U. nr 59, poz. 316). W drodze
reskryptoÂw Ministra Administracji Publicznej, wydanych: 1 lutego 1946 r., 5 maja
1946 r. oraz 26 kwietnia 1946 r., uznano odpowiednio: KosÂcioÂø Polskokatolicki w RP,
KosÂcioÂø ChrzesÂcijan BaptystoÂw w RP i KosÂcioÂø AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w RP.
22
Dz. U. nr 45, poz. 335.
19
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miaøy posiadacÂ takaÎ samaÎ liczbeÎ gwarancji, a rozszerzenie tych gwarancji drogaÎ aktu organu panÂstwowego miaøo bycÂ niemozÇliwe23.
W ocenie teoretykoÂw oÂwczesnej polityki wyznaniowej roÂwnouprawnienie wyznanÂ winno søuzÇycÂ szczegoÂlnie urzeczywistnieniu kluczowej
zasady ± patriotycznej i socjalistycznej jednosÂci wszystkich obywateli,
bez wzgleÎdu na ich stosunek do religii. Miernikiem wartosÂci obywatela w Polsce Ludowej miaøa bycÂ jego praca dla kraju, jego wkøad
w budownictwo socjalizmu oraz trud poniesiony dla spoøeczenÂstwa24.
Zasada roÂwnosÂci albo roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie byøa zaliczana do podstawowych norm prawa wyznaniowego w sÂwietle Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r25. Wøadze partyjno-panÂstwowe w omawianym okresie prowadziøy niejednokrotnie politykeÎ faktycznego roÂzÇnicowania statusu wyznanÂ, zgodnie z zasadaÎ
¹dziel i rzaÎdzÂº. Staraøy sieÎ przeciwstawicÂ KosÂcioøowi katolickiemu
mniejszosÂciowe wspoÂlnoty religijne. Dowodziøo tego m.in. kompleksowe uregulowanie statusu prawnego KosÂcioøa wieÎkszosÂciowego dopiero po upøywie blisko 44 lat26. Z drugiej strony relacje z katolicyzmem oboÂz rzaÎdzaÎcy traktowaø jako jeden z najistotniejszych aspektoÂw polityki wewneÎtrznej. Po II wojnie sÂwiatowej KosÂcioÂø katolicki
nie tylko pozostaø jedynaÎ niezalezÇnaÎ od panÂstwa organizacja masowaÎ,
ale w okresie kryzysoÂw spoøeczno-politycznych traktowany byø przez
wøadze partyjno-panÂstwowe jako partner, cenny sojusznik, stabilizujaÎcy nastroje obywateli, a nawet przyczyniajaÎcy sieÎ do zwieÎkszenia
spoøecznej legitymizacji rezÇimu. Trudno moÂwicÂ w okresie Polski Ludowej o peønym urzeczywistnieniu zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ takzÇe chocÂby dlatego, zÇe zwiaÎzki wyznaniowe dziaøaøy na podstawie aktoÂw prawnych pochodzaÎcych z roÂzÇnych okresoÂw, czeÎstokrocÂ
23

T. Langer, PanÂstwo, s. 83-84.
J. GrudzienÂ, Polityka wyznaniowa w PRL, Warszawa 1968, s. 20-21.
25
Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 162, J. Dziobek-RomanÂski, Uznanie zwiaÎzkoÂw religijnych w Polce (1944-1989) narzeÎdziem dyskryminacyjnej polityki wøadz, Lublin 2004, s. 89, J. Matwiejuk, Regulacje wyznaniowe w Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r., w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red.
A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 130-131.
26
NastaÎpiøo to na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
24
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posiadajaÎcych wymoweÎ anachronicznaÎ. W praktyce utrzymywaø sieÎ
podziaø na zwiaÎzki wyznaniowe prawnie uznane i nie uznane27. Expresis verbis omawiana zasada zostaøa wyrazÇona dopiero w ustawie
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, uchwalonej 17 maja
1989 r., zatem u schyøku Polski Ludowej.
Â WNOUPRAWNIENIA WYZNAN
Â
3. GENEZA JURYDYZACJI ZASADY RO
Â èCZESNYM PRAWIE POLSKIM
WE WSPO

ObecnosÂcÂ we wspoÂøczesnym prawie polskim dyrektywy roÂwnouprawnienia wyznanÂ to rezultat zabiegoÂw przede wszystkim KosÂcioøoÂw nierzymskokatolickich, skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE)28. Wznowienie prac w 1987 r. nad uregulowaniem
statusu prawnego KosÂcioøa katolickiego w Polsce, zwøaszcza planowane zawarcie konwencji mieÎdzy PRL a StolicaÎ ApostolskaÎ, wywoøaøo zaniepokojenie wsÂroÂd lideroÂw wyznanÂ mniejszosÂciowych perspektywaÎ uzyskania przez wyznanie wieÎkszosÂciowe pozycji prawnie
uprzywilejowanej. Miano tezÇ sÂwiadomosÂcÂ, zÇe samo uregulowanie
podstaw prawnych KosÂcioøa katolickiego postawi w gorszej sytuacji
27

Z. Zarzycki, Sytuacja prawna nierzymskokatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
w Polsce Ludowej, w: Prawo i polityka wyznaniowa, s. 201. CechaÎ wspoÂlnaÎ prawnie
uznanych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce Ludowej miaøo bycÂ posiadanie prawnie
uznanych statutoÂw, ktoÂre zatwierdzaø od 1965 r. Dyrektor UrzeÎdu ds. WyznanÂ.
28
Polska Rada Ekumeniczna jest organizacjaÎ mieÎdzykosÂcielnaÎ powstaøaÎ
w 1945 r. OsobowosÂcÂ prawnaÎ uzyskaøa w 1958 r. W jej skøad wchodzi siedem KosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich, tzn. Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny, KosÂcioÂø
Ewangelicko-Augsburski w RP, KosÂcioÂø Ewangelicko-Reformowany w RP, KosÂcioÂø
Ewangelicko-Metodystyczny w RP, KosÂcioÂø ChrzesÂcijan BaptystoÂw w RP, KosÂcioÂø
Polskokatolicki oraz KosÂcioÂø Starokatolicki MariawitoÂw jako czøonkowie zwyczajni,
a takzÇe Spoøeczne Towarzystwo Polskich KatolikoÂw i Towarzystwo Biblijne w Polsce
jako czøonkowie stowarzyszeni. GøoÂwnym celem PRE jest duchowe zblizÇenie i pieleÎgnowanie braterskich stosunkoÂw mieÎdzy wszystkimi KosÂcioøami chrzesÂcijanÂskimi,
a w szczegoÂlnosÂci w zrzeszonymi w Radzie. Do PRE mogaÎ zostacÂ przyjeÎte inne
KosÂcioøy posiadajaÎce osobowosÂcÂ prawnaÎ, nauczajaÎce, izÇ zgodnie z Pismem SÂwieÎtym
wyznajaÎ wiareÎ w troÂjjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha SÂwieÎtego oraz uznajaÎ Chrystusa jako Boga-Czøowieka i Zbawiciela. Od kilkunastu lat jednak skøad PRE nie
ulega zmianie.
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KosÂcioøy takaÎ regulacjaÎ nie objeÎte29. Z inicjatywy PRE w 1988 r.,
rozpoczeÎto prace legislacyjne nad przygotowaniem ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. GøoÂwnym powodem jej opracowania byøa koniecznosÂcÂ roÂwnoprawnej regulacji stosunkoÂw mieÎdzy
panÂstwem a nierzymskokatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi
w Polsce30. Od poczaÎtku procesu legislacyjnego zaroÂwno strona kosÂcielna, jak i panÂstwowa miaøy na celu urzeczywistnienie zasady roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Podczas obrad Zespoøu
Redakcyjnego w sierpniu 1988 r. przedstawiciele Rady zaproponowali jurydyzacjeÎ tej dyrektywy bez wzgleÎdu na formeÎ regulacji sytuacji prawnej wspoÂlnot religijnych, jako jednaÎ z gwarancji wolnosÂci
sumienia i wyznania31. Propozycje PRE dotyczaÎce przedmiotowego
zakresu regulacji zostaøy przygotowane juzÇ 10 lipca 1988 r., ich autorem byø prof. Michaø Pietrzak32. Inicjatywa KosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych w zakresie prawnego zagwarantowania roÂwnouprawnienia wyznanÂ od razu spotkaøa sieÎ z aprobata strony rzaÎdowej.
W trakcie prac legislacyjnych nad ustawaÎ o gwarancjach wolnosÂci
sumienia i wyznania starano sieÎ mozÇliwie dokøadnie zagwarantowacÂ
prawnie wszystkim zwiaÎzkom wyznaniowym roÂwnie szeroki katalog
szczegoÂøowych uprawnienÂ jak te, ktoÂre miaøo uzyskacÂ wyznanie wieÎkszosÂciowe w swojej ustawie partykularnej. Z tego powodu szereg
przepisoÂw ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania jest
bardzo podobnych do odpowiednich postanowienÂ ustawy z 17 maja
29
K. Barcikowski, U szczytoÂw wøadzy, Warszawa 1998, s. 451. Przykøadem takiej
dziedziny byøa kwestia ubezpieczenÂ spoøecznych duchownych. Prace nad jej uregulowaniem byøy poczaÎtkowo prowadzone w nurcie prac zwiaÎzanych z okresÂleniem poøozÇenia prawnego KosÂcioøa wieÎkszosÂciowego. Dopiero z czasem usÂwiadomiono sobie
koniecznosÂcÂ objeÎcia nowaÎ regulacjaÎ takzÇe duchownych innych wyznanÂ. Ich sytuacja
spoøeczna byøa niejednokrotnie zasadniczo odmienna od statusu kleru rzymskokatolickiego, chociazÇby ze wzgleÎdu na obowiaÎzujaÎcy ten ostatni celibat.
30
Wydziaø Spoøeczno-Prawny KC PZPR. Uwagi do projektu ustawy o wolnosÂci
sumienia i wyznania, Archiwum Akt Nowych (AAN), UrzaÎd do Spraw WyznanÂ
(UdSW), 132/7, s. 90.
31
ProtokoÂø uzgodnienÂ z trzeciego posiedzenia Zespoøu Redakcyjnego ds. opracowania projektu ustawy o realizacji wolnosÂci sumienia i wyznania, AAN, UdSW, 132/
6, s. 66.
32
AAN, UdSW, 132/6, s. 87-90.
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1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego. Strona rzaÎdowa, jak mozÇna przypuszczacÂ, sÂwiadomie izolowaøa jednak owe dwa
procesy legislacyjne33. W rezultacie przedstawiciele PRE po przygotowaniu caøosÂciowego projektu ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania byli zaskoczeni szerokim zakresem szczegoÂøowych
uprawnienÂ KosÂcioøa katolickiego. PodjeÎli zatem trud powtoÂrzenia
tych samych gwarancji we wspomnianej ustawie. SzczegoÂlnie mocno
reprezentowali tego rodzaju daÎzÇenia przedstawiciele KosÂcioøoÂw
ewangelickich oraz prawosøawnego34. Niestety, bardzo ograniczony
czas przeznaczony na wprowadzenie odpowiednich zmian spowodowaø, zÇe ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania formuøuje weÎzÇszy katalog uprawnienÂ dla wyznanÂ mniejszosÂciowych anizÇeli
ustawa o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego dla konfesji
przewazÇajaÎcej35. Z drugiej strony twoÂrcy projektu ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania starali sieÎ nadacÂ jej wymoweÎ
uniwersalnaÎ, aby takzÇe KosÂcioÂø katolicki musiaø odwoøywacÂ sieÎ do
jej postanowienÂ36.
33

W opinii Aleksandra Markera, døugoletniego dyrektora generalnego UrzeÎdu
ds. WyznanÂ, przyczynaÎ braku koordynacji prac nad ustawami wyznaniowymi z 1989 r.
byøy wzgleÎdy organizacyjne i czasowe. UrzaÎd ds. WyznanÂ dziaøaø pod presjaÎ, aby
zdaÎzÇycÂ z opracowaniem projektoÂw ustawodawczych przed wyborami parlamentarnymi w 1989 r. Zabrakøo czasu, by np. w peøni ujednolicicÂ søownictwo uzÇyte w projekcie
ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego oraz w projekcie ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. JedynaÎ formaÎ koordynacji dziaøanÂ przedstawicieli UrzeÎdu w trzech zespoøach redakcyjnych byøy czeÎste ich wspoÂlne zebrania, ale
przede wszystkim informowano sieÎ o stanie prac, lecz nie dokonywano szczegoÂøowych
poroÂwnanÂ ustalonych tekstoÂw. Z prac zespoøu ds. ustawy ¹katolickiejº nie ma nawet
protokoøoÂw, zob. takzÇe A. Merker, Nie dotykano meritum, ¹Tygodnik Powszechnyº
2007, nr 1, s. 5.
34
K. Barcikowski, U szczytoÂw wøadzy, s. 452.
35
Wedøug relacji prof. Michaøa Pietrzaka, eksperta Polskiej Rady Ekumenicznej
w pracach nad ustawaÎ o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, stosowne zmiany
w projekcie tej ustawy, wynikajaÎce z daÎzÇenia do dostosowania jej do ustawy o stosunku
panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego, wprowadzono wreÎcz w ciaÎgu jednej nocy.
36
W odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego znajdowaøy zastosowanie zwøaszcza
przepisy dotyczaÎce mozÇliwosÂci skøadania przez zwiaÎzki wyznaniowe wnioskoÂw do
Trybunaøy Konstytucyjnego w sprawie kontroli konstytucyjnosÂci aktoÂw normatywnych dotyczaÎcych ich zakresu dziaøania.
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MozÇna saÎdzicÂ, zÇe poczaÎtkoÂw kontrowersji i napieÎcÂ zwiaÎzanych
z roÂwnouprawnieniem wyznanÂ w III RP nalezÇy doszukiwacÂ sieÎ juzÇ
pod koniec lat osiemdziesiaÎtych. WoÂwczas wzgleÎdy polityczne, ale
zapewne takzÇe pewne tradycje historyczne, przesaÎdziøy, izÇ nie przygotowano projektu jednej ustawy okresÂlajaÎcej jednolicie status
wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. PrzyjeÎta metoda regulacji znajdowaøa takzÇe pewne oparcie w brzmieniu przepisoÂw wyznaniowych
oÂwczesnej Konstytucji37. Opracowano zatem ustaweÎ generalnaÎ oraz
ustaweÎ szczegoÂøowaÎ dotyczaÎcaÎ wyøaÎcznie KosÂcioøa katolickiego. Jego
przedstawiciele, zapewne sÂwiadomi dominacji liczebnej oraz oÂwczesnej roli spoøecznej i politycznej katolicyzmu, byli przeciwni jego niedowartosÂciowaniu w wyniku objeÎcia KosÂcioøa katolickiego regulacjaÎ
dotyczaÎcaÎ wyznanÂ mniejszosÂciowych. PoczaÎtkowo nie wykazywali
zainteresowania pracami nad projektem ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania pomimo gotowosÂci strony rzaÎdowej do
udosteÎpnienia odpowiednich dokumentoÂw38. NiektoÂrzy z posÂroÂd
prominentnych przedstawicieli konfesji wieÎkszosÂciowej kwestionowali w ogoÂle celowosÂcÂ opracowania ustawy39. Pod koniec procesu
legislacyjnego, kiedy strona katolicka poznaøy blizÇej tresÂcÂ projektu
ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, obawy wywoøaøy jej ogoÂlne postanowienia, jako mogaÎce nadacÂ jej pozycjeÎ nadrzeÎdnaÎ w odniesieniu do ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego. W Episkopacie Polski powstaøo przekonanie, zÇe oboÂz
rzaÎdzaÎcy kluczy i za posÂrednictwem ustawy o gwarancjach wolnosÂci
sumienia i wyznania zamierza ograniczycÂ dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa w sprawach, w ktoÂrych poczyniø usteÎpstwa w trakcie negocjacji na forum
Komisji WspoÂlnej RzaÎdu i Episkopatu40. Pojawiøy sieÎ sygnaøy mogaÎce sÂwiadczycÂ, zÇe Episkopatowi zalezÇy, aby nowaÎ regulacjeÎ przyjaÎø
37
Z inicjatywy posøa katolickiego J. Frankowskiego art. 70 ust. 2 Konstytucji
PRL z 22 lipca 1952 r. otrzymaø brzmienie ¹zasady stosunku panÂstwa do kosÂcioøa oraz
sytuacjeÎ prawnaÎ i majaÎtkowaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych okresÂlajaÎ ustawy [podkresÂl.P.B.]º. a nie jak w pierwotnym projekcie ± ¹okresÂla ustawaº.
38
Wedøug relacji Aleksandra Markera zøozÇonej autorowi w dniu 4 stycznia 2006 r.
39
A. Orszulik, Czas przeøomu. Notatki z rozmoÂw z wøadzami PRL w latach 1981
± 1989, Warszawa ± ZaÎbki 2006, s. 445.
40
K. Barcikowski, U szczytu wøadzy, s. 452, 449.
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parlament wyøoniony dopiero po wyborach w 1989 r., zatem przynajmniej czeÎsÂciowo obsadzony przez przychylnych KosÂcioøowi reprezentantoÂw NSZZ ¹SolidarnosÂcÂº41.
Kwestia zagwarantowania roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych staøa sieÎ szczegoÂlnie aktualna w zwiaÎzku z podpisaniem 28
lipca 1993 r. Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ Polska. Traktat zagwarantowaø bowiem KosÂcioøowi katolickiemu
szereg uprawnienÂ, nie przysøugujaÎcych innym wyznaniom, np. prawo
nauczania religii w przedszkolach czy prawo udzielania sÂluboÂw kanonicznych ze skutkami cywilnymi. Ponadto po przeøomie politycznym w 1989 r. ze strony rzaÎdzaÎcych elit postsolidarnosÂciowych wystaÎpiøy przypadki ignorowania wyznanÂ nierzymskokatolickich, np.
w kluczowej sprawie nauczania religii w szkole42. W wystaÎpieniach
przedstawicieli KosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych czytelna byøa w zwiaÎzku
z tym obawa przed powrotem sytuacji prawnej i stosunkoÂw wyznaniowych z okresu dwudziestolecia mieÎdzywojennego43. Ponadto
u progu lat dziewieÎcÂdziesiaÎtych daø sieÎ odczucÂ wpøyw negatywnych
dosÂwiadczenÂ powojennej polityki wyznaniowej, odznaczajaÎcej sieÎ
zwøaszcza naruszaniem przez wøadze panÂstwowe niezalezÇnosÂci organizacyjnej i autonomii prawnej wyznanÂ. Obawom tego rodzaju daø
wyraz Prezes PRE ± bp Jan Szarek ± stwierdzajaÎc podczas spotkania
z premier HannaÎ SuchockaÎ 11 sierpnia 1993 r.: ¹Niestety, dosÂcÂ czeÎsto
odczuwamy, zÇe jestesÂmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii,
spychani na margines, do ktoÂrych przykøada sieÎ innaÎ miareÎ; [...] obraz
41

Na poczaÎtku 1989 r. Stanisøaw Ciosek, powoøujaÎc sieÎ na rozmoweÎ z wpøywowym ks. A. Orszulikiem, zwroÂciø sieÎ do Kazimierza Barcikowskiego z propozycjaÎ
wycofania projektoÂw ustaw wyznaniowych juzÇ skierowanych do Sejmu. Chodziøo
o to, aby uchwaliø je Sejm pochodzaÎcy z czeÎsÂciowo demokratycznych wyboroÂw
w 1989 r. (zob. K. Barcikowski, U szczytoÂw wøadzy, s. 448).
42
Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 1990 r. dotyczyøa jedynie
mozÇliwosÂci nauczania religii katolickiej w szkoøach publicznych. Dopiero 24 sierpnia
1990 r. w wyniku interwencji Polskiej Rady Ekumenicznej MEN wydaøo odpowiedniaÎ
instrukcjeÎ dotyczaÎcaÎ mozÇliwosÂci nauczania takzÇe religii innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (zob. ProtokoÂø z posiedzenia prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej w dniu 14
sierpnia 1990 r., Archiwum Polskiej Rady Ekumenicznej).
43
Por. m.in. Stosunki PanÂstwo ± KosÂcioÂø w przyszøej Konstytucji, ¹Jednotaº 1993,
nr 4, s. 22.
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panÂstwa odbierany jest przez naszych wiernych w tym jednym wymiarze, zÇe powoli ale konsekwentnie zmierzamy w jednym kierunku,
Polska tylko dla KatolikoÂw, a tym samym zdaÎzÇamy do panÂstwa wyznaniowegoº44. To wøasÂnie daÎzÇenie do urzeczywistnienia roÂwnouprawnienia wyznanÂ byøo gøoÂwnym czynnikiem rozwoju indywidualnego ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce w latach 1991 ± 1997.
Postanowienia jedenastu ustaw, okresÂlajaÎcych stosunek panÂstwa do
poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, wzorujaÎ sieÎ na
odpowiednich postanowieniach ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego45.
RoÂwnouprawnienie wyznanÂ staøo sieÎ osiaÎ postulatoÂw konstytucyjnych KosÂcioøoÂw mniejszosÂci religijnych, szczegoÂlnie tych skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Dezyderaty ustrojowe PRE
zostaøy wyrazÇone bezposÂrednio i esencjonalnie w przygotowanych
juzÇ latem 1990 r. na prosÂbeÎ Hanny Suchockiej, jako przewodniczaÎcej
podkomisji ds. praw i wolnosÂci czøowieka i obywatela Komisji Konstytucyjnej Sejmu X kadencji. NastaÎpiøo to w propozycjach odnoszaÎcych m.in. do art. 20 Zasad Katalogu Praw, WolnosÂci i ObowiaÎzkoÂw
Czøowieka oraz Obywatela, dotyczaÎcego wolnosÂci sumienia i wyznania46. Propozycja w sprawie punktu 3 rzeczonego artykuøu stanowiøa:
¹KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe saÎ roÂwne wobec prawa i oddzielone
od panÂstwa oraz niezalezÇne w swej organizacji. PanÂstwo jest neutralne w sprawach religii i wyznawanych sÂwiatopoglaÎdoÂw. Korzystanie
z wolnosÂci sumienia i wyznania podlega jedynie ograniczeniu ze
wzgleÎdu na potrzebeÎ ochrony praw i wolnosÂci innych osoÂb, moral44
Zwierzchnicy KosÂcioøoÂw czøonkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej u premier Hanny Suchockiej, ¹Zwiastunº 1993, nr 15, s. 17.
45
Skrupulatne daÎzÇenie do urzeczywistnienia idei roÂwnouprawnienia oraz dosÂcÂ
¹mechaniczneº wzorowanie sieÎ na przepisach ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego zaowocowaøo niekiedy dosÂcÂ paradoksalnymi przepisami niektoÂrych indywidualnych ustaw wyznaniowych z lat 1991-1997. KosÂcioøom: ewangelicko-augsburskiemu oraz ewangelicko-reformowanemu zagwarantowano prawo do organizowania
pielgrzymek i procesji, mimo zÇe takich obrzeÎdoÂw nie praktykujaÎ.
46
Propozycje PRE dotyczyøy roÂwniezÇ tresÂci art.12 i art. 22 Zasad Katalogu Praw,
WolnosÂci i ObowiaÎzkoÂw Czøowieka i Obywatela odnoszaÎcych sieÎ odpowiednio do:
prawa do zÇycia oraz ochrony rodziny.
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nosÂci, porzaÎdku publicznego i poszanowania prawnego øadu demokratycznego panÂstwaº47.
PrzedøozÇenie z 1990 r. odzwierciedlaøo szczegoÂlne i konsekwentne
eksponowanie przez PRE zasady roÂwnouprawnienia vel roÂwnosÂci
zwiaÎzkoÂw konfesyjnych wobec prawa. Wyrazem tego byø zawarty
w powyzÇszym dokumencie projekt przepisu konstytucyjnego dotyczaÎcy nauczania religii: ¹RealizacjeÎ tego prawa [do zapewnienia
przez rodzicoÂw i prawnych opiekunoÂw religijnego i moralnego wychowania dzieci zgodnie z ich osobistymi przekonaniami ± P.B.] zapewnia sieÎ poprzez naukeÎ religii w szkoøach i punktach katechetycznych wszystkich KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na zasadzie
roÂwnouprawnienia [...]º.
W poÂzÂniejszym okresie zasada roÂwnouprawnienia warunkowaøa
takzÇe, w zwiaÎzku z podpisaniem 28 lipca 1993 r. Konkordatu, oczekiwanie okresÂlenia w nowej konstytucji sytuacji prawnej KosÂcioøoÂw
nierzymskokatolickich w formie porozumienÂ mieÎdzy rzaÎdem a wøadzami wøasÂciwych KosÂcioøoÂw, zatwierdzanych w drodze ustawowej48.
Korelacja wspomnianej zasady z instytucjaÎ rozdziaøu KosÂcioøa i panÂstwa oraz z jego sÂwiatopoglaÎdowaÎ i religijnaÎ neutralnosÂciaÎ wynikaøa
z uznawania ich za podstawowe gwarancje roÂwnouprawnienia49.
¹KosÂcioøy nasze ± stwierdziø bp Jan Szarek, prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej, 14 stycznia 1994 r. podczas obrad Komisji WspoÂlnej
RzaÎdu i PRE ± opowiadajaÎ sieÎ za przyjaznym rozdziaøem KosÂcioøa od
PanÂstwa, za neutralnosÂciaÎ sÂwiatopoglaÎdowaÎ PanÂstwa, za roÂwnouprawnieniem wszystkich KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº50.
W trakcie kolejnego spotkania Komisji WspoÂlnej 28 czerwca 1994,
lider KosÂcioøa ewangelicko-augsburskiego jeszcze raz podkresÂliø, zÇe
47

Por. Propozycje Polskiej Rady Ekumenicznej odnosÂnie niektoÂrych artykuøoÂw
Zasady Katalogu Praw, WolnosÂci i ObowiaÎzkoÂw Czøowieka oraz Obywatela, mps
powiel., AS; zob. takzÇe ¹Integracjaº 1992, nr 4, s. 33.
48
Por. Opinia Polskiej Rady Ekumenicznej w sprawie konsekwencji konkordatu
z 28 lipca 1993 r. dla KosÂcioøoÂw czøonkowskich Rady, ¹Zwiastunº 1994, nr 6, s. 24.
49
Por. W. WysoczanÂski, RoÂwnouprawnienie wyznanÂ w obecnej i przyszøej Konstytucji, ¹Rocznik Teologicznyº 1993, z. 2, s. 183.
50
Obrady Komisji WspoÂlnej RzaÎd ± Rada Ekumeniczna, ¹Mariawitaº 1994,
nr 1-3, s. 13.
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KosÂcioøy czøonkowskie PRE nie oczekujaÎ zÇadnych przywilejoÂw tylko
roÂwnouprawnienia dla wszystkich wierzaÎcych, oraz zÇe roÂwnosÂcÂ KosÂcioøoÂw w Polsce wobec prawa jest zasadniczym postulatem sÂrodowisk
kosÂcielnych skupionych w Radzie51.
Akceptacja przez StoliceÎ ApostolskaÎ zasady roÂwnosÂci wyznanÂ
podczas pontyfikatu Jana Pawøa II øaÎczyøa sieÎ z afirmacjaÎ wolnosÂci
religijnej w wymiarze wspoÂlnotowym. ¹KosÂcioÂø, stwierdziø PapiezÇ
w przemoÂwieniu do przedstawicieli wøadz panÂstwowych wygøoszonym
w Belwederze w 1979 r., dla swej dziaøalnosÂci nie pragnie zÇadnych
przywilejoÂw, a tylko i wyøaÎcznie tego, co jest niezbeÎdne do speønienia
jego misjiº52. Jan Paweø II dopusÂciø, co prawda wyjaÎtkowo, pewnaÎ
aprecjacjeÎ, w szczegoÂlnosÂci prawnaÎ, okresÂlonych wyznanÂ przez wøadzeÎ
panÂstwowaÎ, warunkowanaÎ zwøaszcza przesøankami historycznymi,
jednak przy zagwarantowaniu mniejszosÂciom religijnym indywidualnej i wspoÂlnotowej wolnosÂci53. BioraÎc wszak pod uwageÎ integralny
zwiaÎzek zasady roÂwnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz wolnosÂci sumienia i wyznania, wykluczajaÎcy nawet tak subtelnaÎ formeÎ presji, jak
pozytywna dyskryminacja danej konfesji, trudno powyzÇsze stanowisko uznacÂ za w peøni realistyczne. Zasada roÂwnosÂci wyznanÂ zostaøa
uznana jedynie w aspekcie prawnym, w wymiarze doktrynalnym pontyfikat Jana Pawøa II charakteryzowaø sieÎ akcentowaniem ekskluzywizmu KosÂcioøa katolickiego, z wykluczeniem jednak formuøowania
na tej podstawie postulatoÂw ustrojowo-prawnych54. Episkopat KosÂ51
Zob. Konkordat, katecheci, ustawa ± spotkanie Polskiej Rady Ekumenicznej
z komisjaÎ rzaÎdowaÎ, ¹Zwiastunº, 1994, nr 8, s. 20.
52
Jan Paweø II, Pielgrzymki do Ojczyzny, s. 18, por. Jan Paweø II, Encyklika
Redemptor hominis, s. 52
53
Zob. Jan Paweø II, Transcendentalne podstawy, s. 12 oraz Jan Paweø II, Papieskie OreÎdzie na XXII SÂwiatowy DzienÂ Pokoju. Poszanowanie mniejszosÂci warunkiem
pokoju, ¹ L'Osservatore Romanoº 1988, nr 12, s. 32.
54
Jaskrawym wyrazem wspomnianej postawy staøa sieÎ Deklaracja Dominus Jesus: ¹KosÂcioÂø Chrystusowy, pomimo podziaøu chrzesÂcijan, nadal istnieje w peøni jedynie w KosÂciele katolickim, gøosi deklaracja; [...] byøoby sprzeczne z wiaraÎ katolickaÎ
postrzeganie KosÂcioøa jako jednej z droÂg zbawienia, istniejaÎcej obok innych, to znaczy
roÂwnolegle do innych religii, ktoÂre miaøyby uzupeøniacÂ KosÂcioÂø, a nawet miecÂ zasadniczo takaÎ samaÎ jak on wartosÂcÂ, zmierzajaÎc [...] tak jak on ku eschatologicznemu KroÂlestwu BozÇemu. ¹RoÂwnosÂcÂº, beÎdaÎca podstawaÎ dialogu, czytamy we wspomnianym do-
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cioøa katolickiego w Polsce zaakceptowaø z czasem zasadeÎ roÂwnosÂci
wyznanÂ wobec prawa, przede wszystkim pod wpøywem krytyki Konkordatu jako aktu uprzywilejowujaÎcego wyznanie wieÎkszosÂciowe55.
Nie przeszkodziøo to jednak niektoÂrym hierarchom publicznie gøosicÂ,
zÇe z przywilejoÂw w Polce korzystajaÎ roÂzÇnowiercy56.
WsÂroÂd siedmiu projektoÂw konstytucji, ktoÂre staøy sieÎ przedmiotem pierwszego czytania w Zgromadzeniu Narodowym we wrzesÂniu
1994 r., tylko projekt zgøoszony przez Prezydenta RP jednoznacznie
wprowadzaø zasadeÎ roÂwnouprawnienia wyznanÂ w art. 9 ust. 2 ± ¹SytuacjeÎ prawnaÎ KosÂcioøoÂw oraz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych okresÂlajaÎ na
zasadzie roÂwnouprawnienia ustawy uchwalane po porozumieniu sieÎ
z ich przedstawicielamiº. Jedyny wyjaÎtek od zasady roÂwnouprawnienia stanowiøa mozÇliwosÂcÂ okresÂlenia sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego na podstawie umowy mieÎdzynarodowej57. WyjaÎtek dotyczyø
tylko formy regulacji sytuacji prawnej, a nie uprawnienÂ zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych. Projekt Konstytucji Sojuszu Lewicy Demokratycznej
zagadnienie roÂwnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych regulowaø generalnie, zarazem akcentowaø stroneÎ negatywnaÎ ± zakaz uprzywilejowania. ¹Wszystkie KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe majaÎ roÂwne prawa
i obowiaÎzkiº, stwierdzono w art. 7 ust. 4 lewicowego projektu konstytucji. W przepisie tym postulowano takzÇe, izÇ ¹zÇaden KosÂcioÂø ani
zwiaÎzek wyznaniowy nie mozÇe bycÂ uprzywilejowany jakaÎkolwiek
kumencie, dotyczy roÂwnej godnosÂci osobistej partneroÂw, nie zasÂ tresÂci doktrynalnych[...]º.
55
Zob. Stanowisko Stolicy Apostolskiej w zwiaÎzku z ratyfikacjaÎ Konkordatu,
¹L'Osservatore Romanoº 1994, nr 12, s. 48, OsÂwiadczenie Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski w sprawie ratyfikacji Konkordatu, ¹L'Osservatore Romanoº
1996, nr 9, s. 58, OsÂwiadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Konkordatu,
¹L'Osservatore Romanoº 1994, nr 6-7, s. 66, List Episkopatu Polski w sprawie Konstytucji, ¹Tygodnik Powszechnyº 1994, nr 45, s. 11.
56
Nie mozÇna szermowacÂ potrzebaÎ roÂwnosÂci wyznanÂ, stwierdziø prymas kard.
JoÂzef Glemp w rozmowie z Katolicka AgencjaÎ InformacyjnaÎ w 1994 r., gdyzÇ mniejszosÂci wyznaniowe, tak jak zazwyczaj mniejszosÂci, cieszyøy sieÎ i cieszaÎ przywilejamiº
(zob. GodnosÂcÂ czøowieka pochodzi od Boga. Rozmowa z kard. JoÂzefem Glempem,
Prymasem Polski, ¹Biuletyn KAIº, 1994, nr 39, s. 19).
57
Projekty Konstytucji 1993 ± 1997, czeÎsÂcÂ 1, oprac. R. ChrusÂciak, Warszawa 1997,
s. 44.
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ustawaÎ lub umowaÎ mieÎdzynarodowaÎº58. Pozostaøe projekty, jak Unii
WolnosÂci czy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy, pomijaøy wspomnianaÎ zasadeÎ, ktoÂraÎ mozÇna byøo wywnioskowacÂ co najwyzÇej z dyrektywy roÂwnosÂci obywateli wobec prawa, lub wyroÂzÇniaøy
wyznanie katolickie, jak to czyniøo przedøozÇenie Konfederacji Polski
Niepodlegøej oraz tzw. projekt obywatelski NSZZ ¹SolidarnosÂcÂº.
W trakcie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (KKZN) zasada roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
byøa jednaÎ z nielicznych klauzul wyznaniowych, ktoÂre nie budziøy
kontrowersji wsÂroÂd uczestnikoÂw i otwartego sprzeciwu ze strony
przedstawicieli KosÂcioøa katolickiego. Wyrazem zblizÇenia stanowisk
mieÎdzy KosÂcioøami staøo sieÎ wspoÂlne opracowanie 26 stycznia 1995 r.
przez ich przedstawicieli w KKZN projektu wøasÂciwych przepisoÂw,
okresÂlajaÎcych stosunki instytucjonalne mieÎdzy panÂstwem i zwiaÎzkami
wyznaniowymi, a zawierajaÎcych zasadeÎ roÂwnouprawnienia wyznanÂ:
1. Wøadze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowujaÎ neutralnosÂcÂ w sprawie przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych. KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe saÎ roÂwnouprawnione.
2. Stosunki mieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi saÎ ksztaøtowane na zasadach poszanowania wzajemnej autonomii i niezalezÇnosÂci kazÇdego w swoim zakresie, jak roÂwniezÇ
wspoÂødziaøania dla dobra wspoÂlnego osoby ludzkiej.
3. Stosunki mieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøem katolickim okresÂla
umowa mieÎdzynarodowa zawarta ze StolicaÎ ApostolskaÎ.
4. Stosunek PanÂstwa do innych KosÂcioøoÂw oraz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych okresÂlajaÎ ustawy uchwalone na podstawie umowy zawartej
przez rzaÎd z ich wøasÂciwymi przedstawicielamiº59.
Zasada roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych zostaøa zamieszczona z inicjatywy przedstawiciela KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia
SioÂdmego ± ks. prof. Zachariasza èyko60. Projekt powyzÇszy, zgøoszony nasteÎpnie formalnie przez Tadeusza Mazowieckiego, legø u pod58

TamzÇe, s. 92.
Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Biuletyn XII, Warszawa
1995, s. 64
60
Z. èyko, Gøos w dyskusji na temat art. 25 Konstytucji, ¹Rocznik Teologicznyº
[ChAT], 41(1999), z. 1-2, s. 215.
59
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staw opracowania ostatecznej wersji art. 25 Konstytucji z 2 kwietnia
1997 r. ZaroÂwno KKZN, jak i samo Zgromadzenie Narodowe daÎzÇyøo
do mozÇliwie konsekwentnego urzeczywistnienia wspomnianej reguøy
w przepisach wyznaniowych. Zrezygnowano w zwiaÎzku z tym z dychotomicznego podziaøu wspoÂlnot religijnych na KosÂcioøy oraz zwiaÎzki wyznaniowe, na rzecz wyodreÎbnienia KosÂcioøoÂw w ramach szerszej
kategorii ± zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Stosunki panÂstwa z KosÂcioøem
katolickim oparto na tych samych reguøach co relacje z innymi wspoÂlnotami konfesyjnymi. Nazwa wøasna KosÂcioøa wieÎkszosÂciowego wysteÎpuje tylko raz w art. 25 ust. 4, w konteksÂcie wskazania szczegoÂlnych form prawnych okresÂlenia jego odniesienÂ z panÂstwem, tzn.
w drodze umowy mieÎdzynarodowej ze StolicaÎ ApostolskaÎ. W celu
respektowania zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ w art. 25 ust. 5
twoÂrcy Konstytucji dowartosÂciowali konfesje mniejszosÂciowe w zakresie gwarancji stabilnosÂci ich statusu prawnego ± stosunki mieÎdzy
RzeczaÎpospolitaÎ Polska a innymi KosÂcioøami oraz zwiaÎzkami wyznaniowymi okresÂlajaÎ ustawy uchwalone na podstawie umoÂw zawartych
przez RadeÎ MinistroÂw z ich prawnymi reprezentacjami. Sama forma
jeÎzykowa art. 25 ust. 5 dowartosÂciowuje wyznania mniejszosÂciowe,
wskazuje bowiem na bilateralny charakter ich odniesienÂ z panÂstwem.
Jedyne zroÂzÇnicowanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych przewidziane przez
KonstytucjeÎ dotyczy prawa do nauczania religii w szkole. Przysøuguje
ono bowiem konfesjom o uregulowanej sytuacji prawnej. WyroÂzÇnienie tej kategorii zwiaÎzkoÂw wyznaniowych miaøo jednak, jak mozÇna
przypuszczacÂ, przede wszystkim na celu pewne minimalne uporzaÎdkowanie edukacji religijnej w realiach szkolnych. Konstytucja nie zna
jednak pojeÎcia wyznanÂ uznanych i nie uznanych, legalnych czy nielegalnych, tradycyjnych, czy narodowych.
Pewne dowartosÂciowanie chrzesÂcijanÂstwa ma miejsce w nienormatywnej czeÎsÂci Konstytucji tzn. w preambule, ktoÂra zawiera akt
wdzieÎcznosÂci za kultureÎ zakorzenionaÎ w chrzesÂcijanÂskim dziedzictwie
narodu.
ReasumujaÎc, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe ustawodawceÎ w toku procesu
jurydyzacji zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ w ustawie o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, jak i w art. 25 Konstytucji z 1997 r.
cechowaøo daÎzÇenie do jej zagwarantowania nie tylko generalnie, ale
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takzÇe w szczegoÂøowych postanowieniach tych aktoÂw normatywnych.
Zasada wspomniana jest formuøowana w nich jednoznacznie, niekiedy nawet ulega wyeksponowaniu. Przytoczone okolicznosÂci zasadniczo odroÂzÇniajaÎ wspoÂøczesne regulacje roÂwnouprawnienia wyznanÂ od
unormowania przedwojennego, zawartego w ustawach konstytucyjnych. StanowiaÎ takzÇe wskazoÂwkeÎ, zÇe interpretacja omawianej zasady
powinna prowadzicÂ do przyznania wszystkim zwiaÎzkom wyznaniowym jednakowych uprawnienÂ.
Â èCZESNA WYKèADNIA ZASADY RO
Â WNOUPRAWNIENIA
4. WSPO
Â
ZWIAÎZKOW WYZNANIOWYCH

Zasada roÂwnouprawnienia wyznanÂ jest wyrazÇona we wspoÂøczesnym prawie polskim expressis verbis w art. 25 ust. 1 Konstytucji
stanowiaÎcym: ¹KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe saÎ roÂwnouprawnioneº. Formuøuje jaÎ takzÇe ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania w art. 9 ust. 2 pkt 3 oraz,
w aspekcie szczegoÂøowym, w art. 19 ust. 2. Przepisy te odpowiednio
stwierdzajaÎ, izÇ gwarancjaÎ wolnosÂci sumienia i wyznania w stosunkach panÂstwa z KosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi
w szczegoÂlnosÂci jest ¹roÂwnouprawnienie wszystkich kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, bez wzgleÎdu na formeÎ uregulowania
ich sytuacji prawnej oraz, zÇe KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe
korzystajaÎ na zasadach roÂwnouprawnienia ze swobody peønienia
funkcji religijnychº.
W doktrynie wspoÂøczesnego polskiego prawa wyznaniowego
oraz konstytucyjnego mozÇna wyodreÎbnicÂ trzy odmienne interpretacje zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ. RoÂzÇnice w wykøadni wiaÎzÇaÎ
sieÎ zapewne m.in. z identyfikacjaÎ konfesyjnaÎ jej autoroÂw. WykazujaÎ
poza tym zbiezÇnosÂcÂ z odpowiednimi opcjami, prezentowanymi
przez mieÎdzywojennaÎ doktryneÎ prawa. Autorzy zwiaÎzani z KosÂcioøem katolickim, w szczegoÂlnosÂci z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz z Uniwersytetem Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego,
odrzucajaÎ pryncypialnie pojmowany, czyli w ich opinii ¹prymitywnyº egalitaryzm, ktoÂry od roÂwnouprawnienia nie odroÂzÇnia iden-
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tycznosÂci61. Tego rodzaju interpretacja roÂwnouprawnienia, ich zdaniem, jest sprzeczna z zasadaÎ sprawiedliwosÂci rozdzielczej. W konsekwencji mozÇe prowadzicÂ jakoby do zredukowania uprawnienÂ
wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do uprawnienÂ jednego z nich,
niezalezÇnie od liczby wyznawcoÂw. Poprawne, zdaniem tej grupy
przedstawicieli doktryny, ujeÎcie zasady roÂwnouprawnienia nakazuje wzieÎcie pod uwag takich cech, ktoÂre saÎ wspoÂlne dla wszystkich
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a jednoczesÂnie uwzgleÎdnienie wysteÎpujaÎcych mieÎdzy nimi roÂzÇnic. W mysÂl tej koncepcji zasada roÂwnouprawnienia zobowiaÎzuje do traktowania wyznanÂ identycznie w tych dziedzinach, w ktoÂrych kazÇdy ze zwiaÎzkoÂw wyznaniowych posiada
w identycznym stopniu okresÂlonaÎ cecheÎ. JezÇeli natomiast mieÎdzy
KosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi zachodzaÎ powazÇne
roÂzÇnice, to nalezÇy traktowacÂ kazÇde z nich odmiennie, zawsze odpowiednio do tego zroÂzÇnicowania62. Tego rodzaju interpretacja zasady roÂwnouprawnienia mozÇe w praktyce doprowadzicÂ do jej zanegowania, do uznania za cechy prawnie relewantne danej konfesji,
uzasadniajaÎce zroÂzÇnicowanie uprawnienÂ, takich przymiotoÂw, jak
liczebnosÂcÂ, døugosÂcÂ istnienia na danym terenie, czy wkøad w rozwoÂj
sÂwiadomosÂci narodowej i kultury63. Lepszym rozwiaÎzaniem byøoby,
zdaniem ks. Witolda Adamczewskiego oraz ks. Bogusøawa Trzeciaka, sformuøowanie, zÇe zwiaÎzki wyznaniowe saÎ roÂwne wobec prawa,
co zapewniaøoby roÂwne traktowanie wszystkich KosÂcioøoÂw, a zarazem szanowaøo ich zroÂzÇnicowanie64.
Do przedstawionej wykøadni nawiaÎzaø Trybunaø Konstytucyjny
w orzeczeniu z 2 kwietnia 2003 r. (Sygn. akt K13/02). Stwierdziø on,
61

W. GoÂralski, WsteÎp do prawa, s. 96.
Por. TamzÇe, 96-97, J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 58-60, J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Warszawa 2000, s. 277, A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 71.
63
Por. D. Dudek, RoÂwnouprawnienie KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na
tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie
prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 205.
64
Ustawa o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadz. i oprac. W. Adamczewski, B. Trzeciak, Warszawa 1995, s. 27.
62
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zÇe regulacja konstytucyjna zawarta w art. 25 w sposoÂb caøosÂciowy
normuje sprawy zwiaÎzane z roÂwnouprawnieniem KosÂcioøoÂw i z tego
wzgleÎdu nie zachodzi potrzeba odwoøywania sieÎ w tym zakresie do
art. 32 Konstytucji. Zasada roÂwnouprawnienia KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych w ocenie tego organu oznacza, zÇe wszystkie KosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe, posiadajaÎce wspoÂlnaÎ cecheÎ istotnaÎ powinny
bycÂ traktowane roÂwno. JednoczesÂnie zasada ta zakøada odmienne
traktowanie KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂre nie posiadajaÎ wspoÂlnej cechy istotnej z punktu widzenia danej regulacji. Pomimo jednoznacznej tresÂci art. 25 ust. 1 ustawy zasadniczej Trybunaø
Konstytucyjny w omawianym orzeczeniu w istocie zgodziø sieÎ na
dyferencjacje zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w szczegoÂlnosÂci w zakresie
regulacji spraw majaÎtkowych, wskazujaÎc zarazem na niemajaÎce konstytucyjnego uzasadnienia kryteria tego zroÂzÇnicowania. W uzasadnieniu do wyroku z 2 kwietnia 2003 r., czytamy bowiem: ¹BioraÎc pod
uwageÎ duzÇe roÂzÇnice uwarunkowanÂ historycznych, liczebnosÂci, struktury i dziaøalnosÂci poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ustawodawca zmuszony byø ustanowicÂ odmienne unormowania
dotyczaÎce regulacji spraw majaÎtkowych poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº65. W opinii Trybunaøu Konstytucyjnego
wprowadzone roÂzÇnicowanie pozostaje jednak w racjonalnym zwiaÎzku z celem i tresÂciaÎ przepisoÂw, w ktoÂrych zawarta jest kontrolowana
norma prawna, zÇe znajduje ono oparcie w konstytucyjnej zasadzie
sprawiedliwosÂci spoøecznej oraz przepisach konstytucyjnych nakazujaÎcych stanowienie regulacji prawnych dotyczaÎcych poszczegoÂlnych
KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, stosownie do ich specyfiki i ich
historycznie uksztaøtowanej sytuacji66. W sÂwietle orzecznictwa TK
65

¹Orzecznictwo Trybunaøu Konstytucyjnego. ZbioÂr UrzeÎdowyº 2003, seria A,
nr 4, poz. 28, s. 398.
66
Wydaje sieÎ, zÇe Trybunaø nietrafnie utozÇsamiø zasadeÎ roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z ogoÂlnaÎ dyrektywa ich roÂwnosÂci. Zamiast przeprowadzicÂ oryginalnaÎ interpretacjeÎ art. 25 ust. 1, odnioÂsø do tej zasady niektoÂre utrwalone wøasne
twierdzenia dotyczaÎce interpretacji zasady roÂwnosÂci. Tymczasem wypada zgodzicÂ sieÎ
z opiniaÎ Lecha Garlickiego, ktoÂry analizujaÎc orzecznictwo saÎdoÂw konstytucyjnych
w Europie w sprawie kolektywnych aspektoÂw wolnosÂci sumienia i wyznania, przyznaø,
zÇe ¹w Polsce (art. 25 ust.1) przepisy konstytucyjne moÂwiaÎ [...] o roÂwnouprawnieniu, co
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konstytucyjna zasada roÂwnosÂci nie ma charakteru absolutnego. OdsteÎpstwo od roÂwnego traktowania podmiotoÂw podobnych jest dopuszczalne, jezÇeli ma charakter relewantny, tzn. pozostaje w bezposÂrednim zwiaÎzku z celem i zasadniczaÎ tresÂciaÎ przepisoÂw oraz søuzÇy
realizacji tego celu i tresÂci. Wprowadzone zroÂzÇnicowania muszaÎ miecÂ
charakter racjonalnie uzasadniony67. Ponadto zroÂzÇnicowanie winno
bycÂ proporcjonalne, tzn. waga interesoÂw, ktoÂrym ma søuzÇycÂ zroÂzÇnicowanie sytuacji adresatoÂw normy, musi pozostawacÂ w odpowiedniej
proporcji do wagi interesoÂw naruszanych w wyniku nieroÂwnego traktowania. ZroÂzÇnicowanie winno takzÇe bycÂ zwiaÎzane z innymi wartosÂciami, zasadami lub normami konstytucyjnymi, uzasadniajaÎcymi odmienne traktowanie podmiotoÂw podobnych, np. z zasadaÎ sprawiedliwosÂci spoøecznej68.
Przeciwstawne stanowisko w doktrynie prawa wyrazÇa sieÎ w przekonaniu, zÇe roÂwnouprawnienie oznacza, izÇ zÇaden z KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie mozÇe uzyskacÂ w Rzeczypospolitej
Polskiej pozycji prawnie uprzywilejowanej, a prawa i obowiaÎzki odnoszaÎce sieÎ do jednego z nich mogaÎ dotyczycÂ kazÇdego z pozostaøych69.
Z powyzÇszego stanowiska wynika postulat, aby uprawnienia przynie jest roÂwnoznaczne z pojeÎciem «roÂwnosÂci»º. Zasada roÂwnouprawnienia wyznanÂ
stanowi szczegoÂøowy, pozytywny aspekt zasady roÂwnosÂci wymienionych podmiotoÂw.
Art. 32 Konstytucji, gøoszaÎcy roÂwnosÂcÂ wszystkich wobec prawa, prawo do roÂwnego
traktowania przez wøadze publiczne oraz zakaz dyskryminacji, zachowuje nadal aktualnosÂcÂ przy okresÂleniu statusu zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, wyrazÇajaÎc zwøaszcza dyrektyweÎ obciaÎzÇania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych roÂwnymi obowiaÎzkami ± przez prawo lub
w wyniku dziaøanÂ wøadz publicznych. W szczegoÂlnosÂci za przejaw dyskryminacji nalezÇy
uznacÂ ustanowienie przez ustawodawceÎ ¹sztywnychº kryterioÂw realizacji uprawnienÂ
przez zwiaÎzki wyznaniowe ± wymogoÂw, ktoÂrych speønienie nie jest bezposÂrednio zalezÇne od danej wspoÂlnoty wyznaniowej, jak liczebnosÂcÂ, terytorialny zasieÎg dziaøania,
okres istnienia na terenie panÂstwa polskiego, czy skøad spoøeczny lub narodowosÂciowy
wyznawcoÂw. Wprowadzone kryteria nie powinny kolidowacÂ z autonomiaÎ zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych ± dotyczycÂ cech ich doktryny lub struktury organizacyjnej.
67
Zob. orzeczenie z 12 grudnia 1994 r. (Sygn. akt K 3/94), Orzecznictwo Trybunaøu Konstytucyjnego (OTK), 1994, cz. II, s. 141.
68
Zob. np. orzeczenie z 23 pazÂdziernika 1995 r., (Sygn. akt K 4/95), OTK 1995,
cz. II, s. 93.
69
Por. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 38.
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znane wprost w Konkordacie KosÂcioøowi katolickiemu lub w indywidualnych ustawach wyznaniowych tylko niektoÂrym KosÂcioøom
i zwiaÎzkom wyznaniowym rozciaÎgnaÎcÂ w drodze analogii na inne
zwiaÎzki wyznaniowe70.
W obu powyzÇszych przypadkach interpretatorzy zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ traktujaÎ jaÎ jako przejaw ogoÂlnej zasady roÂwnosÂci
w weÎzÇszym aspekcie podmiotowym, tzn. w odniesieniu do zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych.
Wydaje sieÎ, zÇe optymalnaÎ, zgodnaÎ z wykøadniaÎ jeÎzykowaÎ odpowiednich przepisoÂw konstytucyjnych i ustawowych, jest interpretacja
zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ prezentowana przez ks. prof. Zachariasza èyko. RoÂwnouprawnienie pojmuje on jako prawo jednakowych szans, czyli takich samych mozÇliwosÂci prawnych dla zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Zakres korzystania z nich nie zalezÇy od nieroÂwnosÂci wobec prawa, lecz rzeczywistych mozÇliwosÂci, a wieÎc aktywnosÂci, liczebnosÂci, znaczenia itp71.
Â WNOUPRAWNIENIA
5. RESPEKTOWANIE ZASADY RO
Â W WYZNANIOWYCH W PRAWIE POLSKIM
ZWIAÎZKO

RoÂwnouprawnienie wyznanÂ nie jest zasadaÎ ustrojowaÎ konsekwentnie respektowanaÎ przez polskiego prawodawceÎ. Dotyczy to
w szczegoÂlnosÂci prawnych gwarancji autonomii zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Zasadnicza roÂzÇnica wysteÎpuje mieÎdzy wyznaniami, ktoÂrych
relacje z panÂstwem zostaøy okresÂlone na podstawie indywidualnych
aktoÂw ustawodawczych, a konfesjami dziaøajaÎcymi na podstawie
przepisoÂw ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania. ZwiaÎzki wyznaniowe dziaøajaÎce na podstawie indywidualnych regulacji, z wyjaÎtkiem Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego nie posiadajaÎcego hierarchii duchownej, MuzuømanÂskiego
70

Zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 233, 265.
Z. èyko, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w relacji: czøowiek ± kosÂcioøy ± panÂstwo,
w: Podstawowe prawa jednostki i ich saÎdowa ochrona, red. nauk. L. WisÂniewski,
Warszawa 1997, s. 96.
71
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ZwiaÎzku Religijnego oraz Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego, dysponujaÎ szerszym zakresem autonomii wewneÎtrznej ± rzaÎdzaÎ sieÎ wøasnym prawem wewneÎtrznym, ktoÂrego tresÂci panÂstwo nie bada a jedynie przyjmuje do wiadomosÂci. UstroÂj wyznanÂ podlegajaÎcych rejestracji przez Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji okresÂlajaÎ ich
statuty, ktoÂrych zaroÂwno pierwotna tresÂcÂ, jak i ewentualne poÂzÂniejsze zmiany, muszaÎ bycÂ zgodne w szczegoÂlnosÂci z przepisami ustaw
chronionych bezpieczenÂstwo i porzaÎdek publiczny, zdrowie, moralnosÂcÂ publicznaÎ, wøadzeÎ rodzicielskaÎ lub podstawowe prawa i wolnosÂci
innych osoÂb. Organ rejestrowy ma prawo badania statutu pod kontem zgodnosÂci z wymienionymi przepisami prawa, mozÇe zÇaÎdacÂ od
wnioskodawcoÂw wyjasÂnienÂ w sprawie jego tresÂci, zwracacÂ sieÎ do organoÂw panÂstwowych o zbadanie prawdziwosÂci danych zawartych
w statucie. Kontrola nad tresÂciaÎ prawa wewneÎtrznego zarejestrowanych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest zatem wzmozÇona.
Zaostrzone saÎ w stosunku do wspomnianej kategorii wyznanÂ
sankcje z tytuøu naruszenia norm prawa, takzÇe prawa wewneÎtrznego.
W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem saÎdu, zÇe dziaøalnosÂcÂ zarejestrowanego zwiaÎzku wyznaniowego razÇaÎco narusza
przepisy prawa chroniaÎce wymienione wartosÂci lub postanowienia
statutu, organ rejestrowy wykresÂla wspoÂlnoteÎ wyznaniowa z rejestru,
w nasteÎpstwie czego traci ona osobowosÂcÂ prawnaÎ i nie mozÇe korzystacÂ ze szczegoÂlnych uprawnienÂ przysøugujaÎcych zwiaÎzkowi wyznaniowemu. Tego rodzaju odpowiedzialnosÂci zbiorowej ustawodawca nie
przewiduje w przypadku razÇaÎcego naruszenia prawa przez wyznania
dziaøajaÎce na podstawie indywidualnych ustaw. Ich ewentualna delegalizacja wymagaøaby uchylenia odpowiednich aktoÂw ustawodawczych. Jest to bardzo maøo prawdopodobne, wymaga bowiem zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji zgody zainteresowanego wyrazÇonej
w formie umowy z rzaÎdem. Najszerszy zakres autonomii prawnej
przysøuguje na postawie Konkordatu z 28 lipca 1993 r. KosÂcioøowi
katolickiemu. WyrazÇa sieÎ to m.in. w recepcji przez prawo polskie
w szerokim zakresie norm prawa kanonicznego. W szczegoÂlnosÂci,
zgodnie z art. 4 traktatu, osobowosÂcÂ prawnaÎ w sÂwietle prawa polskiego osoby orawne KosÂcioøa uzyskujaÎ z mocy prawa kanonicznego
z chwilaÎ powoøania przez kompetentnaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ. Powiado-
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mienia odpowiednich organoÂw administracji publicznej nie ma juzÇ
znaczenia konstytutywnego, lecz jedynie dowodowe. Organy panÂstwowe nie mogaÎ zatem w zÇaden sposoÂb limitowacÂ powstawania osoÂb
prawnych KosÂcioøa katolickiego przewidzianych przez jego prawo
wewneÎtrzne. Tylko innego rodzaju jednostki organizacyjne KosÂcioøa
katolickiego mogaÎ uzyskacÂ osobowosÂcÂ prawnaÎ na zasadach przewidzianych przez prawo polskie, czyli np. w wyniku rejestracji przez saÎd
(fundacje kosÂcielne, organizacje katolickie) albo w drodze rozporzaÎdzenia Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji (organizacje
kosÂcielne).W przypadku innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych mozÇliwosÂci
ingerencji panÂstwa w proces upodmiotowienia ich jednostek organizacyjnych. W sÂwietle indywidualnych aktoÂw ustawodawczych osobowosÂcÂ prawnaÎ posiadajaÎ zwiaÎzki wyznaniowe jako takie lub ich sÂcisÂle
okresÂlone jednostki organizacyjne. Rozszerzenie kategorii tych jednostek organizacyjnych wymaga zgody ustawodawcy, a uprzednio ±
rzaÎdu, w formie umowy z danaÎ konfesjaÎ. Uzyskanie osobowosÂci
prawnej przez inne nizÇ przewidziane w aktach ustawodawczych jednostki organizacyjne nasteÎpuje z reguøy w drodze rozporzaÎdzenia
Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji, na wniosek wøasÂciwych wøadz kosÂcielnych. W przypadku zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wpisanych do rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
MSWiA warunkiem uzyskania osobowosÂci prawnej przez wspoÂlnoteÎ
religijnaÎ ewentualnie przez jej jednostki organizacyjne jest akceptacja postanowienÂ statutu w tym zakresie przez organ rejestrowy.
ZroÂzÇnicowany jest takzÇe zakres wewneÎtrznej niezalezÇnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Paradoksalnie KosÂcioÂø katolicki jest w analizowanej dziedzinie niekiedy bardziej ograniczony nizÇ inne wspoÂlnoty
religijne. W pewnym stopniu limitowana jest swoboda obsady kierowniczych stanowisk kosÂcielnych, bo zgodnie z art. 7 ust. 3 Konkordatu biskupami w Polsce mogaÎ bycÂ mianowani jedynie obywatele
polscy. Inne ograniczenie wyrazÇa nakaz, aby biskup, beÎdaÎcy czøonkiem Konferencji Episkopatu Polski, nie nalezÇaø do krajowej konferencji episkopatu w innym panÂstwie. Prawdopodobnie normy tego
rodzaju majaÎ wykluczycÂ ewentualne konflikty mieÎdzynarodowe wynikajaÎce z postawy hierarchoÂw, w szczegoÂlnosÂci beÎdaÎce nasteÎpstwem
konfliktu lojalnosÂci. Nazwiska nominowanych biskupoÂw powinny
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bycÂ uprzednio podane do poufnej wiadomosÂci kompetentnym wøadzom panÂstwowym. Tymczasem w przypadku innych wyznanÂ, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, cudzoziemcy majaÎ generalnie prawo do objeÎcia stanowisk w organach wykonawczych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych lub w ich jednostkach organizacyjnych rangi poroÂwnywalnej do diecezji, chyba zÇe Minister Spraw WewneÎtrznych i Administracji zgøosi zastrzezÇenia w ciaÎgu szesÂcÂdziesieÎciu dni od powiadomienia.
KosÂcioÂø katolicki w Polsce ma takzÇe ograniczone mozÇliwosÂci
ksztaøtowania swej struktury organizacyjnej, poniewazÇ zgodnie
z art. 6 ust. 2 i 3 Konkordatu z 1993 r. zÇadna czeÎsÂcÂ terytorium
polskiego nie mozÇe bycÂ wøaÎczona do diecezji lub prowincji kosÂcielnej, ktoÂra ma stoliceÎ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
a zÇadna diecezja majaÎca siedzibeÎ w Polsce nie mozÇe rozciaÎgacÂ sieÎ
poza terytorium panÂstwa polskiego. Analogiczne ograniczenie nie
dotyczaÎ co do zasady innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych72; ciaÎzÇaÎ na
nich przede wszystkim obowiaÎzki o charakterze informacyjnym
w przypadku zmiany ich struktury terytorialnej. PowyzÇsze normy
Konkordatu sÂwiadczaÎ o postrzeganiu KosÂcioøa katolickiego jako
podmiotu politycznego. SaÎ one charakterystyczne bardziej dla systemu zwierzchnictwa panÂstwa nad zwiaÎzkami wyznaniowymi, nizÇ
dla modelu tzw. przyjaznego rozdziaøu panÂstwa i KosÂcioøa, jak mozÇna ogoÂlnie scharakteryzowacÂ system stosunkoÂw wyznaniowych we
wspoÂøczesnej Polsce.
WyrazÂne pieÎtno koncepcji zwierzchnictwa panÂstwa nad wyznaniami noszaÎ regulacje przedwojenne dotyczaÎce Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego73. nie posiadajaÎcego hierarchii duchownej,
72

Jedynie w przypadku Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego
oraz KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego utworzenie lub zniesienie jednostki organizacyjnej
za granicaÎ wymaga zasieÎgnieÎcia opinii Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji.
Nie zgøoszenie uzasadnionych zastrzezÇenÂ w terminie 60 dni od powiadomienia uwazÇa
sieÎ za wyrazÇenie zgody. KosÂcioÂø Ewangelicko-Augsburski ma obowiaÎzek jedynie powiadomicÂ MSWiA o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej za granicaÎ.
73
Zob. rozporzaÎdzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o stosunku PanÂstwa do
Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego nie posiadajaÎcego hierarchii duchownej
(Dz. U. nr 38, poz. 363 z poÂzÂn. zm.)
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MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego74. oraz Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego75. Przewidziane w nich sÂrodki nadzoru ze strony administracji panÂstwowej, np. sprzeciw wobec uchwaø organoÂw wewneÎtrznych danej konfesji, uznanie czy zatwierdzanie wyboru czøonkoÂw wøadz, aprobata terminoÂw posiedzenÂ organoÂw kolegialnych
zwiaÎzku religijnego albo zÇaÎdanie usunieÎcia duchownego prowadzaÎcego dziaøalnosÂcÂ szkodliwaÎ z punktu widzenia interesoÂw panÂstwa, saÎ
sprzeczne z zasadaÎ wewneÎtrznej niezalezÇnosÂci wspoÂlnot konfesyjnych. NalezÇy domniemywacÂ, zÇe utraciøy one moc obowiaÎzujaÎcaÎ
z chwilaÎ wejsÂcia w zÇycie ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania76.
W odniesieniu do szczegoÂøowych aspektoÂw dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych zasada roÂwnouprawnienia zostaø naruszona w zakresie skutecznosÂci na gruncie prawa panÂstwowego maøzÇenÂstw wyznaniowych77. Takie skutki prawne ustawodawca przyznaø na podstawie ustawy z 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw ± Kodeks rodzinny
i opiekunÂczy, Kodeks posteÎpowania cywilnego, Prawo o aktach stanu
cywilnego, ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektoÂrych innych ustaw (Dz.U.
nr 117, poz. 757) ± jedynie maøzÇenÂstwom zawartym zgodnie z normami wewneÎtrznymi jedenastu KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
a nie wszystkich zainteresowanych wspoÂlnot religijnych, posiadajaÎcych wøasne prawo maøzÇenÂskie. Zaniechanie wspomniane dotkneÎøo
74
Zob. ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do MuzuømanÂskiego
ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 30, poz. 240 z poÂzÂn. zm.).
75
Zob. ustawa o stosunku PanÂstwa do Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 30, poz. 241).
76
Art. 18 ust. 2. ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania stanowi, zÇe
przepisy rozdziaøu 2 tej ustawy okresÂlajaÎce uprawnienia KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych majaÎ zastosowanie do KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
o ustawowo uregulowanej sytuacji woÂwczas, gdy odreÎbne ustawy okresÂlone o stosunku
panÂstwa do poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie przewidujaÎ takich uprawnienÂ. Natomiast art. 19 ust. 1 pkt 4) stwierdza, zÇe zwiaÎzki wyznaniowe w ramach
swobody wypeøniania funkcji religijnych w szczegoÂlnosÂci mogaÎ rzaÎdzicÂ sieÎ w swoich
sprawach wøasnym prawem, swobodnie wykonywacÂ wøadzeÎ duchownaÎ oraz zarzaÎdzacÂ
swoimi sprawami.
77
Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 256.
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szczegoÂlnie kilkadziesiaÎt tysieÎcy muzuømanoÂw mieszkajaÎcych Polsce.
Tylko jeden z kilkunastu sondowanych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ±
KosÂcioÂø Katolicki MariawitoÂw ± nie byø zainteresowany, aby normy
jego prawa maøzÇenÂskiego uzyskaøy skutecznosÂcÂ w panÂstwowym porzaÎdku prawnym. Wierni wieÎkszosÂci mniejszosÂciowych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych saÎ zatem zmuszeni ponosicÂ dodatkowe, wcale niebagatelne, koszty organizacyjne odreÎbnego zawarcia maøzÇenÂstw cywilnych oraz konfesyjnych.
Prawodawca nie przestrzegaø w peøni roÂwnouprawnienia takzÇe
w zakresie szerzej rozumianej dziaøalnosÂci propagandowej wspoÂlnot religijnych. Ewidentnie dyskryminacyjny charakter, ograniczajaÎcy perspektywy rozwoju misji religijnej mniejszosÂciowych zwiaÎzkoÂw konfesyjnych, posiadajaÎ postanowienia rozporzaÎdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkoÂw i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkoøach. Ten akt prawny prowadziø nie przewidziane
w konstytucji oraz ustawie o systemie osÂwiaty limity co najmniej
siedmiu wychowankoÂw lub ucznioÂw, zobowiaÎzujaÎce placoÂwkeÎ
osÂwiatowaÎ do zorganizowania nauki religii danego wyznania
w szkole lub przedszkolu. W praktyce w szkolnictwie publicznym
nauczana jest przede wszystkim religia katolicka, religia prawosøawna wykøadana jest jedynie w niektoÂrych szkoøach na Podlasiu,
zasÂ luteranÂska ± na SÂlaÎsku CieszynÂskim. Bodaj tylko w jednej szkole publicznej w èoÂdzkiem, we wsi KleszczoÂw, nauczana jest religia
ewangelicko-reformowana. W rezultacie pozostaøe konfesje zmuszone saÎ organizowacÂ katechizacjeÎ w punktach pozaszkolnych.
OkresÂlone we wspomnianym rozporzaÎdzeniu zasady organizacji
nauki religii spotkaøy sieÎ jednak, jak mozÇna saÎdzicÂ, z aprobataÎ Trybunaøu Konstytucyjnego, ktoÂry w orzeczeniu z 5 maja 1998 r. (Sygn.
akt K 35/98) stwierdziø m.in., zÇe ¹regulacja ta wychodzi w szerokim
zakresie na przeciw potrzebom zapewnienia nauczania religii w ramach systemu osÂwiaty przez mniejsze kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe. Zapewnia im, w ocenie TK, prawo umieszczania ocen z religii
prowadzonej w punkcie katechetycznym na sÂwiadectwie szkolnym
wystawianym przez szkoøeÎ publicznaÎ, jezÇeli nauczana jest ona w ramach systemu osÂwiaty, a wieÎc w porozumieniu ze szkoøaÎ do ktoÂrej
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uczeÎszcza uczenÂ. WymoÂg organizowania lekcji religii w punktach
katechetycznych dla co najmniej trzech ucznioÂw nie jest wymogiem
nadmiernie rygorystycznym, zwazÇywszy w szczegoÂlnosÂci, zÇe nie muszaÎ to bycÂ uczniowie jednej klasy czy jednej szkoøyº.
KosÂcioÂø katolicki uzyskaø na mocy art. 48 ust. 3 ustawy o stosunku
panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego prawo do zakøadania stacji radiowych i telewizyjnych. Potwierdziøa to ustawa z 23 listopada 1990 r.
o øaÎcznosÂci. Takiego uprawnienia nie otrzymaøy inne, zainteresowane
zwiaÎzki wyznaniowe, ktoÂre saÎ zmuszone do døugotrwaøych staranÂ
o uzyskanie koncesji na tego rodzaju dziaøalnosÂcÂ. PanÂstwo sprzyja
zatem dziaøalnosÂci propagandowej KosÂcioøa wieÎkszosÂciowego.
KosÂcioøowi wieÎkszosÂciowemu zapewniono szczegoÂlne udogodnienia w dziedzinie prowadzenia duszpasterstwa w tzw. zakøadach
zamknieÎtych. Na mocy art. 17 ust. 3 Konkordatu dla realizacji uprawnienÂ do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posøug religijnych przez osoby przebywajaÎce w zakøadach penitencjarnych,
wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki zdrowotnej i spoøecznej, zaroÂwno publicznych jak i prywatnych, podmioty prowadzaÎce
majaÎ obowiaÎzek zawarcia umowy z kapelanami, skierowanymi przez
wøasÂciwego biskupa diecezjalnego. Chodzi zapewne przede wszystkim o odpøatne umowy o praceÎ, czy sÂwiadczenie usøug. ObowiaÎzek
zawarcia umoÂw, o ktoÂrych mowa w art. 17 Konkordatu, spoczywa
nawet na instytucjach nalezÇaÎcych do innych wspoÂlnot religijnych, o ile
z ich usøug korzystajaÎ katolicy. O obligatoryjnym zatrudnieniu kapelanoÂw katolickich moÂwi art. 31 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP w odniesieniu do
panÂstwowych zakøadoÂw: leczniczych oraz zamknieÎtych zakøadoÂw
opieki spoøecznej. Bardzo zblizÇone postanowienia sformuøowano
w art. 27 ust. 2 ustawy z 5 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do
Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego. W przypadku
kapelanoÂw, peøniaÎcych posøugeÎ w zakøadach penitencjarnych, ustawodawca przewidziaø obowiaÎzek zawarcia umoÂw o nieodpøatne
sÂwiadczenie usøug.
W stosunku do osÂmiu KosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich: katolickiego,
prawosøawnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, polskokatolickiego, zielonosÂwiaÎtkowego, baptystycznego
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i adwentystycznego, kierownicy panÂstwowych zakøadoÂw opieki zdrowotnej i pomocy spoøecznej zostali zobowiaÎzani do przeznaczenia
odpowiednich pomieszczenÂ na kaplice lub, w wyjaÎtkowych przypadkach, do udosteÎpnienia innych pomieszczenÂ w celu umozÇliwienia
organizowania nabozÇenÂstw i zbiorowych praktyk religijnych. Poza
tym zÇadnym innym zwiaÎzkom konfesyjnym nie stworzono roÂwnie
stabilnych i korzystnych warunkoÂw prowadzenia dziaøalnosÂci duszpasterskiej w omawianym zakresie.
ZroÂzÇnicowane saÎ gwarancje prawne dla zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w dziedzinie sÂwiadczenia posøugi duszpasterskiej w siøach
zbrojnych. Trzy KosÂcioøy: katolicki, prawosøawny oraz ewangelicko-augsburski, posiadajaÎ zorganizowane struktury duszpasterstwa
dziaøajaÎce w ramach siø zbrojnych78. Siedmiu KosÂcioøom zapewniono organizowanie opieki duszpasterskiej w wojsku przez duchownych danego wyznania, wyznaczonych przez wøadze zwierzchnie
tych KosÂcioøoÂw79. Duchowni ci nie saÎ zÇoønierzami zawodowymi.
WyznaczajaÎ ich wøadze duchowne w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej. MajaÎ prawo wsteÎpu na teren jednostek wojskowych. SwaÎ posøugeÎ peøniaÎ w terminach uzgodnionych z ich dowoÂdcami. KosÂcioÂø Ewangelicko-Reformowany oraz ZwiaÎzek Gmin
Wyznaniowych ZÇydowskich otrzymaøy gwarancje organizowania
opieki duszpasterskiej dla zÇoønierzy poza terenem jednostek wojskowych, jezÇeli w miejscowosÂci stacjonowania siø zbrojnych lub
w najblizÇszej okolicy znajduje sieÎ odpowiednio ± KosÂcioÂø lub kaplica albo synagoga baÎdzÂ dom modlitwy oraz jezÇeli nie koliduje to
z wazÇnymi obowiaÎzkami søuzÇbowymi zÇoønierzy. W stosunku do
wspoÂlnot religijnych wpisanych do rejestru KosÂcioøoÂw i innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ustawodawca ogoÂlnie zagwarantowaø
mozÇliwosÂcÂ wypeøniania przez nich funkcji takzÇe wobec osoÂb odbywajaÎcych søuzÇbeÎ wojskowaÎ lub zasadniczaÎ søuzÇbeÎ w obronie cywil78

Ewangelickie-Augsburskie Duszpasterstwo Wojskowe zapewnia takzÇe opiekeÎ
religijnaÎ wyznawcom KosÂcioøoÂw: Ewangelicko- Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Adwentystycznego oraz ChrzesÂcijan BaptystoÂw.
79
SaÎ to KosÂcioøy: Polskokatolicki, ZielonosÂwiaÎtkowy, Starokatolicki MariawitoÂw, AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, ChrzesÂcijan BaptystoÂw, Katolicki MariawitoÂw,
Ewangelicko-Metodystyczny.
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nej. MogaÎ bycÂ w zwiaÎzku z tym zawarte odpowiednie porozumienia
ze zwiaÎzkami wyznaniowymi o uregulowanej sytuacji prawnej o peønienie funkcji duszpasterskich przez duchownych tych wyznanÂ. Natomiast wspoÂøczesÂnie martwaÎ literaÎ prawa pozostajaÎ przepisy przedwojennych aktoÂw ustawodawczych przewidujaÎce, w miareÎ potrzeb,
powoøanie søuzÇb duszpasterskich: karaimskiej, staroobrzeÎdowej
i muzuømanÂskiej. SzczegoÂøowe uregulowanie ich organizacji pozostawiono do kompetencji Ministra Obrony Narodowej. ZroÂzÇnicowanie gwarancji peønienia misji duszpasterskiej w wojsku, co prawda
nie jest zgodne z ideaÎ roÂwnouprawnienia wyznanÂ, ale znajduje uzasadnienie w zroÂzÇnicowanej liczebnosÂci wyznawcoÂw poszczegoÂlnych
konfesji w siøach zbrojnych, a przede wszystkim w specyficznym,
niejako zamknieÎtym charakterze, tego rodzaju søuzÇb.
W szczegoÂlny sposoÂb ustawodawca popiera dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ dwoÂch najwieÎkszych KosÂcioøoÂw: katolickiego
i prawosøawnego. Z nieznanych bowiem racjonalnych przyczyn darowizny dokonane przez osoby fizyczne i prawne na tego rodzaju
cele wspomnianych wspoÂlnot religijnych mogaÎ bycÂ bez ograniczenÂ
odliczone od podstawy opodatkowania darczynÂcy podatkiem dochodowym. W przypadku pozostaøych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
nie funkcjonujaÎ tak korzystne stymulatory. W odniesieniu do dziewieÎciu KosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich, ktoÂre uzyskaøy indywidualne
ustawy w latach 1994-1997, bez ograniczenÂ mogaÎ odliczacÂ od podstawy opodatkowania darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ jedynie darczynÂcy, beÎdaÎcy osobami fizycznymi,
zatem najczeÎsÂciej dysponujaÎcy mniejszymi mozÇliwosÂciami finansowymi nizÇ osoby prawne. We wszystkich pozostaøych przypadkach
limit odliczenÂ od podstawy opodatkowania darczynÂcoÂw darowizn
na dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
wynosiø w 2005 r. dla osoÂb fizycznych oraz prawnych odpowiednio
6% i 10% dochodu. Tego rodzaju zroÂzÇnicowanie jest pozbawione
merytorycznego uzasadnienia, szczegoÂlnie, izÇ deprecjonuje dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ wyznawcoÂw judaizmu, ktoÂrego tradycje w tej
dziedzinie saÎ starsze nizÇ chrzesÂcijanÂstwo, oraz muzuømanoÂw, dla
ktoÂrych jaømuzÇna dla biednych ± zakat ± to jeden z filaroÂw wiary.
Ten stan prawny doczekaø sieÎ jednak legitymizacji ze strony Na-
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czelnego SaÎdu Administracyjnego w uchwale z 14 marca 2005 r.
(FDS 5/04, ONSAiWSA 2005, nr 3, poz. 49)80.
Zasada roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie jest respektowana w zakresie wsparcia finansowego panÂstwa dla zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych. Najszerszymi, formalnoprawnymi gwarancjami dotacji ze sÂrodkoÂw publicznych dysponuje KosÂcioÂø katolicki. BudzÇet panÂstwa finansuje w szczegoÂlnosÂci katolickie wyzÇsze uczelnie: Katolicki
Uniwersytet Lubelski, PapieskaÎ AkademieÎ TeologicznaÎ w Krakowie,
Papieskie Wydziaøy Teologiczne w Warszawie i we Wrocøawiu oraz
WyzÇszaÎ SzkoøeÎ Filozoficzno-PedagogicznaÎ ¹Ignatianumº w Krakowie. Dotacje panÂstwowe nie mogaÎ bycÂ jedynie przeznaczone na inwestycje. Dla innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie przewidziano
mozÇliwosÂci dotowania szkoÂø wyzÇszych, beÎdaÎcych ich wøasnosÂciaÎ.
Ustawodawca zdecydowaø sieÎ nawet na bezposÂrednie wsparcie katolickiego budownictwa sakralnego, przewidujaÎc w ustawie budzÇetowej
na rok 2006 rezerweÎ celowaÎ w wysokosÂci 20 mln zø, a w 2007 r. ± 40
mln zø na budoweÎ SÂwiaÎtyni OpatrznosÂci BozÇej w Warszawie.
Gwoli sÂcisøosÂci nalezÇy takzÇe odnotowacÂ, izÇ prawodawca przedwojenny przewidziaø ogoÂlnie dotacje z budzÇetu panÂstwa na rzecz MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego, Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego nie posiadajaÎcego hierarchii duchownej oraz dla Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego. Dalsze obowiaÎzywanie wøasÂciwych
przepisoÂw w tym zakresie budzi jednak waÎtpliwosÂci w praktyce dziaøania administracji wyznaniowej wobec ich sprzecznosÂci z konstytucyjnymi zasadami stosunkoÂw wyznaniowych ± roÂwnouprawnieniem
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, bezstronnosÂciaÎ wøadz publicznych w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych oraz
z zasadaÎ wzajemnej niezalezÇnosÂci panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
w swoim zakresie.
Naruszenia zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ wysteÎpujaÎ ponadto w dziedzinie regulacji niektoÂrych aspektoÂw sytuacji majaÎtkowej
80

Uchwaøa caøej Izby Finansowej NSA, wraz z jednolitym zdaniem odreÎbnym
osÂmiu seÎdzioÂw oraz glosami: aprobujaÎcaÎ R. Mastalskiego i krytycznaÎ autorstwa P. Boreckiego, zostaøa opublikowana w ¹Zeszytach Naukowych SaÎdownictwa Administracyjnegoº nr 2-3 z 2005, s. 77-102 oraz 142-157.
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zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. SzczegoÂlnie korzystnie uregulowano mozÇliwosÂcÂ nieodpøatnego otrzymania gruntoÂw przez osoby prawne KosÂcioøa katolickiego, ktoÂre podjeÎøy po 8 maja 1945 r. dziaøalnosÂcÂ na
Ziemiach PoÂønocnych i Zachodnich. MogaÎ one uzyskacÂ grunty: do
5 ha dla gospodarstw rolnych domoÂw zgromadzenÂ zakonnych, do 15
ha dla gospodarstw rolnych parafii oraz do 50 ha dla gospodarstw
rolnych diecezji, seminarioÂw duchownych diecezjalnych i zakonnych,
czy domoÂw zgromadzenÂ zakonnych prowadzaÎcych szkoøy, dziaøalnosÂcÂ osÂwiatowo-wychowawczaÎ, opiekunÂczo-wychowawczaÎ oraz charytatywno-opiekunÂczaÎ. W przypadku innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych takie mozÇliwosÂci wsparcia zostaøy przewidziane w ograniczonym zakresie. Do 15 ha jedynie dla gospodarstwa rolnego parafii lub
zboru mogøy otrzymacÂ na tzw. Ziemiach Odzyskanych KosÂcioøy: prawosøawny, ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany, polskokatolicki, baptystyczny, metodystyczny, zielonosÂwiaÎtkowy czy adwentystyczny. Wymienionym zwiaÎzkom wyznaniowym mogaÎ bycÂ natomiast przekazane nieodpøatnie nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, jezÇeli
saÎ one niezbeÎdne do sprawowania kultu religijnego lub dziaøalnosÂci
kosÂcielnych osoÂb prawnych w zakresie charytatywno-opiekunÂczym
albo osÂwiatowo-wychowawczym. Inne zwiaÎzki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej, takzÇe zasøuzÇone dla polskiej kultury, jak
ZÇydzi, czy Bracia Polscy, zostaøy pozbawione takich szans wsparcia
materialnego ze strony wøadz publicznych. Analiza odpowiednich
przepisoÂw ustaw wyznaniowych nasuwa mysÂl, zÇe ustawodawca dokonaø motywowanej wzgleÎdami politycznymi gradacji wspoÂlnot religijnych, postrzegaø KosÂcioÂø katolicki jako wreÎcz ostojeÎ polskosÂci na
Ziemiach PoÂønocnych i Zachodnich.
Bolesny wyjaÎtek w zakresie uwøaszczenia nieruchomosÂci, pozostajaÎcych we wøadaniu danego KosÂcioøa, na ktoÂrych znajdujaÎ sieÎ
cmentarze lub obiekty sakralne wraz z obiektami towarzyszaÎcymi,
dotyczy Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego. Art.
49 ustawy z 4 lipca 1991 r. o stosunku panÂstw do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego przewiduje bowiem, zÇe odreÎbna
ustawa ureguluje stan prawny nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, jakie
przeszøy na wøasnosÂcÂ panÂstwa na podstawie dekretu z 5 wrzesÂnia
1947 r. o przejeÎciu na wøasnosÂcÂ panÂstwa mienia pozostaøego po oso-
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bach przesiedlonych do ZSRR, a byøy wøasnosÂciaÎ diecezji, parafii,
klasztoroÂw i innych instytucji unickich oraz Administracji Apostolskiej èemkowszczyzny a ktoÂre pozostajaÎ we wøadaniu prawosøawnych kosÂcielnych osoÂb prawnych. Pomimo upøywu ponad 15 lat taka
ustawa nie zostaøa wydana. Tymczasem KosÂcioÂø katolicki na mocy
art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego nabyø wøasnosÂcÂ w odniesieniu do beÎdaÎcych
w jego wøadaniu nieruchomosÂci, stanowiaÎcych uprzednio wøasnosÂcÂ
innych wyznanÂ, w tym do ok. 100 prawosøawnych obiektoÂw sakralnych. Art. 49 ustawy z 1991 r. stanowi wyøom od zasady ksztaøtujaÎcej
sieÎ w polskim prawie juzÇ w okresie mieÎdzywojennym81, a po wojnie
potwierdzonej szczegoÂlnie przez ustaweÎ z 23 czerwca 1971 r. o przejsÂciu na osoby prawne KosÂcioøa Rzymskokatolickiego oraz innych
KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wøasnosÂci niektoÂrych nieruchomosÂci poøozÇonych na Ziemiach PoÂønocnych i Zachodnich, aby przy
regulacji spraw majaÎtkowych poszczegoÂlnych wyznanÂ sankcjonowacÂ
prawnie jako wøasnosÂcÂ stan faktycznego wøadania nieruchomosÂciami.
Pomimo to Trybunaø Konstytucyjny w orzeczeniu z 2 kwietnia 2003 r.
(Sygn. akt K 13/02) uznaø, zÇe art. 49 jest zgodny z art. 25 ust. 1
Konstytucji82.
RoÂwnouprawnienie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie jest takzÇe w peøni respektowane w ramach tzw. posteÎpowania regulacyjnego. Ustawodawca wyrazÂnie zroÂzÇnicowaø wyznania co do terminoÂw skøadania
wnioskoÂw rewindykacyjnych w tym posteÎpowaniu. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego w RP wnioski o wszczeÎcie posteÎpowania regu81
JuzÇ w Konkordacie z 1925 r. stwierdzono w art. XXIV ust. 1, izÇ Rzeczpospolita Polska uznaje prawo osoÂb prawnych kosÂcielnych i zakonnych do wszystkich
majaÎtkoÂw ruchomych i nieruchomych, kapitaøoÂw, dochodoÂw i innych praw, ktoÂre
te osoby prawne posiadajaÎ obecnie na terenie panÂstwa polskiego. W ustawie z 23
czerwca 1939 r. o uregulowaniu stanu prawnego majaÎtkoÂw KosÂcioøa Prawosøawnego
w art. 2 ustalono, zÇe nieruchomosÂci wskazane w art.1 tej regulacji, beÎdaÎce w dniu 19
listopada 1938 r. w posiadaniu osoÂb prawnych tego KosÂcioøa na podstawie wymienionych w ustawie przepisoÂw, wczesÂniej wydanych przez wøadze polskie, stanowiaÎ
wøasnosÂcÂ tego KosÂcioøa.
82
Zob. krytycznaÎ gloseÎ do tego orzeczenia autorstwa P. Boreckiego i M. Pietrzaka ± ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2003, nr 5, s. 96-113.
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lacyjnego mozÇna byøo skøadacÂ w terminie dwoÂch lat od dnia wejsÂcia
w zÇycie ustawy. Termin dwuletni ustanowiono takzÇe w odniesieniu
do KosÂcioøoÂw: prawosøawnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, chrzesÂcijan-baptystoÂw oraz ewangelicko-reformowanego. NajkorzystniejszaÎ regulacjeÎ w tym zakresie przewidziano dla gmin wyznaniowych zÇydowskich ± termin dla skøadania
wnioskoÂw wynosiø 5 lat. MozÇna to wszakzÇe uzasadnicÂ zniszczeniem
odpowiedniej dokumentacji nieruchomosÂci w wyniku Holocaustu.
Od jednolitych dla KosÂcioøoÂw terminoÂw skøadania wnioskoÂw rewindykacyjnych rychøo zaczeÎto ustanawiacÂ wyrazÂne wyjaÎtki, przedøuzÇajaÎc okresy wysteÎpowania ze stosownymi roszczeniami. JuzÇ na mocy
ustawy z 11 pazÂdziernika 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku panÂstwa do Kocioøa katolickiego w RP przedøuzÇono mu go do dnia 31
grudnia 1992 r. Obecnie ma miejsce bezprawna praktyka polegajaÎca
na uchylaniu przez KomisjeÎ MajaÎtkowaÎ ds. KosÂcioøa katolickiego
swych poprzednich orzeczenÂ i wydawaniu nowych ± korzystniejszych
dla KosÂcioøa wieÎkszosÂciowego. SzczegoÂlnie waÎtpliwosÂci co do zgodnosÂci z konstytucyjnaÎ zasadaÎ roÂwnouprawnienia wyznanÂ dotyczaÎ
ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, ktoÂra w odniesieniu do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego, KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego oraz KosÂcioøa ChrzesÂcijan-BaptystoÂw przywroÂciøa terminy do skøadania odpowiednich wnioskoÂw na okres dwoÂch lat od
swego wejsÂcia w zÇycie83.
Wydaje sieÎ takzÇe, izÇ zakres przedmiotowy posteÎpowania regulacyjnego zostaø najszerzej okresÂlony w przypadku KosÂcioøa katolickiego. MozÇe ono dotyczycÂ w szczegoÂlnosÂci przekazania nieruchomosÂci
lub ich czeÎsÂci, ktoÂrych stan prawny nie jest ustalony, jezÇeli nie stojaÎ
temu na przeszkodzie prawa osoÂb trzecich. Ponadto w odniesieniu do
tego KosÂcioøa oraz KosÂcioøa prawosøawnego, wbrew pierwotnym postanowieniom ustawy z 20 marca 1950 r. o przejeÎciu przez PanÂstwo
doÂbr martwej reki, poreÎczenia proboszczom posiadania gospodarstw
rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego, przewidziano mozÇli83
Zob. opinieÎ prawnaÎ Aleksandra Merkera w sprawie projektu wyzÇej wymienionej ustawy, druk sejmowy nr 1806.
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wosÂcÂ wydzielenia z gruntoÂw panÂstwowych w ramach posteÎpowania
regulacyjnego gospodarstw rolnych nie tylko dla proboszczoÂw (do 15
ha), ale takzÇe dla poszczegoÂlnych: diecezji ± do 50 ha, seminarioÂw
duchownych, w tym dla Prawosøawnego Seminarium Duchownego ±
do 50 ha, katolickich domoÂw zakonnych, prowadzaÎcych dziaøalnosÂcÂ
charytatywno-opiekunÂczaÎ i osÂwiatowo-wychowawczaÎ ± do 50 ha oraz
dla pozostaøych domoÂw zakonnych i klasztoroÂw prawosøawnych ± do
5 ha.
W przypadku MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego (MZR)
preferencje prawne polegajaÎ na zapewnieniu trwaøosÂci wybranym
elementom majaÎtku nieruchomego ZwiaÎzku, poprzez uwzgleÎdnienia
w ustawie z 1936 r. instytucji wakufa. Wakuf, tzn. nieruchomosÂcÂ
darowana lub zapisana rozporzaÎdzeniem ostatniej woli na cele dobroczynne lub religijno-osÂwiatowe MZR, jest wyøaÎczony spod ogoÂlnych zasad prawa cywilnego. Jako caøosÂcÂ stanowi majaÎtek ZwiaÎzku
i nie podlega zasiedzeniu, zajeÎciu, sprzedazÇy przez licytacjeÎ i wszelkiej
alienacji, z wyjaÎtkiem zamiany na inny majaÎtek nieruchomy, dokonanej za zgodaÎ wøasÂciwych ministroÂw. ZÇadne inne zwiaÎzki wyznaniowe, nawet muzuømanÂskie, nie posiadajaÎ tak daleko idaÎcych gwarancji
nienaruszalnosÂci majaÎtku.
W dziedzinie prawa funeralnego szczegoÂlne gwarancje trwaøosÂci
zapewniono zÇydowskim cmentarzom wyznaniowym. PlacoÂwki tego
rodzaju, nalezÇaÎce do gmin zÇydowskich oraz do ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich w RP, majaÎ charakter wieczysty, tzn. nie
podlegajaÎ wywøaszczeniu. Cmentarze stanowiaÎce wøasnosÂcÂ Skarbu
PanÂstwa albo jednostek samorzaÎdu terytorialnego, w stosunku do
ktoÂrych wszczeÎto tzw. posteÎpowanie regulacyjne, podlegajaÎ ochronie
polegajaÎcej na zakazie ich zbywania na rzecz osoÂb trzecich oraz zakazie przeznaczania na inne cele. Natomiast KosÂcioøom katolickiemu
i prawosøawnemu stworzono dodatkowe gwarancje w dziedzinie tworzenia cmentarzy wyznaniowych. Przewidziano prawo uwzgleÎdnienia
inwestycji w zakresie katolickich i prawosøawnych cmentarzy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie
terenu na wspomniany cel dokonuje sieÎ na wniosek biskupa diecezjalnego lub wyzÇszego przeøozÇonego zakonnego (odpowiednio ± przeøozÇonego klasztoru). Cmentarze katolickie oraz prawosøawne mogaÎ
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powstawacÂ nie tylko na gruntach stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ kosÂcielnaÎ,
ale takzÇe na gruntach nalezÇaÎcych do Skarbu PanÂstwa lub jednostek
samorzaÎdu terytorialnego. Wspomniane grunty mogaÎ bycÂ sprzedawane kosÂcielnym osobom prawnym albo oddawane w wieczyste
uzÇytkowanie. O zaøozÇeniu lub rozszerzeniu cmentarza decydujaÎ kompetentne wøadze kosÂcielne. ZroÂzÇnicowane saÎ takzÇe uprawnienia
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do organizowania konduktoÂw pogrzebowych84.
Ustawodawca zroÂzÇnicowaø takzÇe uprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w dziedzinie tworzenia tzw. fundacji kosÂcielnych, tzn. zakøadanych przez kosÂcielne osoby prawne zgodnie z wyrazÂnymi przepisami ustaw wyznaniowych, okresÂlajaÎcymi dla nich szczegoÂlny rezÇim
prawny85. Dotyczy on przede wszystkim zasad sprawowania nadzoru
nad tego rodzaju fundacjami86 oraz przeznaczenia majaÎtku w przypadku ich likwidacji87. Wspomniane fundacje mogaÎ bycÂ tworzone
84

W ustawach szczegoÂøowych dotyczaÎcych KosÂcioøoÂw: katolickiego, polskokatolickiego, Starokatolickiego MariawitoÂw, AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, ChrzesÂcijan
BaptystoÂw, ZielonosÂwiaÎtkowego, Ewangelicko-Metodystycznego oraz Katolickiego
MariawitoÂw zastrzezÇono, zÇe w odniesieniu do konduktoÂw pogrzebowych odbywajaÎcych sieÎ stosownie do miejscowego zwyczaju, nie ma obowiaÎzku dokonywania uzgodnienÂ z terenowymi organami administracji panÂstwowej.
85
A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006,
s. 235.
86
Poza organami administracji publicznej, nadzoÂr nad fundacjaÎ kosÂcielnaÎ sprawuje odpowiednia kosÂcielna osoba prawna, beÎdaÎca fundatorem lub wskazana w statucie fundacji. W przypadku wystaÎpienia nieprawidøowosÂci organy administracji muszaÎ
zwroÂcicÂ sieÎ do niej z wnioskiem o spowodowanie usunieÎcia uchybienÂ. SÂrodki nadzorcze mogaÎ zastosowacÂ dopiero po bezskutecznym upøywie przynajmniej trzymiesieÎcznego terminu wyznaczonego fundacji na usunieÎcie uchybienÂ. W przypadku koniecznosÂci poddania fundacji zarzaÎdowi przymusowemu, zarzaÎdca przymusowy nie jest
wyznaczany przez saÎd, lecz z reguøy jest to kosÂcielna osoba prawna wyznaczona przez
odpowiedniaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ.
87
Zgodnie z ustawami okresÂlajaÎcymi stosunek panÂstwa odpowiednio do KosÂcioøoÂw: katolickiego, polskokatolickiego, baptystycznego i prawosøawnego, w razie braku
innych postanowienÂ statutu, majaÎtek fundacji, ktoÂry znajduje sieÎ w kraju, przechodzi
na nadrzeÎdnaÎ, a niekiedy na wyrazÂnie wskazanaÎ, kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ. JezÇeli majaÎtek po likwidowanej fundacji miesÂci sieÎ za granicaÎ, to o jego przeznaczeniu decydujaÎ
wøasÂciwe wøadze kosÂcielne. W pozostaøych ustawach wyznaniowych, w ktoÂrych uregulowano problematykeÎ fundacji, nie wprowadzono podziaøu na majaÎtek znajdujaÎcy sieÎ
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przez wyznaniowe osoby prawne nalezÇaÎce odpowiednio do osÂmiu
KosÂcioøoÂw: katolickiego, prawosøawnego, starokatolickiego MariawitoÂw, katolickiego MariawitoÂw, AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego,
ChrzesÂcijan BaptystoÂw, zielonosÂwiaÎtkowego oraz ewangelicko-metodystycznego.
Analiza obowiaÎzujaÎcego ustawodawstwa w konteksÂcie respektowania zasady roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych powinna
uwzgleÎdnicÂ takzÇe legislacyjne zaniechania. Ich najbardziej jaskrawym przejawem jest stagnacja indywidualnego ustawodawstwa wyznaniowego, okresÂlajaÎcego stosunki mieÎdzy panÂstwem a poszczegoÂlnymi konfesjami nierzymskokatolickimi. Art. 25 ust. 5 Konstytucji
przyznaje kazÇdemu z mniejszosÂciowych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
prawo do okresÂlenia swych odniesienÂ z RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ
w drodze ustawy uchwalonej na podstawie umowy zawartej przez
RzaÎd z przedstawicielami danej denominacji. Ustawa zasadnicza
wprowadza zatem zasadeÎ bilateralnej formy okresÂlenia stosunkoÂw
mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi, na podstawie umoÂw.
Wyklucza arbitralnosÂcÂ dziaøanÂ prawodawcy, gwarantujaÎc wyznaniom
nierzymskokatolickim stabilnosÂcÂ odnoszaÎcych sieÎ do nich regulacji
prawnych. Dotychczas mimo dziesieÎciu lat obowiaÎzywania Konstytucji nie wykonano jej art. 25 ust. 5. Pomimo postulatoÂw co najmniej
siedmiu wspoÂlnot religijnych Rada MinistroÂw z zÇadnaÎ z posÂroÂd nich
nie zawarøa umowy beÎdaÎcej podstawaÎ ustawy, okresÂlajaÎcej relacje
danej konfesji z panÂstwem88. Nic nie wiadomo, aby zostaøy wszczeÎte
stosowne negocjacje. Zmiany, nierzadko istotne, indywidualnego
ustawodawstwa wyznaniowego, ktoÂre nastaÎpiøy po wejsÂciu w zÇycie
w kraju lub za granicaÎ. W wieÎkszosÂci z tych ustaw okresÂlono wøadze kosÂcielne, ktoÂre
decydujaÎ o przeznaczeniu majaÎtku pozostaøego po fundacji. W przypadku fundacji
KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego jej majaÎtek przechodzi na KosÂcioÂø jako caøosÂcÂ.
88
Z wnioskami o wydanie odreÎbnych ustaw na podstawie uprzednich umoÂw
wystaÎpiøy: KosÂcioÂø Ewangelicko-Augsburski, KosÂcioÂø ZboroÂw Chrystusowych, KosÂcioÂø
Ewangelicznych ChrzesÂcijan, KosÂcioÂø ChrzesÂcijan Wiary Ewangelicznej, KosÂcioÂø Wolnych ChrzesÂcijan, Nowoapostolski KosÂcioÂø w Polsce oraz Stowarzyszenie Braci MuzuømanÂskich. Z zamiarem zøozÇenia wnioskoÂw o zawarcie stosownych umoÂw w celu
wydania nowych regulacji prawnych nosiøy sieÎ u schyøku 2006 r.: Wschodni KosÂcioÂø
StaroobrzeÎdowy oraz MuzuømanÂski ZwiaÎzek Religijny.
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nowej Konstytucji, dokonaøy sieÎ bez uprzednich umoÂw z wøasÂciwymi
zwiaÎzkami wyznaniowymi. Nierzymskokatolickie zwiaÎzki wyznaniowe nie dysponujaÎ zatem gwarancjami ich statusu prawnego w formie
umoÂw z panÂstwem, poroÂwnywalnymi z posiadanymi przez KosÂcioÂø
katolicki za posÂrednictwem Konkordatu z 28 lipca 1993 r. Norma
zawarta w art. 25 ust. 5 Konstytucji jest dotychczas faktycznie martwa. Warto natomiast odnotowacÂ, zÇe Trybunaø Konstytucyjny, we
wspomnianym juzÇ orzeczeniu z 2 kwietnia 2003 r., kierujaÎc sieÎ wøasÂnie zasadaÎ roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ale niezgodnie z intencjami historycznych twoÂrcoÂw ustawy zasadniczej, uznaø, izÇ
szczegoÂlny tryb stanowienia ustaw, okresÂlajaÎcych stosunki mieÎdzy
panÂstwem a nierzymskokatolickimi KosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, przewidziany w art. 25 ust. 5 Konstytucji, znajduje zastosowanie takzÇe w odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego.
Zasada roÂwnouprawnienia wyznanÂ mozÇe bycÂ naruszona takzÇe
posÂrednio, poprzez ustanowienie specjalnych gwarancji prawnych
dla okresÂlonego rodzaju doktryny religijnej. Jej naruszenie woÂwczas
podkresÂla sÂcisøy zwiaÎzek omawianej normy z konstytucyjnaÎ zasadaÎ
bezstronnosÂci wøadz publicznych w sprawach przekonanÂ religijnych
sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych. W prawie polskim czytelna jest
preferencja na rzecz chrzesÂcijanÂstwa, w stopniu nie dajaÎcym sieÎ uzasadnicÂ tylko dominacjaÎ liczebnaÎ tej religii w spoøeczenÂstwie polskim.
Wspomniane rozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1992 r.
dopuszcza mozÇliwosÂcÂ zawieszenia w sali szkolnej tylko krzyzÇa ±
chrzesÂcijanÂskiego symbolu religijnego. Zgodnie z ustawaÎ 7 wrzesÂnia
1991 r. o systemie osÂwiaty nauczanie i wychowanie w szkole winno
sieÎ respektowacÂ chrzesÂcijanÂski system wartosÂci. Respektowanie
chrzesÂcijanÂskiego systemu wartosÂci to takzÇe wymoÂg odnoszony do
dziaøalnosÂci nadawcoÂw radiowych i telewizyjnych w mysÂl ustawy
z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Tego rodzaju normy
prawne posÂrednio sprzyjajaÎ dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
zwiaÎzanych z tradycjaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, zwøaszcza KosÂcioøowi katolickiemu. DowodzaÎ negacji zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa, sÂwiadczaÎ o daÎzÇeniu ustawodawcy do nadania mu charakteru
konfesyjnego.
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6. PODSUMOWANIE

W polskim systemie prawnym jest od roku 1989 bezposÂrednio
wyrazÇona zasada roÂwnouprawnienia wyznanÂ. W roku 1997 uzyskaøa
ona nawet status normy konstytucyjnej. Jurydyzacja omawianej dyrektywy to rezultat przede wszystkim zabiegoÂw KosÂcioøoÂw nierzymskokatolickich, gøoÂwnie tych skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SoÂdmego. Zasada roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie jest jednak konsekwentnie
przestrzegana przez ustawodawceÎ. Dyferencjacja wyznanÂ jest widoczna przede wszystkim w dziedzinie prawnych gwarancji ich wewneÎtrznej autonomii i samorzaÎdnosÂci, wsparcia finansowego ze strony panÂstwa oraz regulacji niektoÂrych spraw majaÎtkowych, gøoÂwnie
w dziedzinie restytucji mienia nieruchomego.
Analiza sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw konfesyjnych we wspoÂøczesnej Polsce pozwala moÂwicÂ o uksztaøtowaniu sieÎ swego rodzaju hierarchii wyznanÂ. Na jej szczycie lokuje sieÎ KosÂcioÂø katolicki, dysponujaÎcy najszerszym zakresem uprawnienÂ, ktoÂrego status jest przy tym
gwarantowany przez umoweÎ mieÎdzynarodowaÎ ± Konkordat z 28 lipca 1993 r. Ratyfikacja oraz wypowiedzenie tego traktatu wymaga
zgody wyrazÇonej w ustawie. PozycjeÎ wspomnianego KosÂcioøa mozÇna
zasadnie scharakteryzowacÂ, nawiaÎzujaÎc do sformuøowanÂ zawartych
w art. 114 Konstytucji marcowej, jako ¹naczelne stanowisko wsÂroÂd
roÂwnouprawnionych wyznanÂº. NasteÎpnie znajduje sieÎ czternasÂcie
KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, funkcjonujaÎcych na
podstawie szczegoÂlnych aktoÂw ustawodawczych, okresÂlajaÎcych ich
stosunki z panÂstwem. Zmiana owych aktoÂw normatywnych co do
zasady wymaga zawarcia uprzednich, odpowiednich umoÂw mieÎdzy
rzaÎdem a przedstawicielami wøasÂciwych konfesji. W powyzÇszej grupie
wspoÂlnot religijnych wyroÂzÇnia sieÎ Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny, ktoÂrego dotyczaÎ szczegoÂøowe regulacje ustawowe, zapewniajaÎce uprawnienia, mozÇliwie najbardziej zblizÇone do przysøugujaÎcych KosÂcioøowi katolickiemu. NajszerszaÎ grupeÎ podmiotoÂw stanowiaÎ zwiaÎzki wyznaniowe i organizacje mieÎdzykosÂcielne wpisane do
rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, prowadzonego
przez Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji, dziaøajaÎce na
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podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania. Jest ich obecnie 152, w tym 5 organizacji mieÎdzykosÂcielnych89. Wydaje sieÎ, zÇe najistotniejsza linia podziaøu, wsÂroÂd zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych dziaøajaÎcych w Polsce, biegnie wøasÂnie mieÎdzy wyznaniami dziaøajaÎcymi na podstawie indywidualnych aktoÂw ustawodawczych a konfesjami zarejestrowanymi, funkcjonujaÎcymi na podstawie
ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. Ustrojodawca
stworzyø perspektyweÎ, jesÂli nie likwidacji, to przynajmniej ilosÂciowego zniwelowania tej dystynkcji na podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji. BezczynnosÂcÂ Rady MinistroÂw czyni jednak taÎ perspektyweÎ iluzorycznaÎ. Pewnym marginesem, trudnym do okresÂlenia, saÎ wspoÂlnoty
religijne prowadzaÎce dziaøalnosÂcÂ w innej formie prawnej, np. jako
stowarzyszenia, fundacje czy spoÂøki prawa handlowego. Nie mogaÎ
one korzystacÂ ze szczegoÂlnych uprawnienÂ, ktoÂre prawo przyznaje
zwiaÎzkom wyznaniowym jako takim. Tzw. ciemnaÎ liczbeÎ stanowiaÎ
roÂzÇnego rodzaju grupy nieformalne i jako takie nieposiadajaÎce osobowosÂci prawnej.
Preferencje prawne na rzecz KosÂcioøa wieÎkszosÂciowego byøy
ustanawiane szczegoÂlnie w latach 1990-1993, a takzÇe po wyborach
parlamentarnych w 2005 r. ZasadeÎ roÂwnouprawnienia wyznanÂ starano sieÎ respektowacÂ, w latach 1994-1997, w okresie rzaÎdoÂw koalicji
ugrupowanÂ lewicowo-centrowych, w trakcie wydania ustaw o stosunku panÂstwa do niektoÂrych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
a takzÇe w zwiaÎzku z wydaniem aktoÂw wykonawczych do Konkordatu, w okresie od roku 1997 do roku 2001. Poczynania tego rodzaju
warunkowaø zapewne przebieg debaty publicznej co do ratyfikacji
traktatu ze StolicaÎ ApostolskaÎ, a szczegoÂlnie podnoszony woÂwczas
zarzut, izÇ umowa uprzywilejowuje KosÂcioÂø katolicki. W tym konteksÂcie formuøowano postulat zagwarantowania roÂwnouprawnienia
wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Najpeøniejsze urzeczywistnienie znalazø on jednak przede wszystkim wobec KosÂcioøoÂw skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz KosÂcioøa AdwentystoÂw
Dnia SioÂdmego.
89

Dane na koniec 2006 r., zob. http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/223
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Narastaniu roÂzÇnic w zakresie statusu prawnego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych sprzyja zakorzeniona w Polsce od okresu mieÎdzywojennego
metoda regulacji spraw wyznaniowych przez panÂstwo. Odbywa sieÎ
nie tylko za posÂrednictwem aktoÂw normatywnych, majaÎcych charakter ogoÂlny ± odnoszaÎcych sieÎ do wszystkich wspoÂlnot religijnych, ale
roÂwniezÇ w formie szczegoÂlnej, tzn. w postaci umoÂw (porozumienÂ),
ustaw oraz aktoÂw donÂ wykonawczych, dotyczaÎcych poszczegoÂlnych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a nawet ich okresÂlonych osoÂb prawnych.
U zÂroÂdeø wspomnianego procesu lezÇy zwøaszcza pewnego rodzaju
oportunizm dominujaÎcego demograficznie i politycznie KosÂcioøa katolickiego, jego niecheÎcÂ do wysteÎpowania øaÎcznie z konfesjami mniejszosÂciowymi. Tymczasem Trybunaø Konstytucyjny w wyroku z 5 maja 1998 r. (Sygn. akt K35/97) stwierdziø, zÇe z punktu widzenia konstytucyjnej zasady roÂwnouprawnienia KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest istotne, aby sfera uprawnienÂ przysøugujaÎcych poszczegoÂlnym KosÂcioøom i zwiaÎzkom wyznaniowym byøa poddana jednolitej regulacji. Trybunaø w imieÎ poszanowania zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ dopuszcza nawet redukcjeÎ uprawnienÂ zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych w danej dziedzinie, w celu zniwelowania ich uprzywilejowania wobec pozostaøych wspoÂlnot religijnych90. Jako optymalnaÎ
z punktu widzenia omawianej zasady roÂwnouprawnienia organ ten
uznaje jednolite regulacje prawne, odnoszaÎce sieÎ w ogoÂle do wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Postawa polskiego saÎdu konstytucyjnego nie jest jednak konsekwentna, poniewazÇ zarazem w swoim
orzecznictwie legitymizuje on regulacje prawne roÂzÇnicujaÎce status
wspoÂlnot religijnych.
FunkcjonalnosÂcÂ norm konstytucyjnych i ustawowych, statuujaÎcych roÂwnouprawnienie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, jest ograniczona.
Zasada wspomniana nie jest jednak przez prawodawceÎ ignorowana
i oddziaøuje na regulacje prawne zwøaszcza odnoszaÎce sieÎ do tradycyjnych lub najwieÎkszych nierzymskokatolickich KosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich. ReasumujaÎc, mozÇna stwierdzicÂ, zÇe wspoÂøczesne prawo
polskie odzwierciedla przeciwstawne tendencji w tym zakresie. Wy90
Zob. orzeczenie 8 listopada 2005 r. ws. skargi konstytucyjnej OkreÎgu GdanÂskiego KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw w RP (Sygn. akt SK 25/02).
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daje sieÎ, zÇe tendencja prawotwoÂrcza zmierzajaÎca do zapewnienia
wszystkim wyznaniom mozÇliwie takich samych uprawnienÂ wciaÎzÇ jeszcze przewazÇa nad nurtem prowadzaÎcym do uprzywilejowania niektoÂrych z nich. Formalnoprawne preferencje na rzecz KosÂcioøa katolickiego w Polsce nie saÎ jeszcze tak znaczaÎce, jak mogøoby to wynikacÂ z jego dominacji liczebnej oraz z wpøywoÂw politycznych. IstniejaÎ roÂwniezÇ wyjaÎtkowo takie dziedziny, w ktoÂrych status prawny
KosÂcioøa wieÎkszosÂciowego jest gorszy w poroÂwnaniu z innymi konfesjami. SaÎ ponadto takie dziedziny regulacji, ktoÂrych zroÂzÇnicowania
uprawnienÂ wspoÂlnot wyznaniowych trudno racjonalnie wyjasÂnicÂ, nawet odwoøujaÎc sieÎ do wzgleÎdoÂw politycznych czy socjologicznych. Nie
umniejsza to jednak potrzeby monitorowania przez organy stojaÎce na
strazÇy praworzaÎdnosÂci, doktryneÎ prawa oraz same zainteresowane
wspoÂlnoty religijne respektowania omawianej zasady. W naszym
kraju nie istniejaÎ spoøeczne oraz polityczne warunki, sprzyjajaÎce
urzeczywistnieniu roÂwnouprawnienia wspoÂlnot religijnych. Zasadna
jest zatem obawa, zÇe mimo formalnego obowiaÎzywania rzeczonej
dyrektywy z czasem beÎdaÎ coraz bardziej narastaøy dysproporcje w zakresie szczegoÂøowych uprawnienÂ mieÎdzy KosÂcioøem wieÎkszosÂciowym
a innymi KosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi.
NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe we wspoÂøczesnych europejskich panÂstwach
sÂwieckich, szczegoÂlnie w orzecznictwie konstytucyjnym, odrzuca sieÎ
z reguøy bezwzgleÎdny egalitaryzm, pojmujaÎc go w sposoÂb relatywny.
Jak stwierdziø niemiecki ZwiaÎzkowy Trybunaø Konstytucyjny: ¹Ustawa Zasadnicza nie nakazuje, aby panÂstwo schematycznie jednakowo
traktowaøo wszystkie wspoÂlnoty religijneº91, zasÂ belgijska Rada Stanu w 1966 r. uznaøa, izÇ roÂwnouprawnienie wyznanÂ nie oznacza, zÇe ten
sam status ma bycÂ stosowany do wszystkich wyznanÂ92. Nawet we
francuskim systemie rozdziaøu, w ktoÂrym obowiaÎzuje sÂcisøe roÂwnouprawnienie wyznanÂ, stwierdza sieÎ, zÇe to roÂwnouprawnienie nie jest de
91

D. HoÈmig, W. Hassemer, Orzecznictwo saÎdoÂw konstytucyjnych w dziedzinie
wolnosÂci wyznania. Krajowy raport Niemiec na XI KonferencjeÎ Europejskich SaÎdoÂw
Konstytucyjnych, 17-21 maja [1999 r.] w Warszawie, mps powiel., Archiwum Trybunaøu Konstytucyjnego (Arch.TK), s. 14, nlb.
92
E. Cerexhe, H. Boel, Orzecznictwo konstytucyjne w sprawach religijnych. Referat belgijski., mps powiel., Arch.TK, s. 28.
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facto takaÎ sÂcisøaÎ roÂwnosÂciaÎ93. Nic nie zakazuje ustawodawcy uwzgleÎdnienia przy tworzeniu regulacji prawnych specyfiki danej religii lub
KosÂcioøa. RoÂzÇnicowanie mozÇe jednak przybieracÂ roÂzÇne formy, prowadzaÎc w praktyce czeÎsto do uprzywilejowania niektoÂrych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych. GranicaÎ dopuszczalnej dyferencjacji wspoÂlnot religijnych jest zakaz dyskryminacji. Niedopuszczalne jest, jak orzekø
w 1993 r. hiszpanÂski Trybunaø Konstytucyjny, przyznawanie nieuzasadnionych korzysÂci jednemu tylko KosÂcioøowi, stawiajaÎce go w pozycji korzystniejszej nie tylko od innych KosÂcioøoÂw, ale i od obywateli94. RoÂzÇnice w traktowaniu nie powinny bycÂ posunieÎte tak daleko,
by caøkiem wykluczacÂ mozÇliwosÂcÂ istnienia danego zwiaÎzku wyznaniowego. Regulacje zasady roÂwnosÂci nie mogaÎ przeksztaøcicÂ sieÎ w reglamentacjeÎ wolnosÂci powstawania i dziaøalnosÂci KosÂcioøoÂw. Jak bowiem stwierdziø niemiecki ZwiaÎzkowy Trybunaø Konstytucyjny, kazÇdej wspoÂlnocie musi bycÂ zapewniona jakasÂ forma prawnego istnienia95. PodsumowujaÎc, realia stosunkoÂw wyznaniowych w Polsce mieszczaÎ sieÎ w tych dosÂcÂ szeroko zakresÂlonych standardach wykøadni
zasady roÂwnosÂci vel roÂwnouprawnienia wyznanÂ, funkcjonujaÎcych
w europejskich demokratycznych panÂstwach sÂwieckich.
93

Orzecznictwo konstytucyjne w sprawach wolnosÂci religijnej oraz system wyznanÂ i swobody wyznaniowej we Francji. Referat Francuskiej Rady Konstytucyjnej,
dane zebr. B. Gaudemet-Basdevant, mps powiel. Arch.TK, s. 44-45.
94
R. de Mendiz bal Allende, C. V. Pi-Sunyer, J. C. Duque Villanueva, Orzecznictwo konstytucyjne w dziedzinie wolnosÂci wyznania. Raport Trybunaøu Konstytucyjnego Hiszpanii, mps powiel, Arch.TK.
95
L. Garlicki, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym ±
status wspoÂlnot religijnych, ¹Biuletyn Trybunaøu Konstytucyjnegoº 1999, numer specjalny, s. 40.
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Problem odpowiedzialnosÂci KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych za szkody wyrzaÎdzone w zwiaÎzku z wykonywaniem przez nie
pewnych funkcji z zakresu wøadzy publicznej byø juzÇ przedmiotem
refleksji w literaturze. Najobszerniejsza wypowiedzÂ w tym zakresie to
artykuø T. SmyczynÂskiego: OdpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawcza duchownego z powodu naruszenia prawa przy zawieraniu maøzÇenÂstwa1.
Niniejsze opracowanie ma charakter artykuøu dyskusyjnego ± polemizujaÎcego z poglaÎdami wspomnianego Autora.
Potrzeba zwroÂcenia jeszcze raz uwagi na omawiane zagadnienie
wynika z dwoÂch przyczyn. Po pierwsze, T. SmyczynÂski ograniczyø
swoje rozwazÇania tylko do jednej, chocÂ najistotniejszej z praktycznego punktu widzenia sytuacji ± funkcji duchownego zwiaÎzanych z zawieraniem maøzÇenÂstw w formie wyznaniowej wywierajaÎcych skutki
cywilne. W niniejszym artykule pragneÎ sformuøowacÂ wnioski natury
ogoÂlniejszej, ktoÂre mogaÎ miecÂ zastosowanie do wszystkich ¹poÂl
stycznosÂciº dziaøalnosÂci wewneÎtrznej KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz wykonywania pewnych funkcji wøadzy publicznej. Po
drugie, koniecznosÂcÂ zajeÎcia sieÎ jeszcze raz kwestiaÎ odpowiedzialnosÂci za szkody wyrzaÎdzone przez podmioty dziaøajaÎce w imieniu
KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, wykonujaÎce pewne funkcje
z zakresu wøadzy publicznej wynika z nowego ksztaøtu modelu odpowiedzialnosÂci wøadzy publicznej po 1 wrzesÂnia 2004 r. Artykuø
1

Artykuø zostaø opublikowany w RPEiS 2002, z. 2, s. 165-177.
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T. SmyczynÂskiego zostaø opublikowany przed zasadniczaÎ zmianaÎ
modelu odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej wøadzy publicznej
w Polsce, co moim zdaniem ma bardzo istotne konsekwencje dla
okresÂlenia podstawy prawnej odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej,
o czym w dalszej czeÎsÂci.
ZaczaÎtkiem zasadniczych zmian w systemie odpowiedzialnosÂci
odszkodowawczej wøadzy publicznej w Polsce staøo sieÎ wejsÂcie w zÇycie
nowej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.2 Norma wyrazÇona w art. 77
ust. 1 Konstytucji ± zgodnie z ktoÂraÎ kazÇdy ma prawo do naprawienia
szkody wyrzaÎdzonej mu bezprawnym dziaøaniem organu wøadzy publicznej ± powinna bycÂ z jednej strony rozumiana jako zasada prawna, stanowiaÎca instytucjonalnaÎ gwarancjeÎ dla wyartykuøowanej w art.
7 Konstytucji zasady praworzaÎdnosÂci, z drugiej ± jako stwarzajaÎca
podstaweÎ do przyznania prawa podmiotowego przysøugujaÎcego kazÇdemu, kto doznaø uszczerbku w nasteÎpstwie niezgodnego z prawem
sprawowania funkcji przez organy wøadzy publicznej3.
Po wejsÂciu w zÇycie Konstytucji z 1997 r. w literaturze coraz czeÎsÂciej pojawiaøy sieÎ gøosy, zÇe dotychczasowy ksztaøt systemu odpowiedzialnosÂci wøadzy publicznej w przepisach Kodeksu cywilnego (art.
417-421) oraz przepisach odreÎbnych (Kodeksu posteÎpowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, ustawy o Naczelnym SaÎdzie
Administracyjnym) jest nie do pogodzenia z wymogami konstytucyjnymi. RozpoczaÎø sieÎ stopniowy proces usuwania tych norm, ktoÂrych
tresÂcÂ nie daøa sieÎ pogodzicÂ z zasadami wyrazÇonymi w Konstytucji
baÎdzÂ tezÇ dopasowywania ich wykøadni do nowych warunkoÂw prawno-ustrojowych4. Taka metoda dorazÂnego dopasowywania zastanych
2
Dz. U. nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. z 2001 r., nr 28, poz. 319, zm. Dz.U. z 2006
r., nr 200, poz. 1471.
3
Por. wyroki TK z 23 wrzesÂnia 2003 r. (K. 20/02; OTK ZU 2003, nr 7, poz. 76)
oraz z 20 stycznia 2004 r. (Sk. 26/03; OTK ZU 2004, nr 1, poz. 3).
4
Proces ten zapoczaÎtkowaøo precedensowe orzeczenie TK z 4 grudnia 2001 r.
(Sk. 18/00; OTK ZU 2001, nr 8, poz. 256). Art. 77 ust. 1 Konstytucji byø jeszcze
wielokrotnie wzorcem konstytucyjnym, z ktoÂrym konfrontowano przepisy ustawodawstwa zwykøego niedopasowane do wymogoÂw konstytucyjnych (m.in. cytowane
wyzÇej wyroki z 23 wrzesÂnia 2003 r. i z 4 stycznia 2004 r., wyroki z 2 marca 2004 r.
(Sk. 53/03; OTK ZU 2004, nr 3, poz. 16), z 3 marca 2004 r. (K. 29/03; OTK ZU 2004,
nr 3, poz. 17).
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uregulowanÂ do wymogoÂw nowej Konstytucji oczywisÂcie nie mogøa
bycÂ wystarczajaÎca, tym bardziej zÇe pojawiøy sieÎ nowe punkty odniesienia ± przystaÎpienie Rzeczpospolitej Polskiej do struktur Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. postawiøo m.in. problem odpowiedzialnosÂci wøadz publicznych w Polsce za skutki dziaøanÂ naruszajaÎcych normy prawa wspoÂlnotowego. Konieczna byøa zatem zasadnicza
zmiana modelu odpowiedzialnosÂci wøadzy publicznej w Polsce drogaÎ
interwencji ustawodawcy. Zmiana ta dokonaøa sieÎ ustawaÎ z dnia 17
czerwca 2004 r. o zmianie ustawy ± Kodeks cywilny oraz niektoÂrych
innych ustaw5.
Z punktu widzenia omawianej tu problematyki kluczowe znaczenie majaÎ dwie kwestie. Po pierwsze odpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawcza zostaøa oparta na surowszych zasadach ± ustawodawca odszedø
od zasady winy i oparø odpowiedzialnosÂci juzÇ tylko na bezprawnosÂci
dziaøania sprawczego, co oznacza przyjeÎcie zasady ryzyka jako kluczowego motywu uzasadniajaÎcego odpowiedzialnosÂcÂ wøadzy publicznej6. Druga istotna kwestia to nowe ujeÎcie odpowiedzialnosÂci od
strony podmiotowej. O ile w przepisach k.c. obowiaÎzujaÎcych do dnia
wejsÂcia w zÇycie noweli z 17 czerwca 2004 r. kluczowe znaczenie miaøo
pojeÎcie funkcjonariusza, za ktoÂrego zachowania ponosiø odpowiedzialnosÂcÂ Skarb PanÂstwa (jednostka samorzaÎdu terytorialnego, panÂstwowa lub samorzaÎdowa osoba prawna)7, o tyle w nowym modelu
5

Dz. U. nr 162, poz. 1692. Szerzej na temat nowego modelu odpowiedzialnosÂci
wøadzy publicznej uksztaøtowanego przepisami wspomnianej ustawy m.in. M. Safjan,
OdpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawcza wøadzy publicznej (po 1 wrzesÂnia 2004r.), Warszawa 2004, J. J. Skoczylas, OdpowiedzialnosÂcÂ za szkody wyrzaÎdzone przez wøadzeÎ
publicznaÎ, Warszawa 2005, E. BaginÂska, OdpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawcza za wykonywanie wøadzy publicznej, Warszawa 2006, P. Dzienis, OdpowiedzialnosÂcÂ cywilna
wøadzy publicznej, Warszawa 2006.
6
M.in. E. BaginÂska, OdpowiedzialnosÂcÂ, s. 216 i n., Z. RadwanÂski, Zmiany w KC
dotyczaÎce odpowiedzialnosÂci organoÂw wykonujaÎcych wøadzeÎ publicznaÎ, ¹Mon.
Prawn.º 2004, nr 21, s. 974, J. J. Skoczylas, OdpowiedzialnosÂcÂ, s. 176 i 202. Odmiennie
J. Kremis, ktoÂry uzÇywa pojeÎcia ¹zasada bezprawnosÂciº, jest to jednak poglaÎd odosobniony (TenzÇe, Skutki prawne w zakresie odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej panÂstwa
na tle wyroku Trybunaøu Konstytucyjnego, PiP 2002, z. 6, s. 40-41).
7
Na temat pojeÎcia funkcjonariusza panÂstwowego (samorzaÎdowego) w rozumieniu art. 417 § 2 k.c. (4201 § 2 k.c.) w brzmieniu sprzed nowelizacji por. m.in.: J. Kosik,
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odpowiedzialnosÂci wøadzy publicznej decydujaÎcy jest charakter dziaøania sprawczego ± czy jest ono zwiaÎzane z wykonywaniem prerogatyw wøadzy publicznej ± a nie status bezposÂredniego sprawcy szkody.
Jak to podkresÂliø TK w przytaczanym juzÇ wyroku z 4 grudnia 2001 r.:
¹Podstawowe znaczenie ma ustalenie, czy dziaøanie organu wøadzy
publicznej zwiaÎzane jest z realizacjaÎ jego prerogatyw. Formalny charakter powiaÎzanÂ pomieÎdzy bezposÂrednim sprawcaÎ szkody a wøadzaÎ
publicznaÎ jest mniej istotny. Ustalenie statusu osoby, ktoÂra jest bezposÂrednim sprawcaÎ szkody, uøatwia jednak przypisanie danego dziaøania organowi wøadzy publicznejº. W pojeÎciu wøadzy publicznej,
w rozumieniu zaroÂwno art. 77 ust. 1 Konstytucji, jak i art. 417 k.c.
po nowelizacji z 2004 r. mieszczaÎ sieÎ nie tylko instytucje panÂstwowe
czy samorzaÎdowe, ale takzÇe wszystkie inne podmioty, znajdujaÎce sieÎ
poza strukturami ustrojowymi panÂstwa i samorzaÎdu terytorialnego,
ktoÂre baÎdzÂ to bezposÂrednio z mocy przepisoÂw ustawowych, baÎdzÂ na
podstawie porozumienÂ zawartych w oparciu o upowazÇnienie ustawowe wykonujaÎ funkcje wøadzy publicznej. Wykonywanie wøadzy publicznej obejmuje roÂzÇne formy aktywnosÂci, ale z reguøy wiaÎzacÂ sieÎ
beÎdzie z mozÇliwosÂciaÎ wøadczego ksztaøtowania sytuacji prawnej jednostki8.
W takiej formule podmiotoÂw wøadzy publicznej z pewnosÂciaÎ znajÎ
da sieÎ takzÇe organy KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂre czy
to bezposÂrednio z mocy prawa, czy na podstawie zawartych porozumienÂ wykonujaÎ pewne funkcje wøadzy publicznej. W praktyce mozÇna
zwroÂcicÂ uwageÎ na kilka typowych ¹poÂl stycznosÂciº dziaøalnosÂci wewneÎtrznej KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych i wykonywania
przez nie funkcji wøadzy publicznej. Wykonywanie przez organy KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych pewnych prerogatyw zastrzezÇoZasady odpowiedzialnosÂci panÂstwa za szkody wyrzaÎdzone przez funkcjonariuszoÂw,
Wrocøaw 1961, s. 53 n., A. Szpunar, OdpowiedzialnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985, s. 118 n., R. Szczepaniak, OdpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawcza jednostek samorzaÎdu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 132 n.
8
Por. wyrok TK z 4 grudnia 2001 r. oraz G. Bieniek w: Komentarz do kodeksu
cywilnego. KsieÎga trzecia. ZobowiaÎzania, tom 1, red. G. Bieniek, Warszawa 2005,
s. 269-270, M. Safjan, OdpowiedzialnosÂcÂ, s. 32, J. J. Skoczylas, OdpowiedzialnosÂcÂ,
s. 180.
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nych dla wøadzy publicznej wiaÎzÇe sieÎ z mozÇliwosÂciaÎ wpøywania przez
nie na sfereÎ prawnaÎ jednostek a w konsekwencji ± z mozÇliwosÂciaÎ
wyrzaÎdzenia im szkody. Kluczowym zagadnieniem jest wskazanie
przede wszystkim podmiotoÂw ponoszaÎcych odpowiedzialnosÂcÂ oraz
podstaw prawnych odpowiedzialnosÂci.
Jak wyzÇej wspomniano, mozÇna wskazacÂ kilka typowych sytuacji,
w ktoÂrych dziaøalnosÂcÂ wewneÎtrzna KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych beÎdzie sieÎ øaÎczycÂ z wykonywaniem pewnych kompetencji wøadzy publicznej. Z punktu widzenia praktycznego omawiana problematyka odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych jako podmiotoÂw wøadzy publicznej przede wszystkim
pojawi sieÎ w zwiaÎzku z realizacjaÎ funkcji duchownych przy zawieraniu tzw. maøzÇenÂstw konkordatowych, czy poprawniej moÂwiaÎc, przy
zawieraniu maøzÇenÂstw cywilnych w formie wyznaniowej9.
Instytucja maøzÇenÂstw cywilnych w formie wyznaniowej (konkordatowych) pojawiøa sieÎ jako konsekwencja podpisania i ratyfikacji
Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczypospolitaÎ PolskaÎ
(art. 10 Konkordatu)10. W nasteÎpstwie ratyfikacji Konkordatu dokonano zmiany polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego, wprowadzajaÎc obok dotychczasowej formy maøzÇenÂstwa cywilnego mozÇliwosÂcÂ zawarcia maøzÇenÂstwa przed duchownym, a wieÎc maøzÇenÂstwa
wyznaniowego, ale ze skutkami takzÇe w zakresie prawa cywilnego
(art. 1 § 2 i § 3 k.r.o.)11.
9
Tak A. Mezglewski, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 145; w dalszej czeÎsÂci posøugiwaø sieÎ beÎdeÎ zasadniczo zamiennie obydwoma terminami, z zastrzezÇeniem, zÇe termin ¹maøzÇenÂstwo konkordatoweº,
chociazÇ powszechnie przyjeÎty nie jest do konÂca poprawny.
10
Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318). Konkordat zostaø zawarty 28 lipca 1993 r., ale
z przyczyn politycznych (niecheÎtne stanowisko sÂrodowisk lewicowych) zostaø ratyfikowany dopiero ustawaÎ z dnia 8 stycznia 1998 r. (Dz. U. nr 12, poz. 42).
11
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw ± Kodeks rodzinny i opiekunÂczy,
Kodeks posteÎpowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektoÂrych innych
ustaw (Dz. U. nr 117, poz. 757). PoniewazÇ Konkordat dotyczy tylko stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem polskim a KosÂcioøem katolickim, tylko ten KosÂcioÂø uzyskaø uprawnienie do cywilnej rejestracji swych maøzÇenÂstw. Jak podkresÂla jednak A. Mezglewski:
¹W zwiaÎzku z zasadaÎ roÂwnouprawnienia zagwarantowanaÎ w Konstytucji, nalezÇaøo to
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Dla odpowiedzi na pytanie, gdzie pojawiajaÎ sieÎ interesujaÎce
z punktu widzenia omawianej problematyki pola stycznosÂci dziaøalnosÂci wewneÎtrznej KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z wykonywaniem pewnych funkcji publicznych w zakresie regulowanym prawem panÂstwowym, konieczne jest wyjasÂnienie charakteru czynnosÂci
podejmowanych przez duchownego przy zawieraniu ¹maøzÇenÂstwa
konkordatowegoº.
IstoteÎ ¹maøzÇenÂstwa konkordatowegoº wyrazÇa art. 1 § 2 k.r.o.
W sÂwietle tego przepisu maøzÇenÂstwo zostaje zawarte, gdy meÎzÇczyzna
i kobieta, zawierajaÎcy zwiaÎzek maøzÇenÂski, podlegajaÎcy prawu wewneÎtrznemu KosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego, w obecnosÂci duchownego osÂwiadczaÎ woleÎ jednoczesnego zawarcia maøzÇenÂstwa podlegajaÎcego prawu polskiemu i kierownik urzeÎdu stanu cywilnego nasteÎpnie sporzaÎdzi akt maøzÇenÂstwa. Kiedy zostanaÎ speønione powyzÇsze przesøanki, maøzÇenÂstwo uwazÇa sieÎ za zawarte w chwili
zøozÇenia osÂwiadczenia woli w obecnosÂci duchownego. Z punktu widzenia analizowanej problematyki istotne jest takzÇe, zÇe jednym z warunkoÂw sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa jest przekazanie przez duchownego sporzaÎdzonego przez siebie zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa wyznaniowego do urzeÎdu stanu cywilnego przed upøywem
pieÎciu dni od zawarcia maøzÇenÂstwa (art. 8 § 3 k.r.o.).
W zwiaÎzku z powyzÇszym funkcje duchownego sprowadzajaÎ sieÎ
w tej procedurze zasadniczo do dwoÂch kwestii. Po pierwsze duchowny jest osobaÎ, ktoÂra przyjmuje od nupturientoÂw zgodne osÂwiadczenia
woli o zawarciu maøzÇenÂstwa (asystuje przy zawieraniu maøzÇenÂstwa).
Duchowny peøni tu wieÎc niejako funkcjeÎ analogicznaÎ do kierownika
urzeÎdu stanu cywilnego (dalej: u.s.c.) w przypadku maøzÇenÂstwa zauprawnienie rozszerzycÂ na inne KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe. Ustawodawca rozstrzygnaÎø, zÇe tego rodzaju procedureÎ mogaÎ stosowacÂ jedynie te zwiaÎzki wyznaniowe,
ktoÂre w ratyfikowanej umowie mieÎdzynarodowej lub ustawie majaÎ zagwarantowane
takie uprawnienie (art. 1 § 3 k.r.o.)º (A. Mezglewski w: Prawo wyznaniowe, s. 143-144]. Nie wszystkie jednak KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, majaÎce w Polsce uregulowany status prawny, zdecydowaøy sieÎ skorzystacÂ z mozÇliwosÂci wprowadzenia stosownych zmian w przepisach w celu uzyskania omawianych uprawnienÂ ± oproÂcz KosÂcioøa
katolickiego uczyniøo to tylko 10 KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (por. szerzej
tamzÇe, s. 144).
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wieranego w formie sÂwieckiej (art. 1 § 1 k.r.o.). Druga istotna funkcja sprawowana przez duchownego to sporzaÎdzenie i przesøanie do
u.s.c. zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa, stanowiaÎcego podstaweÎ
cywilnej rejestracji maøzÇenÂstwa wyznaniowego, czyli sporzaÎdzenia
aktu maøzÇenÂstwa, co nalezÇy do istotnych (konstytutywnych) przesøanek wywoøania przez maøzÇenÂstwo zawarte w formie wyznaniowej
takzÇe skutkoÂw cywilnych12.
Obydwie te funkcje saÎ niezwykle istotne z punktu widzenia cywilnoprawnego ± prawidøowe ich wypeønienie jest warunkiem wywoøania przez maøzÇenÂstwo wyznaniowe takzÇe skutkoÂw w sferze prawa
cywilnego. Nieprawidøowe wypeønienie przez duchownego powierzonych funkcji mozÇe spowodowacÂ, izÇ maøzÇenÂstwo zawarte w formie
wyznaniowej nie wywrze zamierzonych przez nupturientoÂw skutkoÂw
w sferze prawa cywilnego. WadliwosÂci dziaøania duchownego w praktyce sprowadzajaÎ sieÎ najczeÎsÂciej do dwoÂch kwestii: po pierwsze odebrania osÂwiadczenÂ o zawarciu maøzÇenÂstwa przez osobeÎ nieuprawnionaÎ, po drugie: naruszenia obowiaÎzku w zakresie przekazania zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa do wøasÂciwego miejscowo kierownika u.s.c.13
12

Por. A. Mezglewski, w: Prawo wyznaniowe, s. 145, TenzÇe, Jedno maøzÇenÂstwo
czy dwa? Rzecz o istocie maøzÇenÂstwa konkordatowego, ¹Monitor Prawniczyº 2003, nr
18, s. 825-826, TenzÇe, NiesÂcisøosÂci terminologiczne w przepisach prawa polskiego o zawieraniu maøzÇenÂstw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi i ich praktyczne konekwencje, ¹Ius Matrimonialeº 2005, s. 194-196, M. Szczyrba, Charakter prawny 5-dniowego
terminu z art. 8 b § 3 kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego, ¹GdanÂskie Studia Prawniczeº 2003, t. X, s. 126. W literaturze wskazuje sieÎ niekiedy jeszcze trzeciaÎ funkcjeÎ
duchownego przy zawieraniu maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej (¹maøzÇenÂstwa konkordatowegoº) ± mianowicie duchowny jest tezÇ osobaÎ zobowiaÎzanaÎ do pouczenia nupturientoÂw o podstawowych przepisach prawa polskiego dotyczaÎcych zawarcia maøzÇenÂstwa (art. 62a ustawy z 29 wrzesÂnia 1986 r. ± Prawo o aktach stanu
cywilnego; t. jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688, z poÂzÂn. zm. ± dalej Pr.a.s.c. oraz
A. Mezglewski, PojeÎcie ¹duchownegoº w przepisach prawa polskiego o zawieraniu
maøzÇenÂstwa, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2001, t. 2, s. 21-23). Funkcja ta w zasadzie nie jest jednak relewantna z punktu widzenia omawianej tu problematyki odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej, staÎd mozÇna taÎ kwestieÎ pominaÎcÂ.
13
T. SmyczynÂski wskazuje jeszcze na inne wadliwosÂci ± przyjeÎcie przez duchownego osÂwiadczenÂ woli zawarcia jednoczesÂnie maøzÇenÂstwa sÂwieckiego bez przedstawienia mu (wazÇnego) zasÂwiadczenia wydanego przez kierownika u.s.c. o braku przeszkoÂd
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W sÂwietle przepisoÂw wszystkich ustaw regulujaÎcych stosunek
panÂstwa do KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂre uzyskaøy
uprawnienia w zakresie zawierania maøzÇenÂstw cywilnych w formie
wyznaniowej, duchownego kompetentnego do przyjeÎcia osÂwiadczenÂ
woli nupturientoÂw o zawarciu maøzÇenÂstwa okresÂlajaÎ przepisy wewneÎtrzne danego zwiaÎzku wyznaniowego. Jak podkresÂla sieÎ jednakzÇe
w literaturze, regulacje wewneÎtrzne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych saÎ
w tym zakresie niejednokrotnie niespoÂjne i nieprecyzyjne, co zwieÎksza ryzyko, zÇe przy zawarciu maøzÇenÂstwa asystowacÂ beÎdzie osoba
niemajaÎca do tego kompetencji14. KonsekwencjaÎ takiego uchybienia
beÎdzie niemozÇliwosÂcÂ wywoøania przez maøzÇenÂstwo zawarte w formie
wyznaniowej skutkoÂw cywilnych15. W razie gdyby takie maøzÇenÂstwo
zostaøo zarejestrowane w u.s.c., wspomniana wadliwosÂcÂ stanowi podstaweÎ do wytoczenie powoÂdztwa o jego uniewazÇnienie przed saÎdem
powszechnym16.
maøzÇenÂskich, a takzÇe zøozÇenie w u.s.c. zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa, ktoÂre
dotknieÎte jest brakami formalnymi (np. brak podpisu duchownego lub nupturientoÂw).
Jak podkresÂla jednak sam autor, pierwsza sytuacja jest praktycznie niemozÇliwa do
zaistnienia w praktyce (TenzÇe, op. cit., s. 167-168). W drugiej zasÂ sytuacji istnieje
mozÇliwosÂcÂ usunieÎcia brakoÂw formalnych zasÂwiadczenia ± do czego wzywa duchownego kierownik u.s.c., pod rygorem odmowy sporzaÎdzenia aktu. Por. tezÇ A. Mezglewski,
Jedno maøzÇenÂstwo, s. 821.
14
A. Mezglewski, Jedno maøzÇenÂstwo, s. 825-826 oraz TenzÇe, NiesÂcisøosÂci terminologiczne, s. 198.
15
Por. J. StrzebinÂczyk, Zawarcie maøzÇenÂstwa wyznaniowego podlegajaÎcego prawu polskiemu, ¹Rejentº 1999, nr 4, s. 26. Podobnie A. MaÎczynÂski, Konkordatowa
forma zawarcia maøzÇenÂstwa, ¹Rejentº 2003, nr 10, s. 140-141.
16
Jak podkresÂla A. Mezglewski ± zasÂwiadczenie kierowane do u.s.c. stwarza
wprawdzie domniemanie, zÇe maøzÇenÂstwo zostaøo zawarte zgodnie z prawem wewneÎtrznym danego zwiaÎzku wyznaniowego i przed osobaÎ uprawnionaÎ, a wieÎc zÇe zostaøy speønione warunki skutecznego zawarcia maøzÇenÂstwa konkordatowego, jednakzÇe
domniemanie to mozÇe bycÂ podwazÇone ± wøasÂnie w drodze powoÂdztwa o uniewazÇnienie
przed saÎdem powszechnym (NiesÂcisøosÂci terminologiczne, s. 199-201). Autor zwraca
jednakzÇe uwageÎ na trudnosÂci dowodowe w takim procesie ± saÎd musiaøby w takim
przypadku zasieÎgnaÎcÂ opinii kompetentnych wøadz zwiaÎzku wyznaniowego (TamzÇe).
Z punktu widzenia procedury cywilnej stanowisko organoÂw zwiaÎzku wyznaniowego
w kwestii zachowania wymogoÂw regulacji wewneÎtrznych w zakresie kompetencji do
asystowania przy zawarciu maøzÇenÂstwa powinno bycÂ traktowane jako opinia biegøych.
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Jeszcze czeÎsÂciej pojawiajaÎcaÎ sieÎ w praktyce wadliwosÂciaÎ jest naruszenie przez duchownego obowiaÎzku przekazania do wøasÂciwego
miejscowo u.s.c. zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa w formie wyznaniowej w terminie 5 dni, liczaÎc od daty zawarcia maøzÇenÂstwa.
Samo przekazanie zasÂwiadczenia nie jest warunkiem konstytutywnym zaistnienia skutkoÂw cywilnych maøzÇenÂstwa konkordatowego,
jednakzÇe warunkiem takim jest sporzaÎdzenie aktu maøzÇenÂstwa przez
kierownika u.s.c. W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje sieÎ, zÇe de lege lata 5-dniowy termin na przekazanie zasÂwiadczenia
do u.s.c. ma charakter zawity, co oznacza, zÇe kierownik urzeÎdu
w sÂwietle prawa powinien odmoÂwicÂ sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa,
wyøaÎczajaÎc uchybienia beÎdaÎce nasteÎpstwem siøy wyzÇszej17. Jak podkresÂla A. Mezglewski: ¹Wprawdzie maøzÇenÂstwo cywilne uwazÇa sieÎ za
zawarte w dniu zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego, jednakzÇe dopoÂki nie zostanie sporzaÎdzony przez kierownika u.s.c. akt maøzÇenÂstwa, uwazÇa sieÎ je za nieistniejaÎce. Tego rodzaju konstrukcja nosi
cechy fikcji prawnejº18.

17

PoglaÎd o zawitym charakterze omawianego terminu jest dominujaÎcy w doktrynie ± por. W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa konkordatowego, Warszaw 1998, s. 102,
J. Krukowski, Konkordat polski ± znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 24, M. Nazar,
w: J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2000, s. 128, K. Piasecki, w: Kodeks
rodzinny i opiekunÂczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2006, s. 73, T. SmyczynÂski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze, Warszawa 1999, s. 29, M. Szczyrba, Charakter
prawny 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego, ¹GdanÂskie Studia Prawniczeº 10(2003), s. 121-131, A. ZielinÂski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze
w zarysie, Warszawa 2000, s. 70. W literaturze pojawiajaÎ sieÎ gøosy optujaÎce za zmianaÎ
jego charakteru na instrukcyjny ± przede wszystkim ze wzgleÎdu na daleko idaÎce,
niekorzystne dla maøzÇonkoÂw skutki uchybienia obowiaÎzkoÂw przez duchownego, na
ktoÂre przeciezÇ nie majaÎ zÇadnego wpøywu (por. M. Szczyrba, Charakter, s. 123-131).
Uwagi te majaÎ jednakzÇe raczej charakter postulatoÂw de lege ferenda.
18
A. Mezglewski, w: Prawo wyznaniowe, s. 151. Por. tezÇ wyrok SN z 3 marca
2004 r. (III CK 346/2002; OSP 2005, z. 2, poz. 23, z aprobujaÎcaÎ glosaÎ T. SmyczynÂskiego): ¹W razie niesporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa, mimo speønienia pozostaøych wymogoÂw okresÂlonych w art. 1 § 2 kro, nie mozÇna dochodzicÂ ustalenia istnienia maøzÇenÂstwa
konkordatowego na podstawie art. 189 k.p.c. Rejestracja takiego maøzÇenÂstwa jest
jednym z konstytutywnych wymogoÂw jego zawarciaº.
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Wskazane wyzÇej najczeÎsÂciej wysteÎpujaÎce uchybienia w zakresie
obowiaÎzkoÂw duchownego przy zawieraniu maøzÇenÂstw konkordatowych, ktoÂrych nasteÎpstwem jest niemozÇnosÂcÂ wywoøania skutkoÂw
w zakresie prawa cywilnego przez maøzÇenÂstwo zawarte w formie wyznaniowej mogaÎ bycÂ zÂroÂdøem szkody po stronie osoÂb, ktoÂre zawarøy
maøzÇenÂstwo wyznaniowe z zamiarem osiaÎgnieÎcia takiego skutku takzÇe na forum cywilnym. W literaturze jako przykøady takich uszczerbkoÂw wskazuje sieÎ poniesienie wydatkoÂw przy zawarciu maøzÇenÂstwa
w u.s.c., poniewazÇ maøzÇenÂstwo wyznaniowe nie wywoøaøo skutkoÂw
cywilnych, utrata korzysÂci w postaci mozÇliwosÂci preferencyjnego,
wspoÂlnego rozliczenia dla celoÂw podatkowego maøzÇonkoÂw, szkody
wynikajaÎce z trudnosÂci czy wreÎcz niemozÇliwosÂci dziedziczenia po
nupturiencie zmarøym po zawarciu maøzÇenÂstwa wyznaniowego19.
Nie mozÇna takzÇe wykluczycÂ przypadkoÂw wystaÎpienia z roszczeniem
o naprawienie szkody niemajaÎtkowej (krzywdy) ± T. SmyczynÂski
przytacza przykøad z praktyki saÎdowej roszczenia o naprawienie
szkody, jakiej doznaøa kobieta w ciaÎzÇy w zwiaÎzku z powzieÎciem wiadomosÂci, zÇe zawarte przez niaÎ maøzÇenÂstwo wyznaniowe nie wywoøaøo
skutkoÂw cywilnych ze wzgleÎdu na uchybienia duchownego. Szkoda
miaøa bycÂ efektem komplikacji ciaÎzÇy zwiaÎzanych ze stresem beÎdaÎcym
efektem tej informacji20.
Podstawowym problemem jest wskazanie z jednej strony podmiotu, ktoÂry ponosi odpowiedzialnosÂcÂ za szkodeÎ, powstaøaÎ w nasteÎpstwie zaniedbanÂ duchownego, a drugiej ± podstaw prawnych roszczenÂ odszkodowawczych. W doktrynie prezentowane jest stanowisko, zÇe zastosowanie znajdaÎ w tej sytuacji ogoÂlne regulacje k.c. w zakresie odpowiedzialnosÂci deliktowej (art. 415, art. 416, art. 429, art.
430 k.c.)21. PoglaÎd taki nie jest, moim zdaniem, prawidøowy w obecnym ksztaøcie modelu odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej wøadzy
publicznej.

19

Por. T. SmyczynÂski, Prawo rodzinne, s. 171, A. Mezglewski [w:] Prawo wyznaniowe, s. 151.
20
T. SmyczynÂski, Prawo rodzinne, s. 172.
21
TamzÇe, s. 170 n.
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AnalizujaÎc charakter funkcji sprawowanych przez duchownego
przy zawieraniu maøzÇenÂstwa konkordatowego, trzeba przychylicÂ sieÎ
do poglaÎdoÂw wskazujaÎcych na analogie do pewnych funkcji organu
administracji publicznej. Jak podkresÂla M. Szczyrba: ¹Pozycja duchownego zdecydowanie przypomina organ administracyjny w ujeÎciu
funkcjonalnym ± nie jest czeÎsÂciaÎ aparatu panÂstwowego, ale ustawy
przyznajaÎ mu kompetencje z zakresu dziaøania administracji publicznej ± co prawda w formie niewøadczejº22. UzupeøniajaÎc to stanowisko, trzeba zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe duchowny w pewnym zakresie zasteÎpuje w omawianym przypadku organ administracji publicznej, jakim
jest kierownik urzeÎdu stanu cywilnego. Duchowny nie ksztaøtuje
wprawdzie bezposÂrednio w sposoÂb wøadczy sytuacji prawnej maøzÇonkoÂw, tym niemniej jego dziaøania wywoøujaÎ skutki w sferze prawnej
maøzÇonkoÂw.
JezÇeli zwroÂci sieÎ uwageÎ na to, zÇe obecnie obowiaÎzujaÎce przepisy
w zakresie odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej wøadzy publicznej
(art. 77 ust. 1 Konstytucji, art. 417 i n. k.c.) posøugujaÎ sieÎ funkcjonalnym pojeÎciem podmiotu wøadzy publicznej, dla takiego to pojeÎcia nie
jest istotny status bezposÂredniego sprawcy szkody, lecz charakter
dziaøania, z ktoÂrego wynikøa szkoda, to niewaÎtpliwie duchowny w zakresie omawianych tu czynnosÂci jest podmiotem wykonujaÎcym wøadzeÎ publicznaÎ (i to z mocy ustawy) w rozumieniu wspomnianych
przepisoÂw23.
Oznacza to, zÇe odpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawczaÎ ponosicÂ beÎdzie osoba prawna zwiaÎzku wyznaniowego, w imieniu ktoÂrej i na
rachunek ktoÂrej dziaøaø duchowny jako jej organ (np. parafia w przy22

M. Szczyrba, Charakter prawny, s. 126.
Za takim poglaÎdem opowiadajaÎ sieÎ tezÇ Z. RadwanÂski, Zmiany w KC dotyczaÎce
odpowiedzialnosÂci organoÂw wykonujaÎcych wøadzeÎ publicznaÎ, ¹Monitor Prawnyº
2004, nr 21, s. 972 oraz G. Bieniek, w: Komentarz do kodeksu cywilnego. KsieÎga
trzecia. ZobowiaÎzania, t. I, Warszawa 2005, s. 277 i J. J. Skoczylas, OdpowiedzialnosÂcÂ,
s. 197. Niejasne jest stanowisko M. Szczyrby, ktoÂra z jednej strony wyrazÇa poglaÎd, zÇe
duchowny peøni funkcje charakterystyczne dla organu wøadzy publicznej, ale dalej
stwierdza izÇ ¹strony mogaÎ ewentualnie dochodzicÂ naprawienia szkody ex delictoº ±
nie precyzujaÎc, czy ma na mysÂli przepisy ogoÂlne ± art. 415, art. 416 i art. 429 k.c., czy
szczegoÂlnaÎ regulacjeÎ dotyczaÎcaÎ odpowiedzialnosÂci wøadzy publicznej (art. 417 k.c.).
23
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padku KosÂcioøa katolickiego), a podstawaÎ roszczenÂ odszkodowawczych beÎdzie art. 417 § 1 k.c.
Takie rozwiaÎzanie jest zdecydowanie korzystniejsze dla poszkodowanych. W przypadku oparcia sieÎ na ogoÂlnych przepisach o odpowiedzialnosÂci deliktowej poszkodowani musieliby wykazywacÂ wineÎ
bezposÂredniego sprawcy szkody, natomiast art. 417 k.c. wymaga tylko wykazania bezprawnosÂci dziaøania podmiotu wykonujaÎcego wøadzeÎ publicznaÎ. NiewaÎtpliwym jest, zÇe naruszenie przez duchownego
obowiaÎzkoÂw zwiaÎzanych z jego funkcjami przy zawieraniu maøzÇenÂstwa konkordatowego wypeønia znamiona bezprawnego wykonywania wøadzy publicznej.
Nie mozÇna zatem aktualnie zgodzicÂ sieÎ z poglaÎdem T. SmyczynÂskiego, ktoÂry podstaw odpowiedzialnosÂci upatruje tylko w ogoÂlnych
przepisach k.c. o odpowiedzialnosÂci deliktowej. PoglaÎd taki moÂgø bycÂ
uzasadniony na gruncie poprzednio obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw k.c.
w zakresie odpowiedzialnosÂci wøadzy publicznej. W brzmieniu obowiaÎzujaÎcym do 1 wrzesÂnia 2004 r. zakres podmiotowy przepisoÂw k.c.
o odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej wøadzy publicznej ograniczaø
sieÎ generalnie do Skarbu PanÂstwa, jednostek samorzaÎdu terytorialnego, panÂstwowych lub samorzaÎdowych osoÂb prawnych. Trudno byøoby zatem zakwalifikowacÂ proboszcza do kategorii funkcjonariuszy
panÂstwowych czy samorzaÎdowych, za ktoÂrych dziaøania wspomniane
podmioty ponosiøy odpowiedzialnosÂcÂ (art. 417 § 2 i art. 4201 § 2 k.c.
w brzmieniu obowiaÎzujaÎcym przed 1 wrzesÂnia 2004 r.). Obecny
ksztaøt regulacji odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej podmiotoÂw
wøadzy publicznej w k.c. nie pozostawia waÎtpliwosÂci, zÇe roszczenia
odszkodowawcze mogaÎ bycÂ kierowane nie tylko wobec Skarbu PanÂstwa czy jednostki samorzaÎdu terytorialnego, ale takzÇe kazÇdej innej
osoby prawnej, ktoÂra wykonuje wøadzeÎ publicznaÎ z mocy prawa baÎdzÂ
na podstawie porozumienÂ opartych na przepisach prawa (art. 417 § 1
i § 2 w brzmieniu obowiaÎzujaÎcym od 1 wrzenia 2004 r.).
Pewne problemy dotyczaÎ uchybienia polegajaÎcego na asystowaniu przy zawieraniu maøzÇenÂstwa wyznaniowego przez osobeÎ nieuprawnionaÎ w sÂwietle regulacji wewneÎtrznych danego KosÂcioøa lub
zwiaÎzku wyznaniowego. Mamy tu bowiem do czynienia z sytuacjaÎ,
w ktoÂrej bezposÂredni sprawca szkody, formalnie rzecz bioraÎc, nie
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dziaøaø w charakterze organu wøadzy publicznej, skoro funkcje te saÎ
zastrzezÇone tylko dla osoÂb wyznaczonych przepisami wewneÎtrznymi
danego zwiaÎzku wyznaniowego. MozÇna zatem powiedziecÂ, zÇe osoba
taka w pewnym sensie uzurpowaøa sobie jedynie funkcje publiczne.
W tej kwestii mozÇna przyjaÎcÂ jedno z dwojga rozwiaÎzanÂ. Pierwszy
sposoÂb wykøadni zakøada, zÇe skoro podmiot uzurpuje sobie dziaøanie
w imieniu jednostki KosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego, nie beÎdaÎc
do tego upowazÇniony, to nie wykonuje wøadzy publicznej. OznaczacÂ
to beÎdzie, zÇe odpowiedzialnosÂcÂ ponosicÂ beÎdzie tylko bezposÂredni
sprawca szkody, na podstawie ogoÂlnych reguø deliktowych (art. 415
k.c.). MozÇna ewentualnie rozwazÇacÂ takzÇe odpowiedzialnosÂcÂ osoby
prawnej zwiaÎzku wyznaniowego na podstawie przepisoÂw o odpowiedzialnosÂci za osoby wykonujaÎce czynnosÂci powierzone (art. 429 k.c.)
lub za podwøadnego (art. 430 k.c.). Drugi kierunek rozumowania
prowadziøby do przyjeÎcia odpowiedzialnosÂci osoby prawnej zwiaÎzku
wyznaniowego za zaniedbanie jej wøadz przy dopilnowaniu tego, aby
okresÂlone czynnosÂci wykonywaøy tylko osoby upowazÇnione ± zwøaszcza w tak istotnej z punktu widzenia takzÇe spoøecznego kwestii, jak
zawieranie zwiaÎzkoÂw maøzÇenÂskich. MozÇna byøoby w tym przypadku
poszukiwacÂ podstaw roszczenÂ odszkodowawczych w przepisach dotyczaÎcych odpowiedzialnosÂci wøadzy publicznej ± za swoiste zaniechanie w nadzorze. Byøaby to jednak konstrukcja zbyt karkoøomna,
wobec czego nalezÇy opowiedziecÂ sieÎ za pierwszym kierunkiem interpretacji, co oznacza oparcie roszczenÂ na mniej korzystnych dla poszkodowanego ± bo wymagajaÎcych wykazania przezenÂ zawinionego
charakteru dziaøania sprawczego ± ogoÂlnych reguøach odpowiedzialnosÂci deliktowej.
PozostajaÎc w omawianej dziedzinie prawa maøzÇenÂskiego na styku
dziaøalnosÂci wewneÎtrznej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz funkcji wøadzy publicznej, mozÇna zwroÂcicÂ uwageÎ na problem skutkoÂw naruszenia norm wewneÎtrznych przy zawieraniu maøzÇenÂstwa wyznaniowego.
Z punktu widzenia odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej kwestia ta
nie jest relewantna. W konsekwencji bowiem przyjeÎtej zaroÂwno
w Konstytucji, Konkordacie z 1993 r., jak i w ustawach regulujaÎcych
stosunek panÂstwa do poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw religijnych, zasady
autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa i KosÂcioøa, uniewazÇnienie maøzÇenÂ-
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stwa wyznaniowego (lub rozwiaÎzanie go w inny sposoÂb) zgodnie
z normami wewneÎtrznymi zwiaÎzku wyznaniowego nie wywiera zÇadnych skutkoÂw w sferze prawa panÂstwowego24.
W zwiaÎzku z powyzÇszym bez znaczenia dla odpowiedzialnosÂci
odszkodowawczej wedøug prawa panÂstwowego byøyby ewentualne
wadliwe orzeczenia saÎdu kosÂcielnego (innego wøasÂciwego organu
zwiaÎzku wyznaniowego) w kwestii rozwiaÎzania maøzÇenÂstwa wyznaniowego ± z racji braku skutkoÂw cywilnych takiego, nawet wadliwego
orzeczenia. Podobnie w przypadku innych wadliwych dziaøanÂ administracji kosÂcielnej (zwiaÎzku wyznaniowego), ktoÂre bezposÂrednio
wywoøujaÎ skutki jedynie na forum wewneÎtrznym, a nie ksztaøtujaÎ
sytuacji prawnej jednostek w sferze regulowanej prawem panÂstwowym, podstawaÎ ewentualnych roszczenÂ odszkodowawczych mogaÎ
bycÂ tylko normy wewneÎtrzne zwiaÎzku wyznaniowego, a wøasÂciwe
w tych sprawach beÎdaÎ oczywisÂcie organy orzekajaÎce przewidziane
przepisami wewneÎtrznymi25.
InnaÎ dziedzinaÎ, w ktoÂrej dziaøalnosÂcÂ wewneÎtrzna zwiaÎzkoÂw wyznaniowych mozÇe oddziaøywacÂ na sfereÎ prawnaÎ jednostek regulowanaÎ prawem panÂstwowym, jest zarzaÎd mieniem KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych.

24

Por. W. Adamczewski, MaøzÇenÂstwo w konkordacie, Warszawa 1999, s. 90 i n.,
A. Mezglewski, w: Prawo wyznaniowe, s. 152, K. Piasecki, w: Komentarz, s. 43 oraz
wyrok SN z 17 listopada 2000 r. (V CKN 1364/00; OSNC 2001, nr 9, poz. 126, z aprobujaÎcaÎ glosaÎ B. Rakoczego, opubl. PiP 2002, nr 1, s. 110 i n.): ¹Orzeczenie saÎdu
kosÂcielnego o wazÇnosÂci baÎdzÂ o ustaniu maøzÇenÂstwa kanonicznego nie mozÇe miecÂ prejudycjalnego wpøywu na orzeczenie saÎdu panÂstwowego o wazÇnosÂci lub o ustaniu sÂwieckiego zwiaÎzku maøzÇenÂskiegoº. W literaturze wypowiadane saÎ jednak postulaty, aby
wyrok saÎdu kosÂcielnego (lub innego wøasÂciwego organu zwiaÎzku wyznaniowego)
stwierdzajaÎcy niewazÇnosÂcÂ maøzÇenÂstwa wraz z wnioskiem zainteresowanej strony stanowiø podstaweÎ rozwiaÎzania maøzÇenÂstwa takzÇe na forum skutkoÂw cywilnych (por. W.
Adamczewski, MaøzÇenÂstwo, s. 90 oraz A. Mezglewski, w: Prawo wyznaniowe, s. 152).
25
Na temat odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej administracji KosÂcioøa katolickiego na gruncie prawa kanonicznego por. m.in. F. Lempa, OdpowiedzialnosÂcÂ administracji kosÂcielnej za szkody wynikøe z nielegalnego aktu administracyjnego, Lublin
1985 oraz F. Przytuøa, Zasada legalnosÂci a funkcjonowanie administracji kosÂcielnej,
Lublin 1985.
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Nie budzi waÎtpliwosÂci kwestia odpowiedzialnosÂci za szkody wyrzaÎdzone w ramach umoÂw cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z innymi podmiotami (odpowiedzialnosÂcÂ ex contractu) czy szkody wyrzaÎdzone wskutek korzystania
ze skøadnikoÂw tego mienia (sÂrodki komunikacji, zwierzeÎta, zawalenie
sieÎ budowli). Oddziaøywanie na regulowanaÎ prawem panÂstwowym
sfereÎ prawnaÎ innych podmiotoÂw nie ma tu nic wspoÂlnego z wykonywaniem funkcji wøadzy publicznej ± odbywa sieÎ wyøaÎcznie w formach
cywilnoprawnych, bez mozÇliwosÂci wøadczego, jednostronnego ksztaøtowania sytuacji prawnej innych podmiotoÂw.
Kontrowersje pojawiajaÎ sieÎ jednak tam, gdzie zarzaÎd mieniem
kosÂcielnym (zwiaÎzku wyznaniowego) øaÎczy sieÎ z mozÇliwosÂciaÎ jednostronnego wpøywania na regulowanaÎ prawem panÂstwowym sfereÎ
prawnaÎ jednostek. PojawiajaÎ sieÎ tu waÎtpliwosÂci, czy chodzi o wykonywanie wøadzy publicznej.
Przykøadem takiej sytuacji mozÇe bycÂ kwestia dopuszczania przedsieÎbiorcoÂw, sÂwiadczaÎcych usøugi zwiaÎzane z pochoÂwkiem, do wykonywania tych usøug na cmentarzach wyznaniowych. Prawo KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw religijnych do utrzymywania cmentarzy wyznaniowych i zarzaÎdzania nimi wynika z ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania26 (art. 19a), ustaw dotyczaÎcych stosunku
PanÂstwa do poszczegoÂlnych grup religijnych (np. art. 41 i n. ustawy
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej27), a takzÇe z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarøych28
(art. 2 ust. 2). Jak wskazuje praktyka, kosÂcielne osoby prawne, sprawujaÎce zarzaÎd cmentarzami wyznaniowymi, niejednokrotnie byøy
stronami posteÎpowanÂ przed organami ochrony konkurencji i konsumentoÂw, jako podmioty stosujaÎce praktyki ograniczajaÎce konkurencjeÎ zakazane przez ustaweÎ z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentoÂw29. Niedozwolone dziaøania polegaøy najczeÎsÂciej na
26

Ustawa z 17 maja 1989 r.; t. jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965, z poÂzÂn. zm.
Ustawa z 17 maja 1989 r., Dz. U., nr 29, poz. 154, z poÂzÂn. zm.; dalej jako:
u.stos.KosÂc.Katol.
28
Ustawa z 31 stycznia 1959 r., t. jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 23, poz. 295, z poÂzÂn. zm;
dalej jako: u.cment.
29
T. jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 244, poz. 2080, z poÂzÂn. zm.; dalej jako: u.ochr.konk.
27
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ograniczaniu baÎdzÂ wyøaÎczaniu w ogoÂle mozÇliwosÂci sÂwiadczenia usøug
pogrzebowych przez przedsieÎbiorcoÂw niezwiaÎzanych z podmiotem
zarzaÎdzajaÎcym cmentarzem wyznaniowym30.
Takie zakazane przepisami prawa zachowania zarzaÎdcoÂw cmentarzy wyznaniowych niewaÎtpliwie mogaÎ bycÂ zÂroÂdøem szkody po stronie przedsieÎbiorcy wyøaÎczonego z mozÇliwosÂci sÂwiadczenia usøug pogrzebowych na obszarze danego cmentarza wyznaniowego31. Podstawowym problemem jest wskazanie rezÇimu, wedøug ktoÂrego odpowiadacÂ beÎdaÎ osoby prawne zwiaÎzku wyznaniowego ± czy wedøug
ogoÂlnych przepisoÂw o odpowiedzialnosÂci deliktowej, czy wedøug rezÇimu zastrzezÇonego dla podmiotoÂw wykonujaÎcych wøadzeÎ publicznaÎ.
RozwiaÎzanie tego problemu wiaÎzÇe sieÎ z jednym z kluczowych zagadnienÂ, jakie pojawiøy sieÎ na tle nowej regulacji zasad odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej wøadzy publicznej w k.c. po nowelizacji
z 2004 r., tj. z koniecznosÂciaÎ rozdzielenia odpowiedzialnosÂci za czynnosÂci wøadcze i niewøadcze.
W literaturze panuje jednolity poglaÎd, izÇ aktualnie obowiaÎzujaÎce
przepisy k.c., dotyczaÎce odpowiedzialnosÂci za szkody wyrzaÎdzone
wykonywaniem wøadzy publicznej, majaÎ zastosowanie tylko do odpowiedzialnosÂci za dziaøania wøadcze, z pominieÎciem niewøadczych
form wykonywania wøadzy publicznej32. W celu rozroÂzÇnienia tych
dwoÂch sfer wykonywania zadanÂ przez podmioty publiczne najczeÎsÂciej stosuje sieÎ kryterium funkcjonalne oparte na charakterze uprawnienÂ dziaøajaÎcego. Wykonywanie wøadzy publicznej oznacza korzystanie wobec obywatela z uprawnienÂ silniejszych nizÇ uprawnienia
30

Por. m.in. wyrok SaÎdu Antymonopolowego z 26 marca 1993 r. (XVII Amr 46/
92; ¹Wokandaº 1993, nr 8, s. 38), wyrok SaÎdu Ochrony Konkurencji i KonsumentoÂw
z 23 kwietnia 2001 r. (XVII Ama 49/00; Dz. Urz. UOKiK 2001, nr 1, poz. 11).
31
Trzeba przy tym podkresÂlicÂ, zÇe orzecznictwo antymonopolowe uznaje teren
Ç
kazdego cmentarza za odreÎbny rynek wøasÂciwy usøug cmentarnych, co wynika z faktu,
zÇe wyboÂr cmentarza jest determinowany w niewielkim tylko stopniu elementami konkurencji pomieÎdzy administratorami poszczegoÂlnych cmentarzy, a w przewazÇajaÎcym
zakresie wzgleÎdami szczegoÂlnymi, takimi jak wola osoby zmarøej czy wyznaniowy
charakter cmentarza (por. wyroki SaÎdu Antymonopolowego z 21 stycznia 1998 r.;
XVII Ama 51/97, ¹Wokandaº 1998, nr 11, s. 57 oraz z 23 kwietnia 2001 r.; j.w.).
32
Por. G. Bieniek, Komentarz, s. 269-270, M. Safjan, OdpowiedzialnosÂcÂ, s. 31-32,
J.J. Skoczylas, OdpowiedzialnosÂcÂ, s. 180-181, Z. RadwanÂski, Zmiany w KC, s. 973,

Â W WYZNANIOWYCH 177
ODPOWIEDZIALNOSÂCÂ ODSZKODOWAWCZA ZWIAÎZKO

zwykøych osoÂb, mozÇliwosÂcÂ jednostronnego i bezposÂredniego oddziaøywania na sfereÎ prawnaÎ jednostek. Jak podkresÂla E. BaginÂska, ¹odroÂzÇnienie aktoÂw wykonywania wøadzy publicznej od innych dziaøanÂ
zasadza sieÎ na nadanej wyrazÂnie przez przepisy prawa mozÇliwosÂci
wywierania bezposÂredniego skutku w sferze praw, wolnosÂci lub interesoÂw innych osoÂb, ktoÂre bez tego upowazÇnienia normatywnego byøoby nielegalneº33.
MajaÎc na uwadze powyzÇsze wywody, trzeba stwierdzicÂ, zÇe wskazanie podstawy prawnej odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej osoby
prawnej zwiaÎzku wyznaniowego zalezÇy od rozstrzygnieÎcia kwestii,
jaki charakter ma wykonywanie czynnosÂci zwiaÎzanych z zarzaÎdem
cmentarzami. ObowiaÎzek chowania zmarøych ma niewaÎtpliwie charakter administracyjnoprawny34. ZarzaÎd cmentarzem jest zatem,
przynajmniej w pewnych sferach, zwiaÎzany z wykonywaniem zadanÂ
publicznych. Trzeba jednak pamieÎtacÂ, zÇe wykonywanie zadanÂ publicznych (søuzÇaÎcych zaspokajaniu potrzeb pewnej spoøecznosÂci) mozÇe przybieracÂ zaroÂwno formy wøadcze, jak i niewøadcze, staÎd koniecznosÂcÂ odroÂzÇnienia dwoÂch pojeÎcÂ ± wykonywania zadanÂ publicznych
i wykonywania wøadzy publicznej. OdpowiedzialnosÂcÂ wedøug szczegoÂlnego rezÇimu uksztaøtowanego przez art. 77 ust. 1 Konstytucji oraz
art. 417 i n. k.c. wiaÎzÇe sieÎ tylko z wykonywaniem zadanÂ publicznych
w formach wøadczych. ZÇaden przepis ustawy o cmentarzach nie
wskazuje na wøadcze formy rozstrzygania spraw zwiaÎzanych z zarzaÎdem cmentarzem, takich jak dopuszczanie do sÂwiadczenia usøug pogrzebowych na cmentarzu czy udosteÎpnianie miejsc pochoÂwku. KosÂcielne osoby prawne zarzaÎdzajaÎce cmentarzami saÎ przedsieÎbiorcami
w rozumieniu art. 4 pkt 1 u.ochr.konk.35, staÎd czynnosÂci te, w pewnych sferach niewaÎtpliwie zwiaÎzane z wykonywaniem zadanÂ publicznych, majaÎ charakter raczej gospodarczy, a wieÎc niewøadczy. Odmo33

Zob. E. BaginÂska, OdpowiedzialnosÂcÂ, s. 244. JednoczesÂnie nie kazÇde silniejsze
uprawnienie jednego podmiotu wobec drugiego mozÇna utozÇsamiacÂ z uprawnieniem
wøadczym (TamzÇe, s. 249).
34
Podobnie SN w uzasadnieniu wyroku z 7 listopada 2002 r. II CKN 980/00;
OSNC 2004, nr 3, poz. 42.
35
Por. cytowany wyzÇej wyrok SaÎdu Ochrony Konkurencji i KonsumentoÂw z 23
kwietnia 2001 r.
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wa dosteÎpu do sÂwiadczenia usøug pogrzebowych na cmentarzu nie ma
charakteru czynnosÂci z zakresu wykonywania wøadzy publicznej ± nie
wiaÎzÇe sieÎ z jednostronnym, wøadczym ksztaøtowaniem sytuacji prawnej przedsieÎbiorcy pogrzebowego. Przepisy o odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej z tytuøu wykonywania wøadzy publicznej (art. 417 i n.
k.c.) nie znajdaÎ zatem zastosowania. PrzedsieÎbiorca pogrzebowy,
ktoÂremu zarzaÎdzajaÎca cmentarzem osoba prawna zwiaÎzku wyznaniowego bezprawnie odmoÂwiøa dosteÎpu do sÂwiadczenia usøug pogrzebowych na terenie cmentarza, beÎdzie opieraø roszczenia odszkodowawcze na ogoÂlnych normach z zakresu odpowiedzialnosÂci deliktowej
(zwøaszcza art. 415 i 416 k.c.). Jak sieÎ wydaje, stwierdzenie przez
wøasÂciwe organy naruszenia przepisoÂw antymonopolowych (u.ochr.konk.) nie beÎdzie miaøo charakteru niezbeÎdnego prejudykatu dla
sprawy odszkodowania, tym niemniej z pewnosÂciaÎ uøatwi dochodzenie roszczenÂ poszkodowanemu przedsieÎbiorcy.
PozostajaÎc w tematyce zarzaÎdu cmentarzami wyznaniowymi, mozÇna zwroÂcicÂ uwageÎ na jeszcze jednaÎ kwestieÎ, ktoÂra mozÇe budzicÂ waÎtpliwosÂci z punktu widzenia omawianej tu problematyki ± a mianowicie
spraweÎ dopuszczania do pochoÂwku na cmentarzach wyznaniowych.
Prawo zarzaÎdu cmentarzem wyznaniowym wiaÎzÇe sieÎ niewaÎtpliwie
z uprawnieniem do decydowania o przyjeÎciu zwøok do pochoÂwku.
Trzeba jednakzÇe pokresÂlicÂ, zÇe przepisy wyrazÂnie nakøadajaÎ na zarzaÎdy cmentarzy wyznaniowych, w miejscowosÂciach, gdzie nie ma cmentarzy komunalnych, obowiaÎzek umozÇliwienia pochowania na tym
cmentarzu takzÇe osoÂb zmarøych innego wyznania lub niewierzaÎcych,
i to bez jakiejkolwiek dyskryminacji (m.in. art. 45 ust. 3 u.stos.KosÂc.Katol., art. 8 u.cment.).
Bezprawna odmowa pochoÂwku na cmentarzu wyznaniowym mozÇe bycÂ zÂroÂdøem szkody majaÎtkowej ± na co skøadaøyby sieÎ m.in. koszt
przechowywania zwøok w zakøadzie pogrzebowym, koniecznosÂcÂ poniesienia kosztoÂw pochoÂwku w innym miejscu (koszty przewozu
zwøok, koszty miejsca na cmentarzu ± sÂcisÂlej roÂzÇnica w cenie miejsca).
W greÎ mogøoby wchodzicÂ takzÇe ewentualne zadosÂcÂuczynienie za doznanaÎ krzywdeÎ w postaci naruszenia doÂbr osobistych ± zwiaÎzanaÎ
z bezprawnaÎ odmowaÎ lub dyskryminujaÎcym potraktowaniem zwøok
(sprzecznie z tresÂciaÎ art. 8 ust. 5 u.cment.).
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Wskazanie podstawy prawnej roszczenia odszkodowawczego
znoÂw zalezÇy od rozstrzygnieÎcia, czy dopuszczenie do pochoÂwku jest
czynnosÂciaÎ z zakresu wøadzy publicznej, czy tezÇ nie. W cytowanym
wyzÇej wyroku z 7 listopada 2002 r. SN, rozstrzygajaÎc problem charakteru tzw. prawa do grobu, podkresÂliø, zÇe rozporzaÎdzenie miejscem
na pochoÂwek (wolnym miejscem w grobie) na rzecz innej osoby po
wygasÂnieÎciu 20-letniego ¹okresu ochronnegoº ± art. 7 u.cment. ± ma
charakter umowy, a nie czynnosÂci wøadczej. Dalej jednak SN wspomniaø, zÇe rozporzaÎdzanie miejscami na cmentarzu stanowi realizacjeÎ
administracyjnego porzaÎdku chowania zmarøych, co mogøoby wskazywacÂ na pewne elementy wøadczego charakteru czynnosÂci przyjeÎcia
zwøok do pochoÂwku na cmentarzu.
Z uwagi jednak na formeÎ rozporzaÎdzenia miejscem do pochoÂwku
± umowy cywilnoprawnej ± trzeba stwierdzicÂ, zÇe saÎ to czynnosÂci
zwiaÎzane z wykonywaniem zadanÂ publicznych ± zwiaÎzane z administracyjnym (regulowanym przepisami prawa administracyjnego) porzaÎdkiem chowania zmarøych, ale wykonywane w tzw. formach niewøadczych. W zwiaÎzku z powyzÇszym takzÇe i ten przypadek znajdzie
sieÎ poza sferaÎ odpowiedzialnosÂci za wykonywanie wøadzy publicznej,
staÎd podstawaÎ roszczenÂ odszkodowawczych beÎdaÎ ogoÂlne normy o odpowiedzialnosÂci deliktowej (art. 415 i art. 416 k.c. a w zakresie zadosÂcÂuczynienia za naruszenie doÂbr osobistych w zwiaÎzku z bezprawnaÎ
odmowaÎ przyjeÎcia do pochoÂwku na cmentarzu ± art. 24 i art. 448 k.c.).
W tym miejscu, czyniaÎc pewnaÎ dygresjeÎ, mozÇna zauwazÇycÂ, zÇe
pomimo podnoszonych w literaturze gøosoÂw afirmujaÎcych zmianeÎ
zakresu przedmiotowego odpowiedzialnosÂci odszkodowawczej za
wykonywanie wøadzy publicznej i wykluczenie czynnosÂci niewøadczych, o charakterze gospodarczym36, pojawiajaÎ sieÎ ± z drugiej strony
± istotne problemy wynikajaÎce z trudnosÂci okresÂlenia w pewnych
przypadkach czy mamy do czynienia z czynnosÂciami wøadczymi, czy
gospodarczymi (np. zarzaÎd cmentarzami, gospodarka nieruchomosÂciami panÂstwowymi i samorzaÎdowymi, kwestie komunalnej gospodarki wodno-kanalizacyjnej, transport lokalny). Generalnie waÎtpliwosÂci pojawiajaÎ sieÎ wszeÎdzie tam, gdzie ± stosujaÎc terminologieÎ z dok36

Por. M. Safjan, OdpowiedzialnosÂcÂ, s. 31, Z. RadwanÂski, Zmiany w KC, s. 973.
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tryny prawa administracyjnego ± organy wøadzy publicznej, wykonujaÎc postawione przed nimi zadania, korzystajaÎ z niewøadczych form
dziaøania. Innymi søowy tam, gdzie dziaøanie przybiera formy regulowane prawem cywilnym (umowy), ale z racji pewnych przyznanych
prawem kompetencji podmiot publicznoprawny mozÇe w pewnym zakresie (posÂrednio) oddziaøywacÂ jednostronnie na sfereÎ prawnaÎ jednostki, w stopniu, ktoÂry nie byøby mozÇliwy w przypadku podmiotoÂw
(przedsieÎbiorcoÂw) prywatnoprawnych. W tym zakresie pozostaje
czekacÂ na wypracowanie odpowiednich wskazoÂwek interpretacyjnych w orzecznictwie rozstrzygajaÎcym poszczegoÂlne przypadki.
PodsumowujaÎc powyzÇsze rozwazÇania, mozÇna sformuøowacÂ nasteÎpujaÎcaÎ tezeÎ ogoÂlnaÎ: MajaÎce podmiotowosÂcÂ prawnaÎ jednostki organizacyjne KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych mogaÎ ponosicÂ odpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawczaÎ na zasadach obowiaÎzujaÎcych w stosunku do podmiotoÂw wøadzy publicznej, jezÇeli dziaøajaÎce w ich imieniu i na ich rachunek osoby wykonujaÎ, czy to bezposÂrednio z mocy
przepisu prawa, czy na podstawie porozumienÂ zwartych w oparciu
o upowazÇnienie ustawowe, funkcje wøadzy publicznej, a wieÎc podejmujaÎ dziaøania zwiaÎzane z wøadczym ksztaøtowaniem sytuacji prawnej jednostki w sferze prawa panÂstwowego (a nie tylko w sferze
wewneÎtrznych regulacji prawnych KosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego).

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007

DARIUSZ WALENCIK

SÂCIEZÇKA LEGISLACYJNA PROJEKTU USTAWY
Â STWA DO POLSKIEGO
O STOSUNKU PAN
AUTOKEFALICZNEGO KOSÂCIOèA PRAWOSèAWNEGO

WPROWADZENIE

4 lipca 1991 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwaliø ustaweÎ
o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego. Prace nad ustawaÎ trwaøy blisko dwa lata. Powstawaøa ona
z wielkim trudem. W wyniku jej uchwalenia uregulowano ± zgodnie
z zasadami wolnosÂci sumienia i religii oraz poszanowania niezalezÇnosÂci i autonomii panÂstwa i KosÂcioøa, a nie jak dotychczas w sposoÂb
dyskryminujaÎcy i restrykcyjny, status prawny KosÂcioøa prawosøawnego. Celem tego artykuøu jest zrelacjonowanie przebiegu sÂciezÇki legislacyjnej projektu tejzÇe ustawy oraz wskazanie kontekstu uchwalenia
przepisoÂw dotyczaÎcych regulacji spraw majaÎtkowych KosÂcioøa prawosøawnego, zwøaszcza odnoszaÎcych sieÎ do tzw. mienia pounickiego.
NalezÇy przypomniecÂ, zÇe zgodnie z oÂwczesÂnie obowiaÎzujaÎcaÎ KonstytucjaÎ1 i regulaminem Sejmu2 projekty ustaw rozpatrywane byøy
w Sejmie w czasie dwoÂch czytanÂ (art. 34 regulaminu Sejmu). UchwalonaÎ przez Sejm ustaweÎ, z wyjaÎtkiem ustawy budzÇetowej, przekazy1

Por. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm
Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1976 r., nr 7, poz. 36 z poÂzÂn.
zm.) ze zmianaÎ wynikajaÎcaÎ z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1989 r., nr 19, poz. 101).
2
Por. Uchwaøa Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. ±
Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (MP z 1986 r., nr 21, poz. 151
z poÂzÂn. zm.).
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wano Senatowi, ktoÂry w ciaÎgu miesiaÎca od dnia przekazania moÂgø
zgøosicÂ Sejmowi propozycje dokonania w niej zmian lub jej odrzucenia. NieprzyjeÎcie przez Sejm propozycji Senatu uchwalane byøo wieÎkszosÂciaÎ dwu trzecich gøosoÂw w obecnosÂci co najmniej poøowy ogoÂlnej
liczby posøoÂw (art. 27 ust. 1 Konstytucji). UstaweÎ podpisywaø Prezydent i zarzaÎdzaø jej niezwøoczne ogøoszenie, jesÂli: 1) Senat zawiadomiø
Prezydenta o braku zastrzezÇenÂ do ustawy; 2) Senat nie zgøosiø w przewidzianym terminie propozycji dokonania w ustawie okresÂlonych
zmian lub jej odrzucenia; 3) Sejm uchwaliø proponowane przez Senat
zmiany lub odrzuciø propozycje Senatu (art. 27 ust. 3 Konstytucji).
1. WNIESIENIE PROJEKTU I PIERWSZE CZYTANIE

Po uchwaleniu 17 maja 1989 r. ustawy o gwarancjach wolnosÂci
sumienia i wyznania3 oraz ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej4, SoboÂr BiskupoÂw Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego (PAKP)
wystaÎpiø do Prezesa Rady MinistroÂw Tadeusza Mazowieckiego z inicjatywaÎ uchwalenia ustawy o stosunku PanÂstwa do PAKP. 23 listopada 1989 r. rozpoczaÎø praceÎ zespoÂø rzaÎdowo-kosÂcielny do spraw
opracowania projektu ustawy5. Pierwszy projekt ustawy, autorstwa
posøa Eugeniusza Czykwina oraz prawnikoÂw Aleksandra Stelmaszczuka i Anatola PanÂki, zostaø przedøozÇony zespoøowi przez stroneÎ
kosÂcielnaÎ6. 28 maja 1990 r., po zakonÂczeniu pracy zespoøu nad projektem ustawy, Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw Jacek Ambroziak uznaø jednak, zÇe z wniesieniem projektu ustawy przez RadeÎ
MinistroÂw do Sejmu trzeba zaczekacÂ na uchwalenie nowej konstytu3
Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 155; tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965
z poÂzÂn. zm.
4
Tytuø pierwotny, zmieniony ustawaÎ z dnia 5 lipca 1990 r. ± Prawo o zgromadzeniach (por. art. 15, pkt 1 ± Dz.U. z 1990 r., nr 51, poz. 297) na ustawa o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
5
Por. M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku
PanÂstwa do kosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich, Warszawa 2004, s. 108.
6
Por. E. Czykwin, Byøem prawosøawnym posøem, Biaøystok 1995, s. 15.
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cji. W takiej sytuacji poseø Czykwin zebraø podpisy 22 posøoÂw (8
posøoÂw z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, po trzech z Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej i Unii ChrzesÂcijanÂsko-Spoøecznej, po dwa z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Koøa
PosøoÂw Wojskowych i Polskiego ZwiaÎzku Katolicko-Spoøecznego,
wreszcie po jednym ze Stronnictwa Demokratycznego i Pax-u)7, pozwalajaÎce na wniesienie opracowanego przez wspomniany zespoÂø
projektu ustawy pod obrady Sejmu jako projektu poselskiego. Wnioskodawcy upowazÇnili posøa Czykwina do reprezentowania ich w pracach nad tym projektem.
Projekt zostaø wniesiony do Sejmu 11 pazÂdziernika 1990 r.8
ZwieÎzøe, dwustronicowe uzasadnienie projektu informowaøo, zÇe:
¹proponowana ustawa stanowi podstawy dla roÂwnoprawnego korzystania z wolnosÂci sumienia i wyznania przez wyznawcoÂw prawosøawia w Polsce. [...] Ustawa pozwoli roÂwniezÇ na rozwiaÎzania wielu
problemoÂw praktycznych Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego, w tym spraw zwiaÎzanych z organizacjaÎ laikatu, dosteÎpem duchownych do sÂrodowisk, od ktoÂrych KosÂcioÂø zostaø administracyjnie odizolowany (m.in.: wyznawcoÂw odbywajaÎcych søuzÇbeÎ wojskowaÎ) i uporzaÎdkowaniem spraw majaÎtkowych. [...] PoszczegoÂlne
przepisy proponowanej ustawy saÎ analogiczne, jak w ustawie z 17
maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154) [...]. Obecne regulacje
prawne dotyczaÎce Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego pochodzaÎ z innej epoki historycznej i politycznej, i saÎ w wielu
swoich przepisach sprzeczne z zasadaÎ swobody wypeøniania przez
KosÂcioÂø funkcji religijnych oraz jego roÂwnouprawnienia. [...] PrzedøozÇony projekt jest efektem prac wspoÂlnego panÂstwowo-kosÂcielnego
zespoøu redakcyjnego, ktoÂry pracowaø od listopada 1989 r. do maja
7

Byli to posøowie (kolejnosÂcÂ alfabetyczna): Janusz Bøaszczyk, Wøodzimierz Cimoszewicz, Eugeniusz Czykwin, Janusz Dobrosz, Anna Dynowska, Ryszard Gajewski, Andrzej Grzyb, Urszula Jarosz, Ryszard JastrzeÎbski, Ryszard Koøodziej, Norbert
Lysek, Janusz MacÂkowiak, Tadeusz Marchlik, Adam Matuszczak, Stanisøaw Rogowski, Marek Rusakiewicz, Aleksy Siemieniuk, Marian Szatybeøko, Bogumiø Szreder,
Janusz SzymanÂski, Ryszard ZielinÂski, Jan ZÇukowski.
8
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 588.
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1990 r. [...] W kilku przypadkach [...] strona panÂstwowa i strona kosÂcielna zaproponowaøy ujeÎcie alternatywne do decyzji Sejmu. Autorzy
niniejszej inicjatywy ustawodawczej podzielajaÎ poglaÎd biskupoÂw Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego, zÇe ± w sytuacji,
gdy w pracach Komisji Konstytucyjnej nie kwestionuje sieÎ zasady
roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ± nie ma
powodu do zwlekania z uchwaleniem proponowanej ustawyº9.
Pierwsze czytanie projektu nastaÎpiøo na 45. posiedzeniu Sejmu X
Kadencji 29 listopada 1990 r.10 W imieniu wnioskodawcoÂw referowaø
go poseø Eugeniusz Czykwin (Klub Poselski Unii ChrzesÂcijanÂsko-Spoøecznej). PodkresÂliø m.in., zÇe ustawa pozwoli na uporzaÎdkowanie
spraw majaÎtkowych. ¹KoniecznosÂcÂ uregulowania kwestii majaÎtkowych wynika z faktu, zÇe znaczna czeÎsÂcÂ nieruchomosÂci materialnych
nalezÇaÎcych od stuleci do kosÂcielnych osoÂb prawnych nie ma uregulowanego stanu prawnego. Taki stan rzeczy powodowaø w okresie
mieÎdzywojennym nieustanne spory, zatargi i konflikty, z ktoÂrych najbardziej tragiczny to burzenie w 1938 r. cerkwi na CheømszczyzÂnie
i Podlasiu. Wprawdzie 19 listopada 1938 r. Sejm uchwaliø ustaweÎ
o uregulowaniu stanu prawnego majaÎtku KosÂcioøa prawosøawnego11,
to jednak wybuch wojny i okupacja uniemozÇliwiøy zrealizowanie jej
w praktyce. Okres powojenny i stosowana w tym czasie przez wøadze
panÂstwowe polityka zaroÂwno do KosÂcioøa prawosøawnego, jak i innych KosÂcioøoÂw, uniemozÇliwiøa podjeÎcie i zaøatwienie tej sprawy.
Wydane w tym okresie akty prawne, a w szczegoÂlnosÂci ustawa o dobrach martwej reÎki oraz podejmowane decyzje administracyjne pozbawiøy KosÂcioÂø prawosøawny, czeÎsto z naruszeniem i tak represyj9

TamzÇe.
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 45. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29 i 30 listopada 1990 r.,
Warszawa 1990, s. 117-128.
11
Poseø E. Czykwin pomyliø fakty, otoÂzÇ 19 listopada 1938 r. zyskaø moc obowiaÎÎca
zuja Î Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego (Dz.U.
z 1938 r., nr 88, poz. 597). Natomiast ustaweÎ o uregulowaniu stanu prawnego majaÎtkoÂw KosÂcioøa prawosøawnego Sejm uchwaliø 23 czerwca 1939 r. (Dz.U. z 1939 r., nr 57,
poz. 370). Ustawa ta weszøa w zÇycie 30 czerwca tegozÇ roku.
10
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nego prawa, szeregu nieruchomosÂci. Projekt ustawy stwarza mozÇliwosÂcÂ uregulowania i zarazem uporzaÎdkowania stanu majaÎtkowego
KosÂcioøa na zasadach podobnych, jakie zastosowano w ustawie o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiegoº.
Ponadto zaznaczyø, zÇe ¹odwoøanie obowiaÎzujaÎcych ± chocÂby formalnie ± norm prawnych beÎdaÎcych zaprzeczeniem elementarnych
zasad wolnosÂci jest pilnaÎ koniecznosÂciaÎº. Wymieniø przy tym wiele
anachronizmoÂw dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z 1938 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa
Prawosøawnego, w tym za ¹kuriozalny wreÎczº uznaø ¹przepis tego
dekretu, nakazujaÎcy ustawowo wprowadzenie do praktyki nabozÇenÂstw KosÂcioøa prawosøawnego modlitewnego hymnu KosÂcioøa katolickiegoº. Chodziøo o art. 8 ust. 2 dekretu, nakazujaÎcy odsÂpiewanie
w sÂwieÎta panÂstwowe w czasie nabozÇenÂstw hymnu BozÇe cosÂ PolskeÎ12.
Jako pierwszy zabraø gøos w dyskusji poseø Szczepan Balicki z Klubu Poselskiego Stowarzyszenia ¹PAXº. Poparø on projekt, ale roÂwnoczesÂnie wskazaø, zÇe: ¹przed komisjami, do ktoÂrych skierowany
zostanie projekt, stanie istotne zadanie aktualizacji jej tekstu, gdyzÇ
wartki nurt dziaøalnosÂci prawotwoÂrczej spowodowaø rozbiezÇnosÂci
niektoÂrych fragmentoÂw projektu w stosunku do obowiaÎzujaÎcych
przepisoÂwº. Mianowicie projekt moÂwi o nauczaniu religii w punktach
katechetycznych (art. 15), podczas gdy nauka religii w tym czasie
byøa juzÇ organizowana w szkoøach. Dalej, o przydziaøach lokali w nieruchomosÂciach stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ kosÂcielnych osoÂb prawnych
(art. 51), ktoÂre zostaøy juzÇ wczesÂniej zniesione na mocy nowelizacji
ustawy ± prawo lokalowe13. Zmiany redakcyjnej, polegajaÎcej na uzgodnieniu tekstu z przepisami ustawy o wydawaniu ¹Monitora Polskiegoº14 wymagaø ± zdaniem posøa Balickiego ± takzÇe art. 52 ust. 215,
12

Por. M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 110.
Por. Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy ± Prawo lokalowe
(Dz.U. z 1990 r., nr 32, poz. 190).
14
Por. Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika UrzeÎdowego Rzeczypospolitej Polskiej ¹Monitor Polskiº (Dz.U. z 1950 r., nr 58, poz. 524).
15
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 45. posiedzenia, s. 122.
13
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nakazujaÎcy opublikowanie statutu wewneÎtrznego PAKP w ¹Monitorze Polskimº16.
NasteÎpny moÂwca, poseø Jarosøaw Kapsa z Obywatelskiego Klubu
Parlamentarnego, wnioskowaø o wstrzymanie prac nad projektem
i postulowaø takaÎ zmianeÎ ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania, by regulowaøa ona stosunki z wszystkimi poza KosÂcioøem
katolickim zwiaÎzkami wyznaniowymi. Argumentowaø, zÇe: ¹Istnieje
w tym wypadku realny spoÂr mieÎdzy KosÂcioøem prawosøawnym a KosÂcioøem greckokatolickim17 o mienie w postaci cerkwi i budynkoÂw
klasztornych. Baøbym sieÎ drogaÎ ustawowaÎ regulowacÂ tenzÇe spoÂr, bo
ta ustawa jednoznacznie przesaÎdza go na korzysÂcÂ KosÂcioøa prawosøawnego, tym bardziej, zÇe KosÂcioÂø unicki, KosÂcioÂø greckokatolicki,
przez ostatnie 40-lecie byø praktycznie zakazany i na terenie Polski
i na terenie saÎsiedniego kraju tzn. na terenie Ukrainyº18.
Z takaÎ interpretacjaÎ przepisu art. 47 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy
nie zgodziø sieÎ jego kolega klubowy poseø Juliusz Braun, opowiadajaÎc
sieÎ za skierowaniem projektu ustawy do odpowiednich komisji19.
16

UsteÎp ten skresÂlono w toku prac Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych
oraz Komisji Ustawodawczej ± por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk
nr 744. Publikowanie w okresie mieÎdzywojennym statutoÂw (praw) wewneÎtrznych w organach promulgacyjnych (po raz pierwszy w przypadku Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego ± w ¹Monitorze Polskimº, nasteÎpnie zasÂ w ¹Dzienniku Ustawº) byøo
uzasadnione w sytuacji, gdy zatwierdzaøa (uznawaøa ± jak brzmiaøa formuøa prawna) je
Rada MinistroÂw. KonsekwencjaÎ przyjeÎcia w 1989 r., zÇe stanowienie prawa wewneÎtrznego jest autonomicznym prawem danego KosÂcioøa czy zwiaÎzku wyznaniowego i prawo
to nie wymaga zatwierdzenia przez organ panÂstwowy, publikowanie tego prawa w panÂstwowym organie promulgacyjnym nie miaøoby uzasadnienia. Ponadto instytucje kosÂcielne posiadajaÎce osobowosÂcÂ prawnaÎ cywilnaÎ i ich organy wymienia baÎdzÂ ustawa, baÎdzÂ
rozporzaÎdzenie Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji, a jest to jedyny element ustroju KosÂcioøa czy zwiaÎzku wyznaniowego, ktoÂry mozÇe interesowacÂ osoby
postronne, nie beÎdaÎce wyznawcami tego KosÂcioøa czy zwiaÎzku wyznaniowego, ale
wchodzaÎce w stosunki cywilnoprawne z jego osobami prawnymi.
17
ObrzaÎdek greckokatolicki nazywany jest tezÇ obrzaÎdkiem unickim, obrzaÎdkiem
grecko-rusinÂskim (okres II Rzeczypospolitej) lub bizantyjsko-ukrainÂskim (wspoÂøczesÂnie). Nazwy te beÎdaÎ uzÇywane zamiennie.
18
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 45.
posiedzenia, s. 124.
19
Por. tamzÇe, s. 125.
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Poseø JoÂzef Oleksy z Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej wypowiedziaø sieÎ roÂwniezÇ przeciwko wnioskowi o odrzucenie
projektu ustawy w pierwszym czytaniu. ZauwazÇyø, izÇ nie ma potrzeby
oczekiwacÂ na uchwalenie nowej Konstytucji, poniewazÇ ¹prace Komisji Konstytucyjnej jednoznacznie potwierdzajaÎ, zÇe przyszøa Konstytucja uzna zasadeÎ ustawowych gwarancji wolnosÂci sumienia i wyznaniaº20. Projekt ustawy nalezÇy jednak aktualizowacÂ w toku prac sejmowych, czeÎsÂcÂ bowiem przepisoÂw tam zawartych nie uwzgleÎdnia
zmian w prawie, jakie nastaÎpiøy po jego parafowaniu. Po replice posøa
Czykwina i skierowanym do posøa Kapsy pytaniu przez prowadzaÎcaÎ
obrady wicemarszaøek TereseÎ DobielinÂskaÎ-EliszewskaÎ (Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego): czy podtrzymuje swoÂj wniosek
czy ewentualnie go wycofuje?, poseø Kapsa wniosek wycofaø. Na
wniosek Prezydium Sejmu projekt skierowano do Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych oraz do Komisji Ustawodawczej21.
2. PRACA W KOMISJACH I DRUGIE CZYTANIE

W czasie prac Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych
oraz Komisji Ustawodawczej uwypukliø sieÎ, sygnalizowany juzÇ w czasie pierwszego czytania, problem tzw. mienia pounickiego. Kwestia
ta staøa sieÎ gøoÂwnym zagadnieniem prac parlamentu nad ustawaÎ o stosunku PanÂstwa do PAKP. Analogicznie do wczesÂniejszej ustawy dotyczaÎcej KosÂcioøa katolickiego projekt przewidywaø, zÇe regulacja
spraw majaÎtkowych osoÂb prawnych PAKP przebiegacÂ beÎdzie
w dwoÂch trybach: baÎdzÂ w trybie uwøaszczenia, tzn uznania z mocy
prawa za wøasnosÂcÂ kosÂcielnych osoÂb prawnych, speøniajaÎcego okresÂlone w ustawie warunki i roÂwnoczesÂnie posiadanego przez nie w chwili wejsÂcia ustawy w zÇycie majaÎtku nieruchomego (zasada status quo),
baÎdzÂ w trybie posteÎpowania regulacyjnego prowadzonego wobec
niektoÂrych upanÂstwowionych nieruchomosÂci przez specjalnie do tego
celu powoøanaÎ komisjeÎ. Takie rozwiaÎzanie oznaczaøo takzÇe przejsÂcie
20
21

TamzÇe, s. 126.
Por. tamzÇe, s. 127-128.
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na osoby prawne PAKP, beÎdaÎcych w ich wøadaniu nieruchomosÂci,
ktoÂre nalezÇaøy do czasu akcji ¹Wisøaº do osoÂb prawnych KosÂcioøa
greckokatolickiego. W zwiaÎzku z tym poseø Wøodzimierz Mokry domagaø sieÎ odrzucenia projektu. Wniosek ten jednak nie przeszedø22.
Na posiedzeniach 10 i 17 stycznia oraz 13 lutego 1991 r. komisje
przyjeÎøy projekt, nanoszaÎc nanÂ 14 poprawek23. W wieÎkszosÂci miaøy
one charakter formalny lub wynikaøy z dostosowania projektu do
zmian w prawie dokonanych po zakonÂczeniu w maju 1990 r. prac
zespoøu panÂstwowo-kosÂcielnego. Merytoryczne zmiany dotyczyøy 4.
grup spraw: 1) UjeÎta alternatywnie w projekcie organizacja duszpasterstwa wojskowego zostaøa przez komisje przyjeÎta w wersji: Prawosøawny Ordynariat Wojska Polskiego, posiadajaÎcy osobowosÂcÂ prawnaÎ, ktoÂrego organem jest Prawosøawny Ordynariusz Wojskowy. Dodano przepis o mozÇliwosÂci tworzenia wojskowych parafii prawosøawnych; 2) SkresÂlono, zawarty w art. 53 ust. 2 obowiaÎzek publikowania
w ¹Monitorze Polskimº statutu wewneÎtrznego KosÂcioøa i jego zmian;
3) W sprawie tworzenia placoÂwek organizacyjnych PAKP za granicaÎ
przyjeÎto wariant rzaÎdowy, odrzucajaÎc kosÂcielnaÎ propozycjeÎ ograniczenia mozÇliwosÂci zgøaszania przez wøadze panÂstwowe zastrzezÇenÂ
przeciwko ich utworzeniu; 4) SkresÂlono art. 34 projektu, moÂwiaÎcy
o finansowaniu inwestycji z kosÂcielnych sÂrodkoÂw wøasnych oraz o dotacjach panÂstwowych na odbudoweÎ i utrzymanie zabytkoÂw24.
Zgøoszony zostaø takzÇe wniosek mniejszosÂci zmierzajaÎcy do wyøaÎczenia od uwøaszczenia na rzecz osoÂb prawnych PAKP nieruchomosÂci przejeÎtych po obrzaÎdku grecko-rusinÂskim25. Na posiedzeniu
poøaÎczonych komisji wniosek ten uzyskaø 4 gøosy, przy 5 gøosach
przeciw i 7 wstrzymujaÎcych sieÎ26.
Drugie czytanie projektu ustawy odbyøo sieÎ na 54. posiedzeniu
Sejmu X Kadencji w dniu 21 marca 1991 r. Sprawozdanie poøaÎczonych komisji referowaø poseø Eugeniusz Czykwin. Stwierdziø on, zÇe
w ich pracach uczestniczyli przedstawiciele Soboru BiskupoÂw PAKP,
22
23
24
25
26

Por.
Por.
Por.
Por.
Por.

M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 110.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 744.
M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 111.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 744.
M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 111.
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UrzeÎdu Rady MinistroÂw, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i liczni
eksperci. WpøyneÎøy opinie Biaøoruskiego Towarzystwa Spoøeczno-Kulturalnego, skupiajaÎcego ludnosÂcÂ greckokatolickaÎ ZwiaÎzku
UkrainÂcoÂw w Polsce i podlaskiego oddziaøu tego ZwiaÎzku oraz biskupa greckokatolickiego Jana Martyniaka. WieÎkszosÂcÂ problemoÂw,
poza sprawaÎ objeÎtaÎ wnioskiem mniejszosÂci, dotyczaÎcym 24 spornych
obiektoÂw, byøa rozwiaÎzywana w atmosferze kompromisu. Poseø sprawozdawca podwazÇyø zaroÂwno poglaÎd, zÇe trzeba beÎdzie wydawacÂ 40
ustaw dla roÂzÇnych kosÂcioøoÂw, jak i interpretacjeÎ art. 82 ust. 2 Konstytucji z 1952 r., przedstawionaÎ przez biskupa Martyniaka, zÇe mozÇliwosÂcÂ regulacji ustawowej dotyczy tylko KosÂcioøa katolickiego. Zaznaczyø, zÇe regulacja spraw majaÎtkowych, stanowiaÎcych w przeszøosÂci
wøasnosÂcÂ KosÂcioøa unickiego, jest problemem trudnym i zøozÇonym.
IstniejaÎ dwie mozÇliwosÂci rozwiaÎzania tego problemu. Jedna ± to proÂba ustalenia kto, kiedy, komu i w jaki sposoÂb odebraø dany obiekt,
czyjaÎ faktycznie stanowi wøasnosÂcÂ, a nasteÎpnie nie baczaÎc na stan
faktyczny i prawa nabyte, proÂba zwroÂcenia prawowitemu wøasÂcicielowi. Druga ± to powstrzymanie sieÎ od konfrontacji i rywalizacji poprzez zachowanie istniejaÎcego status quo odnosÂnie do spornych sÂwiaÎtynÂ. Za takim rozwiaÎzaniem opowiedziaøy sieÎ komisje oraz organizacje mniejszosÂci narodowych. Poseø Eugeniusz Czykwin przypomniaø,
zÇe analogiczny przepis zawarty jest w ustawie o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego, mianowicie zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 tej
ustawy z posteÎpowanÂ regulacyjnych wyøaÎczone saÎ nieruchomosÂci,
ktoÂre w przeszøosÂci stanowiøy wøasnosÂcÂ KosÂcioøa katolickiego, w tym
obrzaÎdku greckokatolickiego, a ktoÂre w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy
pozostawaøy we wøadaniu innych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Przedstawiø roÂwniezÇ stanowisko Soboru BiskupoÂw PAKP,
dotyczaÎce rezygnacji z dochodzenia praw do ponad 100 cerkwi prawosøawnych znajdujaÎcych sieÎ we wøadaniu KosÂcioøa katolickiego27.

27
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 54. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 marca 1991 r.,
Warszawa 1991, s. 113-119.
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W dyskusji ograniczono sieÎ wyøaÎcznie do wniosku mniejszosÂci.
Poseø Juliusz Braun zgøosiø wniosek formalny o przekazanie projektu
do trzeciego czytania i wyznaczenia terminu tego czytania na jedno
z majowych posiedzenÂ Sejmu. ZwroÂciø sieÎ roÂwniezÇ do Marszaøka Sejmu, aby wystaÎpiø do trzech zainteresowanych stron, a wieÎc do przedstawicieli KosÂcioøa prawosøawnego, KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku
rzymskokatolickiego i greckokatolickiego o to, by w duchu dialogu
podjeÎøy proÂbeÎ rozwiaÎzania tego problemu. Po to, by mozÇna byøo zapisacÂ w ustawie takie rozstrzygnieÎcie, ktoÂre beÎdzie wynikiem porozumienia zainteresowanych stron28. Poseø Wøodzimierz Mokry z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego opowiedziaø sieÎ za przyjeÎciem
wniosku mniejszosÂci, ktoÂry zmierza do wyøaÎczenia z regulacji prawnej
proponowanej ustawy kwestii wøasnosÂci mienia pounickiego. Tym
problemem prawnym miaøaby sieÎ zajaÎcÂ ± jego zdaniem ± powoøana
na wniosek Sejmu przez RadeÎ MinistroÂw odpowiednia komisja29.
Poseø Wøodzimierz Cimoszewicz (Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej) uwazÇaø, zÇe nalezÇy przyjaÎcÂ w peøni zasadeÎ status quo
w sprawach majaÎtkowych, chociazÇ kazÇda propozycja wywoøa u kogosÂ
poczucie krzywdy30. Poparø go poseø z Biaøostocczyzny Aleksy Siemieniuk (Polskie Stronnictwo Ludowe)31. Natomiast poseø Jarosøaw
Kapsa popieraø wniosek mniejszosÂci, gdyzÇ jego zdaniem odrzucenie
tego wniosku byøoby przypieczeÎtowaniem krzywd, ktoÂre nawarstwiøy
sieÎ od 1946 r.32 Poseø Jacek KuronÂ (Klub Parlamentarny Unii Demokratycznej) stwierdziø, zÇe racjeÎ majaÎ obie strony. Nie mozÇna przyjaÎcÂ ustawy o PAKP wbrew stanowisku tego KosÂcioøa. Wypowiedziaø
sieÎ przeciwko wnioskowi posøa Mokrego, gdyzÇ mozÇna go rozciaÎgnaÎcÂ
na wszystkie cerkwie prawosøawne, ktoÂre po unii brzeskiej staøy sieÎ
unickie33. Wøodzimierz Mokry odpowiadaø, zÇe poprawka dotyczy tylko cerkwi przejeÎtych przez prawosøawie w latach 1939-194734.
28
29
30
31
32
33
34

Por.
Por.
Por.
Por.
Por.
Por.
Por.

tamzÇe,
tamzÇe,
tamzÇe,
tamzÇe,
tamzÇe,
tamzÇe,
tamzÇe,

s. 121.
s. 124.
s. 125.
s. 126.
s. 127.
s. 127-128.
s. 128.
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Dalsza dyskusja staøa sieÎ nieco chaotyczna ± posøowie zabierali
gøos kilkakrotnie, a takzÇe zadawali pytania sÂwiadczaÎce o søabej orientacji w temacie35. Nadal jednak w dyskusji ograniczono sieÎ wyøaÎcznie
do tematyki poprawki mniejszosÂci36. Poseø Hanna Suchocka (Klub
Parlamentarny Unii Demokratycznej) uwazÇaøa, zÇe wniosek posøa
Mokrego nie zabiera obiektoÂw PAKP, lecz tylko utrzymuje prawny
status quo. Nie widziaøa tezÇ sensu kontynuowania dyskusji w komisjach37. Ostatecznie Sejm 187 gøosami za, przy 44 gøosach przeciwnych i 4 wstrzymujaÎcych sieÎ odesøaø projekt ponownie do komisji
(zgodnie z wnioskiem posøa Juliusza Brauna) z sugestiaÎ zwroÂcenia
sieÎ przez nie ¹do przedstawicieli tych KosÂcioøoÂw o mediacjeÎ ± o znalezienie wspoÂlnego rozwiaÎzania tej spornej kwestiiº38.
Ponowne obrady Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych
oraz Komisji Ustawodawczej w dniach 8, 15 i 17 maja 1991 r. nie
doprowadziøy do uzgodnienia stanowisk zainteresowanych stron
w sprawie mienia pounickiego. Komisje opowiedziaøy sieÎ za uchwaleniem projektu ustawy zawartym w ich pierwszym sprawozdaniu (druk
nr 744) i przedstawiøy nasteÎpujaÎcy dodatkowy wniosek mniejszosÂci:
¹± w art. 46 ust. 1 pkt 3 nadacÂ brzmienie:
znajdujaÎ sieÎ na nich cmentarze grzebalne lub obiekty sakralne
wraz z obiektami towarzyszaÎcymi, z zastrzezÇeniem art. 49;
dotyczy to roÂwniezÇ obiektoÂw poøozÇonych na obszarze m.st.
Warszawy;
± po art. 48 dodacÂ nowy art. 49 w brzmieniu:
Art. 49. 1. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomosÂci lub
ich czeÎsÂci, ktoÂre przeszøy na wøasnosÂcÂ PanÂstwa na podstawie
35
Gøos zabierali kolejno posøowie: Wøodzimierz Mokry, Walerian PanÂko (Obywatelski Klub Parlamentarny), Eugeniusz Czykwin, Wøodzimierz Mokry, JoÂzefa Hennelowa (Klub Parlamentarny Unii Demokratycznej), Janusz Dobrosz (Klub Poselski
Polskiego Stronnictwa Ludowego), Juliusz Braun, Eugeniusz Czykwin, Wøodzimierz
Mokry, JoÂzefa Hennelowa, Wøodzimierz Mokry, Ireneusz Skubis (Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego), Anna Dynowska (niezrzeszona), Jacek KuronÂ, Eugeniusz Czykwin.
36
Por. tamzÇe, s. 129-138.
37
Por. tamzÇe, s. 138-139.
38
TamzÇe, s. 139-140. Por. takzÇe M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 112-113.
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dekretu z 5 wrzesÂnia 1947 r. o przejsÂciu na wøasnosÂcÂ PanÂstwa
mienia pozostaøego po osobach przesiedlonych do ZSRR
(Dz.U. Nr 59, poz. 318 i z 1949 r., Nr 53, poz. 404), a byøy
wøasnosÂciaÎ diecezji, parafii, klasztoroÂw lub innych instytucji
greckokatolickich (unickich) Diecezji Przemyskiej ObrzaÎdku
Grecko-RusinÂskiego oraz Administracji Apostolskiej èemkowszczyzny nastaÎpi w trybie decyzji Ministra ± Szefa UrzeÎdu
Rady MinistroÂw.
2. Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw wydaje decyzje, o ktoÂrych mowa w ust. 1, na podstawie zawartej przed nim do dnia 31
grudnia 1991 r. ugody pomieÎdzy biskupem diecezjalnym Diecezji
Przemyskiej obrzaÎdku bizantynÂsko-ukrainÂskiego i biskupem diecezjalnym Diecezji Przemysko-NowosaÎdeckiej Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnegoº39.
UsteÎp 3 tegozÇ artykuøu zaprezentowano w dwoÂch wariantach.
W pierwszym okresÂlono szczegoÂøowe zasady, ktoÂrymi winien kierowacÂ sieÎ Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw, wydajaÎc decyzje
o przywroÂceniu prawa wøasnosÂci w razie braku ugody mieÎdzy
przedstawicielami KosÂcioøa prawosøawnego i KosÂcioøa greckokatolickiego:
¹3. JezÇeli nie zostanie zawarta ugoda, o ktoÂrej mowa w ust. 2,
decyzje podejmuje Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw kierujaÎc
sieÎ nasteÎpujaÎcymi zasadami:
1) w miejscowosÂciach, w ktoÂrych znajdujaÎ sieÎ dwa obiekty sakralne nalezÇaÎce w przeszøosÂci do KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku greckokatolickiego, a jeden jest aktualnie w posiadaniu KosÂcioøa prawosøawnego, przechodzi on na wøasnosÂcÂ KosÂcioøa prawosøawnego,
2) w miejscowosÂciach, w ktoÂrych KosÂcioÂø prawosøawny jest w posiadaniu dwoÂch obiektoÂw sakralnych nalezÇaÎcych w przeszøosÂci do
KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku greckokatolickiego, jeden z nich ±
wskazany przez biskupa prawosøawnego ± zostanie przekazany KosÂcioøowi katolickiemu obrzaÎdku bizantyjsko-ukrainÂskiego,
3) obiekty sakralne przechodzaÎ na wøasnosÂcÂ KosÂcioøa prawosøawnego, jezÇeli na danym terenie saÎ one niezbeÎdne dla sprawowania
39

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 744-A.
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prawosøawnego kultu wsÂroÂd ludnosÂci prawosøawnej, okoliczna zasÂ
ludnosÂcÂ greckokatolicka ma inne mozÇliwosÂci zaspakajania swego
kultu religijnegoº40.
W drugim wariancie zawarto tylko ogoÂlnaÎ wytycznaÎ skierowanaÎ
do Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw:
¹3. JezÇeli nie zostanie zawarta ugoda, o ktoÂrej mowa w ust. 2,
decyzje podejmuje Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw kierujaÎc
sieÎ prawem miejscowych spoøecznosÂci wyznaniowych do uczestniczenia zgodnie z zasadami swojego wyznania, w czynnosÂciach i obrzeÎdach religijnychº41.
RoÂzÇnica wieÎc mieÎdzy proponowanymi wersjami art. 49 ust. 3 dotyczyøa stopnia szczegoÂøowosÂci dyspozycji ustawowej w stosunku do
Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw, ktoÂry prowadziøby najpierw posteÎpowanie ugodowe, a poÂzÂniej podejmowaøby decyzje w razie braku ugody pomieÎdzy biskupem diecezjalnym diecezji przemyskiej obrzaÎdku bizantynÂsko-ukrainÂskiego i biskupem diecezjalnym
diecezji przemysko-nowosaÎdeckiej Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego.
Kontynuacja drugiego czytania miaøa miejsce na 61. posiedzeniu
Sejmu X Kadencji 23 maja 1991 r. Sprawozdawca komisji poseø JoÂzef
Oleksy osÂwiadczyø, zÇe sprawozdanie dotyczy tylko jednego artykuøu,
mianowicie 4642, dotyczaÎcego regulacji spraw majaÎtkowych PAKP.
Chodzi o waÎskaÎ grupeÎ 25 czy 27 obiektoÂw, ktoÂre do 1947 r. byøy
w posiadaniu KosÂcioøa greckokatolickiego, a poÂzÂniej sieÎ staøy przedmiotem wøadania KosÂcioøa prawosøawnego. Komisje uznaøy, zÇe zmiana pierwotnego tekstu ustawy burzy reguøy symetrii i roÂwnouprawnienia. StaÎd wnoszaÎ o uchwalenie projektu ustawy zawartego w druku
sejmowym nr 744. Niemniej majaÎc na uwadze skomplikowanaÎ materieÎ sprawy, obciaÎzÇonaÎ dodatkowo zaszøosÂciami historycznymi, ktoÂre
wciaÎzÇ wzbudzajaÎ wielkie emocje, przedstawiajaÎ proÂbeÎ kompromiso-

40

TamzÇe.
TamzÇe.
42
W projekcie ustawy przedøozÇonym przez komisjeÎ (druk nr 744). W pierwotnym
projekcie byø to art. 47 (druk nr 588).
41
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wego rozwiaÎzania w postaci dodania nowego art. 49 zawartego we
wniosku mniejszosÂci43.
W dyskusji gøosy byøy bardzo rozbiezÇne. Poseø Kapsa zarzucaø, zÇe
zawarty kompromis to w rzeczywistosÂci ¹spycho-kompromisº, bo
spycha spraweÎ na Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw, ktoÂry
ma bycÂ sprawiedliwszy nizÇ saÎd. SpraweÎ nalezÇy pozostawicÂ saÎdom, tak
jak to przewiduje wniosek mniejszosÂci przedstawiony przez posøa
Wøodzimierza Mokrego (druk nr 744)44. Poseø Jerzy ZÇurawiecki
z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego uwazÇaø, zÇe jest to zøy moment na decyzjeÎ. Zaproponowaø skresÂlenie caøego rozdziaøu o regulacjach majaÎtkowych. W razie odrzucenia tego wniosku opowiedziaø
sieÎ za przyjeÎciem wariantu drugiego ust. 3 art. 49 jako mniejszego
zøa45. Posøowie Eugeniusz Czykwin i Jacek KuronÂ poparli wariant
pierwszy w ust. 3 art. 4946. Za wariantem drugim byli posøowie: Szczepan Balicki (Klub Poselski Stowarzyszenia ¹Paxº), Emilia Pogonowska-Jucha (niezrzeszona) i Tadeusz Dziuba (niezrzeszony), ktoÂry
jednak przypomniaø, zÇe 25 spornych obiektoÂw, jakie dawniej byøy
we wøadaniu odradzajaÎcego sieÎ KosÂcioøa unickiego, to prawnie wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa. Ich zwrot dla PAKP to problem misyjny, dla
KosÂcioøa unickiego ± nigdy nie zlikwidowanego obrzaÎdku ± to kwestia egzystencji47. Poseø Janusz Dobrosz (Klub Poselski Polskiego
Stronnictwa Ludowego) poparø projekt ustawy w wersji zaproponowanej przez komisje, tzn. bez uwzgleÎdniania wniosku mniejszosÂci48.
Poseø Jan Maria Rokita (Klub Parlamentarny Unii Demokratycznej)
zgøosiø zastrzezÇenie proceduralne, w ktoÂrym domagaø sieÎ gøosowania
nad odrzuceniem projektu w caøosÂci jako wniosku najdalej idaÎcego49.
Po dodatkowym wyjasÂnieniu posøa sprawozdawcy JoÂzefa Oleksego,
43

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 61.
posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23, 24 i 25 maja 1991 r., Warszawa 1991, s. 110-114, 129-130.
44
Por. tamzÇe, s. 114-115, 129.
45
Por. tamzÇe, s. 116-117.
46
Por. tamzÇe, s. 117-123.
47
Por. tamzÇe, s. 123-124, 126-128.
48
Por. tamzÇe, s. 125.
49
Por. tamzÇe, s. 131.
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zÇe juzÇ w czasie marcowego (54.) posiedzenia Sejmu nie przeprowadzono takiego gøosowania, gdyzÇ wolaÎ Izby byøo poszukiwanie kompromisu, a nie odrzucanie projektu ustawy, nie uwzgleÎdniono go
podczas gøosowanÂ. Dodatkowy wniosek mniejszosÂci zgøoszony na
posiedzeniach komisji w maju50, polegajaÎcy na nadaniu nowego
brzmienia pkt 3 w art. 46 ust. 1 oraz dodaniu nowego art. 49 z wariantem pierwszym ust. 3 zostaø przyjeÎty 107 gøosami, przy 79 przeciwnych i 63 wstrzymujaÎcych sieÎ. CaøosÂcÂ ustawy zostaøa przyjeÎta 169
gøosami, przy 18 przeciwnych i 60 wstrzymujaÎcych sieÎ51.
3. STANOWISKO SENATU

W Senacie ustawa trafiøa do Komisji Praw Czøowieka i PraworzaÎdnosÂci oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. Komisje
zgøosiøy 7 drobnych poprawek, przewazÇnie redakcyjnych, a w spornej
sprawie nowaÎ koncepcjeÎ. Zgodnie z niaÎ miaøa powstacÂ Komisja Regulacyjna zøozÇona po dwoÂch przedstawicieli obu diecezji i przewodniczaÎcego wyznaczonego przez Prezesa Rady MinistroÂw. Jej uchwaøy
nie konÂczyøyby sprawy, byøyby tylko wnioskami do Rady MinistroÂw,
ktoÂra podejmowaøaby ostateczne rozstrzygnieÎcia. Wobec braku odmiennego zastrzezÇenia w projekcie, Rada MinistroÂw mogøa rozstrzygacÂ niezgodnie z wnioskami Komisji Regulacyjnej. Zgøoszono tezÇ
trzy wnioski mniejszosÂci w tej kwestii. Wniosek nr 1 odsyøaø problem
do oddzielnej ustawy. Wniosek nr 2 byø identyczny, ale z dodaniem,
zÇe do czasu wejsÂcia w zÇycie tej oddzielnej ustawy obydwa wyznania
beÎdaÎ mogøy wspoÂlnie uzÇytkowacÂ sÂwiaÎtynie. Wniosek nr 3 przewidy50

M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 114 pisze, izÇ zostaø przyjeÎty ¹wniosek mniejszosÂci zgøoszony w lutym 1991 r., wyøaÎczajaÎcy obiekty
greckokatolickie od uwøaszczenia na rzecz PAKPº. Jest to bøaÎd, poniewazÇ w pierwszej
kolejnosÂci gøosowano wniosek mniejszosÂci zawarty w druku nr 744-A z 17 maja 1991 r.,
tym samym wniosek mniejszosÂci przedstawiony w druku nr 744 z 13 lutego 1991 r. staø
sieÎ nieaktualny.
51
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 61. posiedzenia, s. 131-132; Por. takzÇe M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III
Rzeczypospolitej, s. 113-114.
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waø powoøanie Komisji Regulacyjnej, ale ostatecznie rozstrzygnaÎcÂ
spraweÎ miaøa osobna ustawa52. Jednak jak wyjasÂniøa w czasie dyskusji na 51. posiedzeniu Senatu 29 czerwca 1991 r. senator Alicja GrzesÂkowiak (Obywatelski Klub Parlamentarny), kazÇdy wniosek mniejszosÂci poparøa jedna osoba. Zostaøy one poøaÎczone we wniosek nr 2,
uzgodniony z KosÂcioøami i ktoÂry poparø Obywatelski Klub Parlamentarny53.
Na tym posiedzeniu sprawozdawca senator Walerian Piotrowski
(Obywatelski Klub Parlamentarny) podkresÂlaø anachronicznosÂcÂ
uchylanego dekretu z 1938 r. oraz zarzucaø nowej ustawie, izÇ w sprawie mienia pounickiego preferuje stan posiadania, odbiegajaÎc od
poczucia sprawiedliwosÂci. Wspomniaø, zÇe przedstawiciel PAKP biskup Jeremiasz poparø wnioski mniejszosÂci. Natomiast stanowisko
wieÎkszosÂci komisji byøo kontestowane przez przedstawiciela obrzaÎdku bizantyjsko-ukrainÂskiego54. Podczas dyskusji senator Wøodzimierz Bojarski (Obywatelski Klub Parlamentarny) broniø przedwojennej rozbioÂrki cerkwi prawosøawnych, ktoÂre ± jego zdaniem ± byøy
ostojaÎ i placoÂwkami rusyfikacji na ziemiach polskich. Domagaø sieÎ
dopisania jeÎzyka polskiego do wymienionych w ustawie jeÎzykoÂw liturgicznych, co miaøo spowodowacÂ, zÇeby PAKP byø rzeczywisÂcie kosÂcioøem polskim55. Senator Jerzy Pietrzak (Obywatelski Klub Parlamentarny) wypowiedziaø sieÎ przeciwko narzucaniu PAKP polonizacji. PodkresÂlaø roleÎ Marszaøka Senatu Andrzeja Stelmachowskiego
i senator Alicji GrzesÂkowiak w dochodzeniu do porozumienia, bo
ustawa sejmowa wywoøaøa ostry sprzeciw biskupa obrzaÎdku greckokatolickiego Jana Martyniaka. Przekonywaø, zÇe trzeba czasu na porozumienie56. Do cierpliwosÂci, wyrozumiaøosÂci i døugofalowego dziaøania nawoøywaø takzÇe senator Stanisøaw Bernatowicz (Parlamentarny Klub Unii Demokratycznej). Wedøug niego, PAKP cieszyø sieÎ po
52

Por. Senat Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja I, Druk nr 524.
Por. Senat Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja I, Sprawozdanie stenograficzne
z 51. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 i 21 czerwca 1991 r.,
Warszawa 1991, s. 101-102.
54
Por. tamzÇe, s. 96-100.
55
Por. tamzÇe, s. 104-106.
56
Por. tamzÇe, s. 107-110.
53
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II wojnie sÂwiatowej duzÇymi swobodami. Trzeba ustawicznie walczycÂ
o zblizÇenie hierarchii kosÂcielnej prawosøawnej do PolakoÂw, do problematyki polskiej, po to, by stali sieÎ rzeczywisÂcie obywatelami Rzeczypospolitej, by dla dobra Rzeczypospolitej pracowali z wielkim
oddaniem57. TakzÇe senator Andrzej KalicinÂski (Parlamentarny Klub
Unii Demokratycznej) uwazÇaø, zÇe trzeba przyjaÎcÂ trudniejszy wariant,
by czas pozwoliø rozwiaÎzacÂ problem58.
Marszaøek Andrzej Stelmachowski (Obywatelski Klub Parlamentarny) poparø wypowiedzi senatoroÂw: GrzesÂkowiak, Pietrzaka
i Bernatowicza. ZauwazÇyø, izÇ na terenie akcji ¹Wisøaº byøo okoøo
600 greckokatolickich i okoøo 50 prawosøawnych cerkwi. WieÎkszosÂcÂ
zburzono. SpoÂr dotyczy zatem 22 obiektoÂw, ale z kilku z nich korzysta sieÎ wspoÂlnie, a w jednym przypadku nawet troÂjstronnie (tj. korzystajaÎ tezÇ katolicy obrzaÎdku øacinÂskiego). ReakcjeÎ biskupa Martyniaka
nazwaø ¹alergicznaÎº. Przytoczyø pismo metropolity prawosøawnego
przyjmujaÎce rozwiaÎzanie, na ktoÂre zgodziøa sieÎ strona greckokatolicka, tzn. wniosek mniejszosÂci nr 2. Zaznaczyø, zÇe jezÇeli w kwestiach
majaÎtkowych decydowacÂ beÎdzie Rada MinistroÂw, to pojawiaÎ sieÎ negatywne oddzÂwieÎki na Ukrainie. Wypowiedziaø sieÎ przeciwko narzucaniu jeÎzyka polskiego w liturgii KosÂcioøa prawosøawnego59. Przeciw
ustawowemu wprowadzaniu jeÎzyka polskiego byø tezÇ senator Andrzej KalicinÂski60. Marszaøek Stelmachowski zgøosiø drobne, usÂcisÂlajaÎce poprawki, wprowadzajaÎce m.in.. przepis o wspoÂøuzÇytkowaniu,
skoro bowiem cerkwie saÎ nadal wøasnosÂciaÎ Skarbu PanÂstwa, to uzÇytkownik nie mozÇe zbycÂ uzÇytkowania61. Senator Tadeusz ZielinÂski
(Parlamentarny Klub Unii Demokratycznej) natomiast uwazÇaø regulacjeÎ przewidujaÎcaÎ wspoÂlne korzystanie za szkodliwaÎ.
Drobne poprawki zgøosiø tezÇ senator Wøadysøaw Findeisen (Obywatelski Klub Parlamentarny)62. Senator Pietrzak skrytykowaø umieszczenie nazwy obrzaÎdku greckokatolickiego w cudzysøowie, ponie57
58
59
60
61
62
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wazÇ nazwa ta ma wielkaÎ tradycjeÎ63. Senator Andrzej Rozmarynowicz
(Obywatelski Klub Parlamentarny) zgøosiø poprawkeÎ, by uzÇywacÂ tylko tej nazwy, a nie nazwy ¹bizantyjsko-ukrainÂskiº64. Senator Anna
Bogucka-SkowronÂska (Parlamentarny Klub Unii Demokratycznej)
stwierdziøa, zÇe biskup Martyniak nie zgodziø sieÎ na rozwiaÎzanie przyjeÎte we wniosku nr 265. Jej wypowiedziaÎ poczuøa sieÎ dotknieÎta senator GrzesÂkowiak. Uznaøa, zÇe zarzucono jej nieprawdeÎ, na jej bowiem
propozycjeÎ zgodzili sieÎ zaroÂwno biskup grekokatolicki Martyniak,
jak i biskup prawosøawny Adam66. PrzewodniczaÎcy Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej senator Andrzej Wielowieyski poprosiø o powsÂciaÎgliwosÂcÂ w osaÎdach, bo przeciezÇ biskup Martyniak reagowaø ostro67. Senator Bogucka-SkowronÂska konkludowaøa, zÇe jezÇeli
zniszczono 160 cerkwi prawosøawnych, a 100 cerkwi prawosøawnych
dostaø KosÂcioÂø katolicki, to sporne 22 cerkwie powinien dostacÂ
PAKP68. Senator Rozmarynowicz uznaø, zÇe regulacja na rzecz PAKP
jest jednak za daleko idaÎca. W czasie posiedzenÂ komisji nieustannie
dochodziøo do sporoÂw mieÎdzy biskupami. Obaj biskupi zgodzili sieÎ,
by spoÂr uregulowaøo przyszøe porozumienie mieÎdzy nimi, gdyzÇ wiedzieli, zÇe takiego porozumienia nie beÎdzie69. Ten sam poglaÎd wyraziø
senator ZielinÂski70. Obaj senatorzy poparli powoøanie Komisji Regulacyjnej, natomiast senator Pietrzak byø za odesøaniem rozstrzygnieÎcia do przyszøej ustawy71. Senator Jan Musiaø (Obywatelski Klub
Parlamentarny) uwazÇaø, zÇe tylko oddolne rozwiaÎzania przyniosaÎ pozytywny rezultat72. Dyrektor Zespoøu Prawnego w Biurze do Spraw
WyznanÂ UrzeÎdu Rady MinistroÂw Bogusøaw SkreÎta zauwazÇyø, zÇe kazÇdy z wariantoÂw ma zaroÂwno swoje zalety, jak i swoje wady. Z jednej
63
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strony posteÎpowanie przed KomisjaÎ RegulacyjnaÎ pozwoli skanalizowacÂ emocje, ale z drugiej strony, pozostawienie tresÂci art. 49 w wersji
przyjeÎtej przez Sejm, spowoduje, zÇe najprawdopodobniej nigdy nie
uda sieÎ ustalicÂ wieÎkszosÂci jakiegosÂ wyznania na danym terenie. Na
zakonÂczenie debaty sprawozdawca komisji senator Piotrowski dokonaø przeglaÎdu i podsumowania stanowisk wyrazÇonych w dyskusji.
Wyraziø opinieÎ, zÇe obie poprawki dotyczaÎce art. 49. majaÎ charakter
dialogowy i zaapelowaø do senatoroÂw o przyjeÎcie takiego rozwiaÎzania, by søuzÇyøo ono przyszøosÂci i dialogowi mieÎdzy KosÂcioøami i mieÎdzy grupami wyznaniowymi w obreÎbie jednej narodowosÂci73.
W gøosowaniu 51 gøosami za przy 2 przeciw i 3 wstrzymujaÎcych sieÎ
przyjeÎto øaÎcznie 7 poprawek do ustawy. Wniosek wieÎkszosÂci komisji
o powoøaniu Komisji Regulacyjnej odrzucono (25 gøosoÂw za, 27 przeciw, 5 wstrzymujaÎcych sieÎ). PrzyjeÎto natomiast wniosek mniejszosÂci
nr 2 (32 senatoroÂw za, 20 przeciw, 6 wstrzymaøo sieÎ). Wprowadzono
takzÇe drobnaÎ poprawkeÎ redakcyjnaÎ w art. 51 ustawy (55 gøosoÂw za
przy 2 gøosach wstrzymujaÎcych sieÎ). Gøosowanie ogoÂlne nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o stosunku PanÂstwa do PAKP ± 52
senatoroÂw za, 1 przeciw i 5 wstrzymaøo sieÎ74.
4. UCHWALENIE USTAWY

Marszaøek Senatu zawiadomiø Marszaøka Sejmu pismem z 21
czerwca 1991 r. o uchwale Senatu z 20 czerwca 1991 r., zaznaczajaÎc,
zÇe uznano, izÇ zmiana art. 49 jest wynikiem kompromisu i akceptacji
zainteresowanych stron, tj. Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa
Prawosøawnego i KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku ukrainÂsko-bizantyjskiego75. Prezydium Sejmu skierowaøo pismo 25 czerwca 1991 r.
do Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Komisje rozpatrzyøy je juzÇ 26 czerwca 1991 r. i w sprawoz73

Por. tamzÇe, s. 131-134.
Por. tamzÇe, s. 136-138; Por takzÇe M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III
Rzeczypospolitej, s. 114-115.
75
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 940.
74
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daniu zaproponowaøy przyjeÎcie wszystkich 9 poprawek Senatu76. Po
raz czwarty Sejm zajaÎø sieÎ ustawaÎ na 66. posiedzeniu 4 lipca 1991 r.
Sprawozdawca komisji poseø Lech Paprzycki (nie zrzeszony) podkresÂliø, izÇ tylko jedna z dziewieÎciu poprawek wymaga zwroÂcenia uwagi, jako zÇe jest zmianaÎ o charakterze merytorycznym, dotyczaÎcaÎ art.
49, ktoÂry w toku prac sejmowych wzbudzaø najwieÎksze waÎtpliwosÂci.
PodkresÂliø jednak, izÇ w czasie prac nad ustawaÎ w Senacie doszøo do
porozumienia mieÎdzy zainteresowanymi KosÂcioøami i tekst poprawki
8 ± nowe brzmienie art. 49 ± jest wynikiem tego porozumienia. Inne
poprawki majaÎ charakter redakcyjny. ZÇaden z posøoÂw nie zgøosiø sieÎ
do dyskusji. Poprawki na wniosek posøa sprawozdawcy gøosowano
øaÎcznie. Za ich przyjeÎciem byøo 222 posøoÂw, przeciw 1, wstrzymaøo sieÎ
1777. Ustawa po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha WaøeÎseÎ zostaøa ogøoszona w ¹Dzienniku Ustawº78 i weszøa w zÇycie z dniem ogøoszenia, tj. 29 lipca 1991 r.
76

Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 943.
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 66. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 1991 r., Warszawa
1991 r., s. 66-68. Por takzÇe M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej,
s. 115-117.
78
Por. Dz.U. z 1991 r., nr 66, poz. 287.
77
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GWARANCJE PRAWA
DO WYCHOWANIA RELIGIJNO-MORALNEGO
W UMOWACH MIEÎDZYNARODOWYCH

WSTEÎP

Okres po II wojnie sÂwiatowej charakteryzuje sieÎ powstaniem
spoøecznosÂci mieÎdzynarodowej opartej na poszanowaniu podstawowych praw czøowieka, majaÎcych swoje zÂroÂdøo w przyrodzonej godnosÂci osoby ludzkiej. Prawa te zostaøy zagwarantowane w wielostronnych umowach mieÎdzynarodowych dotyczaÎcych ochrony praw czøowieka i staøy sieÎ instrumentem tworzenia pokojowych warunkoÂw
zÇycia spoøecznego w panÂstwach, ktoÂre wchodzaÎ w skøad spoøecznosÂci
mieÎdzynarodowej. WyznaczajaÎ one pewne standardy mieÎdzynarodowe, dotyczaÎce takzÇe prawa czøowieka do ksztaøcenia i wychowania
zgodnego z wøasnym sÂwiatopoglaÎdem, w tym roÂwniezÇ sÂwiatopoglaÎdem religijnym.
1. UMOWY WIELOSTRONNE
1.1. UMOWY O ZASIEÎGU UNIWERSALNYM

Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka z 1948 r. stwierdza, zÇe
kazÇdy czøowiek ma prawo do nauki. Nauczanie powinno uwzgleÎdniacÂ
koniecznosÂcÂ peønego rozwoju osobowosÂci, a takzÇe umacniacÂ poszanowanie praw czøowieka i podstawowych wolnosÂci. Dokument pod-
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kresÂla pierwszenÂstwo rodzicoÂw w wyborze wyksztaøcenia dla swoich
dzieci (art. 26)1.
NasteÎpnym dokumentem dotyczaÎcym tego tematu jest MieÎdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych
z 1966 r. PanÂstwa Strony powyzÇszego paktu uznajaÎ prawo kazÇdego
czøowieka do wyksztaøcenia, ktoÂre ma zmierzacÂ do peønego rozwoju
osobowosÂci i poczucia godnosÂci ludzkiej, a takzÇe umacniacÂ poszanowanie podstawowych praw i wolnosÂci nalezÇnych czøowiekowi. Z prawa osoby ludzkiej do wyksztaøcenia wypøywa prawo rodzicoÂw do
wyboru kierunku ksztaøcenia swoich dzieci zgodnego z ich przekonaniami moralnymi i religijnymi. Prawo to w powyzÇszym dokumencie zostaøo sformuøowane jako zobowiaÎzanie PanÂstw Stron sygnatariuszy paktu do jego poszanowania. Z tego wzgleÎdu dokument podkresÂla koniecznosÂcÂ uznania przez te PanÂstwa wolnosÂci osoÂb i instytucji w zakresie tworzenia i prowadzenia zakøadoÂw osÂwiatowych
(art. 13)2.
W MieÎdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych
z 1966 r., PanÂstwa Sygnatariusze zobowiaÎzujaÎ sieÎ do poszanowania
wolnosÂci rodzicoÂw lub zasteÎpujaÎcych ich opiekunoÂw prawnych do
zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego
zgodnie z wøasnymi przekonaniami (art. 18)3.
Podobne stanowisko zajmuje Konwencja ONZ z dnia 15 grudnia
1960 r. w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie osÂwiaty.
W celu zapewnienia rodzicom prawa do religijnego i moralnego wychowania dzieci zgodnie z ich osobistymi przekonaniami wøadze panÂstwowe powinny zapewnicÂ mozÇliwosÂcÂ swobodnego posyøania swoich
dzieci nie do panÂstwowych, lecz do innych zakøadoÂw nauczania, od1

Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka, (ParyzÇ, 10 XII 1948), w: Prawa czøowieka. Dokumenty miedzynarodowe, oprac. i tøum. B. Gronowska, T. Jasudowicz,
C. Mik, TorunÂ 1993, s. 23; A. GrzesÂkowiak, Religia w szkole a prawa czøowieka,
w: Nauczanie religii w szkole w panÂstwie demokratycznym, praca zbiorowa pod red.
J. Krukowskiego, Lublin 1991, s. 42.
2
MieÎdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, (Nowy
Jork, 16 XII 1966), w: Prawa czøowieka, s. 30.
3
MieÎdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, (Nowy Jork, 16 XII
1966), w: Prawa czøowieka, s. 43.
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powiadajaÎcych minimalnym wymaganiom ustalonym lub zatwierdzonym przez wøasÂciwe organy osÂwiatowe (art. 5). W zwiaÎzku z tym
panÂstwowe ustawodawstwo osÂwiatowe powinno zapewniacÂ mozÇliwosÂcÂ tworzenia i prowadzenia szkoÂø i innych placoÂwek osÂwiatowych
osobom fizycznym oraz prawnym, w tym instytucjom kosÂcielnym
i wyznaniowym.
Prawa czøowieka w zakresie wychowania oraz osÂwiaty porusza
konwencja UNESCO w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie osÂwiaty. Dokument moÂwi o mozÇliwosÂci tworzenia w tym samym
panÂstwie z przyczyn natury religijnej, roÂzÇnych systemoÂw osÂwiatowych lub zakøadoÂw naukowych, ktoÂre dajaÎ wyksztaøcenie odpowiadajaÎce wyborowi rodzicoÂw (art. 2)4. W dalszej kolejnosÂci PanÂstwa
Strony powyzÇszej konwencji gwarantujaÎ rodzicom baÎdzÂ opiekunom
prawnym prawo do:
1) swobodnego posyøania dzieci do innych nizÇ panÂstwowe zakøadoÂw nauczania, odpowiadajaÎcych minimalnym wymaganiom ustalonym albo zatwierdzonym przez wøasÂciwe organy osÂwiatowe,
2) zapewnienia religijnego i moralnego wychowania dzieci zgodnie z ich osobistymi przekonaniami (art. 5 ust 1)5.
Dodatkowo PanÂstwa Strony zobowiaÎzujaÎ sieÎ do sÂwiadczenia pomocy finansowej niepanÂstwowym zakøadom nauczania, unikajaÎc jednoczesÂnie jakiejkolwiek dyskryminacji opartej jedynie na fakcie
przynalezÇnosÂci ucznioÂw do okresÂlonej grupy (art. 3)6 Tym samym
panÂstwa zobowiaÎzujaÎ sieÎ wspieracÂ niepanÂstwowy sektor nauczania.
1.2. KONWENCJE REGIONALNE

Obok aktoÂw ochrony praw czøowieka, majaÎcych zasieÎg uniwersalny, istniejaÎ systemy ochrony regionalnej. NalezÇy do nich system
4
Konwencja Konferencji Generalnej ONZ ds. OsÂwiaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 4 XII 1960, w: Prawo mieÎdzynarodowe publiczne. ZbioÂr dokumentoÂw, oprac.
T. Buchaøa, Warszawa 1987, s. 33.
5
TamzÇe, s. 33.
6
TamzÇe.
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europejski, posiadajaÎcy najwyzÇszy poziom organizacyjny, oraz system amerykanÂski i afrykanÂski.
1.2.1. KONWENCJE EUROPEJSKIE

Europejski system ochrony praw czøowieka, obejmujaÎcy takzÇe
ochroneÎ wolnosÂci religijnej w zakresie edukacji szkolnej, znajduje
swoÂj wyraz w Pierwszym Protokole Dodatkowym do Konwencji Europejskiej z 1952 r. PanÂstwa gwarantujaÎ w nim, zÇe nikt nie beÎdzie
pozbawiony prawa do nauki, a w wykonywaniu wszelkich funkcji
w dziedzinie nauczania i wychowania PanÂstwo beÎdzie szanowaøo
prawa rodzicoÂw do wychowania i edukacji swoich dzieci zgodnie
z ich wøasnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi (art. 2)7.
Dokument podkresÂla, zÇe prawo do wychowania i nauczania dzieci
jest naturalnaÎ powinnosÂciaÎ rodzicoÂw. Funkcja panÂstwa nie jest tu
decyzyjna, bo w sferze decyzji wyboÂr wyksztaøcenia nalezÇy do rodzicoÂw, ale gwarancyjno-organizatorska, oparta na zasadzie pomocniczosÂci. Problem poszanowania prawa rodzicoÂw do wychowania swoich dzieci w ramach edukacji szkolnej staø sieÎ przedmiotem wyjasÂnienÂ
ze strony Komisji Praw Czøowieka i Trybunaøu Praw Czøowieka
w Strasbourgu. Omawiany przepis nakøada na panÂstwo obowiaÎzek
respektowania praw rodzicoÂw do nauczania i wychowania dzieci
zgodnie z ich przekonaniami moralnymi i religijnymi takzÇe w szkoøach publicznych. Z przepisu tego nie wynika natomiast zakaz organizowania nauki religii poza tymi szkoøami, jesÂli taka byøaby wola
rodzicoÂw. PowyzÇsze unormowanie ma zastosowanie do kazÇdego panÂstwowego systemu nauczania i wychowania, przez ktoÂry panÂstwo
realizuje swoje funkcje w tej dziedzinie8.
Potwierdzenie praw rodzicoÂw do wychowania i nauczania swoich
dzieci panÂstwa europejskie wyraziøy w Deklaracji Podstawowych
Praw i WolnosÂci uchwalonej w 1989 r. przez Parlament Europejski:

7
ProtokoÂø Pierwszy do Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych
WolnosÂci, (ParyzÇ, 20 III 1952), w: Prawa czøowieka, s. 149.
8
A. GrzesÂkowiak, Religia, s. 44-45.
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¹Zapewnia sieÎ prawo rodzicoÂw do ksztaøtowania edukacji zgodnie
z ich przekonaniami religijnymi i filozoficznymiº (art. 16)9.
1.2.2. KONWENCJA AMERYKANÂSKA

AmerykanÂska Konwencja Praw Czøowieka podpisana w San JoseÂ
22 listopada 1969 r. w art. 12 gwarantuje kazÇdemu prawo do wolnosÂci
sumienia i religii. Rodzicom i opiekunom prawnym zagwarantowane
zostaøo prawo do religijnego i moralnego wychowania swych dzieci,
zgodnie z wøasnymi przekonaniami10. Dokument nie podaje sposobu
realizacji tych praw w ramach systemu edukacji szkolnej.
1.2.3.KONWENCJA AFRYKANÂSKA

AfrykanÂska Karta Praw Czøowieka i LudoÂw uchwalona w Nairobi
26 czerwca 1981 r. zawiera gwarancjeÎ PanÂstw Stron Ukøadu do przestrzegania wszelkich zobowiaÎzanÂ i praw wolnosÂciowych, ktoÂre wynikajaÎ z dokumentoÂw przyjeÎtych przez ONZ. Ponadto w art. 18 Karty
PanÂstwa zobowiaÎzaøy sieÎ do wspomagania rodziny, ktoÂra jest strazÇnikiem moralnosÂci i tradycyjnych wartosÂci uznanych przez spoøecznosÂcÂ PanÂstw Sygnatariuszy dokumentu11. Brak jednak szczegoÂøowych ustalenÂ odnosÂnie do charakteru zaoferowanej pomocy.
2. UMOWY KONKORDATOWE

Konkordat jest instrumentem prawnym, za ktoÂrego posÂrednictwem wøadza kosÂcielna i wøadza panÂstwowa zmierzajaÎ do uregulowania wspoÂlnie interesujaÎcych ich spraw12. W nauce publicznego prawa
mieÎdzynarodowago oraz kosÂcielnego prawa publicznego przyjmuje
sieÎ, zÇe konkordat jest umowaÎ mieÎdzynarodowaÎ zawartaÎ przez StoliceÎ
9
Deklaracja Podstawowych Praw i WolnosÂci, (Strasbourg, 12 IV 1989), w:
Prawa czøowieka, s. 277.
10
Prawa czøowieka, s. 293.
11
TamzÇe, s. 328.
12
Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, Milano 1993, s. 225.
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ApostolskaÎ i panÂstwo w celu zagwarantowania wolnosÂci religijnej.
Gwarancje te obejmujaÎ:
1) gwarancje wolnosÂci religijnej w wymiarze indywidualnym,
ktoÂrej podmiotem saÎ osoby fizyczne, np. rodzice w zakresie religijnego i moralnego wychowania swoich dzieci;
2) gwarancje wolnosÂci religijnej w wymiarze wspoÂlnotowym i instytucjonalnym, ktoÂrej podmiotem jest KosÂcioÂø i instytucje kosÂcielne13.
Do czasu Soboru WatykanÂskiego II teoria dotyczaÎca pojmowania
przedmiotu umoÂw konkordatowych gøosiøa, zÇe strony zawierajaÎce
konkordat udzielajaÎ sobie wzajemnie przywilejoÂw w sprawach zarezerwowanych kompetencji kazÇdej z nich. Pod wpøywem doktryny
soborowej na temat wolnosÂci religijnej a takzÇe rozwoju umoÂw mieÎdzynarodowych, dotyczaÎcych poszanowania praw czøowieka, uksztaøtowaøa sieÎ wspoÂøczesna koncepcja przedmiotu umoÂw konkordatowych. Przedmiotem konkordatoÂw wspoÂøczesnych nie saÎ przywileje
udzielane przez panÂstwo KosÂcioøowi katolickiemu, lecz gwarancje
wolnosÂci religijnej.
W poroÂwnaniu do wielostronnych konwencji mieÎdzynarodowych
gwarancje wpisane do umoÂw konkordatowych charakteryzujaÎ sieÎ
wieÎkszym stopniem uszczegoÂøowienia. SaÎ bowiem bardziej dostosowane do miejscowych warunkoÂw i potrzeb. Celem konkordatoÂw jest
wieÎc zagwarantowanie wolnosÂci religijnej w danym kraju w sposoÂb
bardziej sprecyzowany nizÇ ma to miejsce w konwencjach wielostronnych. Konkordat w relacji do prawa wewneÎtrznego poszczegoÂlnych
panÂstw posiada takie samo znaczenie, jak inne zawarte umowy mieÎdzynarodowe14.
Konkordatowe gwarancje dotyczaÎce prawa do wychowania religijno-moralnego obejmujaÎ: nauczanie religii w szkoøach i przedszkolach publicznych, praktyki religijne w miejscach wypoczynku dzieci
13

J. B. d'Onorio, Le Saint-SieÏge dans le relations internationales, Paris 1989,
s. 215-245.
14
A. MaÎczynÂski, Znaczenie Konkordatu dla polskiego systemu prawnego, w: Rola
i znaczenie Konkordatu 1993, praca zbiorowa pod red. J. Dyducha, KrakoÂw 1994, s. 72;
por. T. Pieronek, Znaczenie Konkordatu 1993 r. dla KosÂcioøa w Polsce, w: Rola i znaczenie Konkordatu 1993, s. 36.
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i møodziezÇy, katechizacjeÎ dorosøych oraz zakøadanie i prowadzenie
szkoÂø wyznaniowych wszystkich szczebli.
Do najstarszych obowiaÎzujaÎcych umoÂw konkordatowych, zawierajaÎcych powyzÇsze gwarancje, nalezÇaÎ: Konkordat z BawariaÎ z 1924 r.
(nowelizowany w 1968 i 1974 r.), Konkordat z RzeszaÎ NiemieckaÎ
z 1933 r., Konkordat z PortugaliaÎ z 1940 r.15 W czasie i po Soborze
WatykanÂskim II, w latach 1962-1998, Stolica Apostolska zawarøa
ponad 60 umoÂw konkordatowych, z ktoÂrych 35 zawiera regulacje
dotyczaÎce prawa do wychowania religijno-moralnego. Do tej grupy
konkordatoÂw nalezÇy takzÇe konkordat polski z 28 lipca 1993 r. SpecjalnaÎ grupeÎ wsÂroÂd tych umoÂw konkordatowych stanowiaÎ konkordaty parcjalne (dotyczaÎce wyøaÎcznie tego zakresu spraw), zawarte gøoÂwnie z krajami niemieckimi16.
WNIOSKI

Z analizy wielostronnych umoÂw mieÎdzynarodowych dotyczaÎcych
ochrony praw czøowieka i podstawowych wolnosÂci oraz umoÂw konkordatowych wynika, zÇe 1) prawo kazÇdego do wyksztaøcenia jest
powoøywane we wszystkich, tak uniwersalnych, jak i regionalnych
aktach ochrony praw czøowieka, przy czym wszeÎdzie jest utozÇsamiane z prawem rodzicoÂw do wychowania i wyboru kierunku ksztaøcenia
dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi17. W konkluzji nalezÇy
stwierdzicÂ:
a) gwarancje wolnosÂci religijnej zakresowo obejmujaÎ poszanowanie praw rodzicoÂw do religijnego i moralnego wychowania swych
dzieci takzÇe w ramach edukacji szkolnej;
b) zobowiaÎzanie sieÎ panÂstw do tworzenia takich warunkoÂw,
w ktoÂrych rodzice mogaÎ swobodnie wybieracÂ mieÎdzy szkoøami pu-

15

W. WoÂjcik, RozwoÂj powojennych konkordatoÂw, PK 23 (1980), s. 24.
Szerzej na ten temat: zob. K. Warchaøowski, Wychowanie religijne w szkoøach,
¹PrzeglaÎd Powszechnyº 9/937 wrzesienÂ 1999, s. 199-207.
17
A. GrzesÂkowiak, Religia, s. 42.
16
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blicznymi a prywatnymi, aby ich dzieci mogøy otrzymacÂ wychowanie
odpowiadajaÎce ich wøasnym przekonaniom.
NasuwajaÎ sieÎ zatem wnioski, zÇe panÂstwo dopuszcza sieÎ pogwaøcenia zobowiaÎzanÂ mieÎdzynarodowych, gdy:
a) zabrania tworzenia szkoÂø prywatnych, w ktoÂrych nauczanie
i wychowanie jest zgodne z przekonaniami rodzicoÂw;
b) gdy nauczanie w szkoøach publicznych stoi w sprzecznosÂci
z przekonaniami rodzicoÂw.
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Â W STOSOWANYCH
CHARAKTER PRAWNY TERMINO
Â STWA
W PROCEDURZE ZAWIERANIA MAèZÇEN
CYWILNEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ

W procedurze zawierania maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej ustawodawca polski wprowadziø kilka terminoÂw majaÎcych
na celu usprawnienie, a takzÇe zapewnienie legalnosÂci posteÎpowania
zmierzajaÎcego do jego zaistnienia. SaÎ to:
± 3-miesieÎczny termin wazÇnosÂci zasÂwiadczenia, o ktoÂrym mowa
w art. 41 § 2 k.r.o.,1
± 5-dniowy termin na przekazanie zasÂwiadczenia do u.s.c., o ktoÂrym mowa w art. 8 § 3 k.r.o. oraz
± 24-godzinny termin na sporzaÎdzenie aktu maøzÇenÂstwa, o ktoÂrym
mowa w art. 61a ust. 2 p.a.s.c.2
Ustalenie charakteru 24-godzinnego terminu na sporzaÎdzenie
aktu maøzÇenÂstwa nie nastreÎcza wieÎkszych problemoÂw, natomiast dokonanie prawidøowej klasyfikacji prawnej terminoÂw okresÂlonych
w art. 41 § 2 k.r.o. oraz art. 8 § 3 k.r.o. wymaga dokonania gøeÎbszej
analizy przepisoÂw prawa polskiego o zawieraniu maøzÇenÂstw.
1. TERMIN WAZÇNOSÂCI ZASÂWIADCZENIA O BRAKU OKOLICZNOSÂCI
WYèAÎCZAJAÎCYCH ZAWARCIE MAèZÇENÂSTWA

Kodeks rodzinny i opiekunÂczy stanowi, izÇ osobom zamierzajaÎcym
zawrzecÂ maøzÇenÂstwo w sposoÂb okresÂlony w art. 1 § 2 i 3 k.r.o. kie1

Zob. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ± Kodeks rodzinny i opiekunÂczy (Dz. U.
z 1964 r., nr 9, poz. 57; zm.: Dz. U. z 1998 r., nr 117, poz. 757).
2
Zob. Ustawa z dnia 29 wrzesÂnia 1986 r. ± Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 1986 r., nr 36, poz. 180; zm.: Dz. U. z 1998 r., nr 117, poz. 757).
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rownik u.s.c. wydaje zasÂwiadczenie stwierdzajaÎce brak okolicznosÂci
wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa oraz zawierajaÎce tresÂcÂ i dateÎ zøozÇonych przed nim osÂwiadczenÂ w sprawie nazwisk przyszøych maøzÇonkoÂw i ich dzieci (art. 41 § 1 k.r.o.)3. ZasÂwiadczenie to jest wazÇne przez
okres trzech miesieÎcy od dnia jego wydania i po upøywie tego okresu
traci swojaÎ moc obowiaÎzujaÎcaÎ (art. 41 § 2 k.r.o.)4. Ostatni dzienÂ wazÇnosÂci zasÂwiadczenia powinien bycÂ na nim jednoznacznie okresÂlony5.
NalezÇy przy tym zauwazÇycÂ, izÇ termin wazÇnosÂci zasÂwiadczenia obejmuje okres trzech miesieÎcy liczony od dnia wydania zasÂwiadczenia
do dnia zawarcia maøzÇenÂstwa, a nie do dnia jego rejestracji w u.s.c6.
W art. 41 § 2 k.r.o. zawarty zostaø zwrot: ¹zasÂwiadczenie traci moc
po upøywie trzech miesieÎcyº, ktoÂry nalezÇy rozumiecÂ jako ¹nie pociaÎga za sobaÎ skutkoÂw prawnychº7. Takie okresÂlenie terminu wazÇnosÂci
zasÂwiadczenia oznacza jego prawne nieistnienie po upøywie wskazanego okresu. KonsekwencjaÎ tego jest niemozÇnosÂcÂ skutecznego do3

Na temat trybu skøadania tychzÇe osÂwiadczenÂ zob. A. Tunia, CzynnosÂci kierownika USC podejmowane przed zawarciem maøzÇenÂstwa w formie wyznaniowej, ¹Studia
z Prawa Wyznaniowegoº 2005, t. 8, s. 242-247.
4
Do terminu tego odnoszaÎ sieÎ takzÇe przepisy wewneÎtrzne niektoÂrych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, w ktoÂrych mogaÎ bycÂ zawierane maøzÇenÂstwa w trybie art. 1 § 2 i 3 k.r.o.
Zob. szerzej na ten temat: A. Tunia, ObowiaÎzki duchownego w procedurze zawierania
maøzÇenÂstwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº
2006, t. 9, s. 165-169.
5
Zob. zaøaÎcznik nr 10 do rozporzaÎdzenia Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji z dnia 26 pazÂdziernika 1998 r. w sprawie szczegoÂøowych zasad sporzaÎdzania
aktoÂw stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiaÎg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzoroÂw aktoÂw stanu cywilnego, ich odpisoÂw, zasÂwiadczenÂ i protokoøoÂw (Dz. U. z 1998 r., nr 136, poz. 884 z poÂzÂn. zm.).
6
Czym innym jest bowiem data wydania zasÂwiadczenia, beÎdaÎca terminem poczaÎtkowym jego wazÇnosÂci, a czym innym data zøozÇenia przez nupturientoÂw zapewnienia dotyczaÎcego braku okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa, na podstawie
ktoÂrych zasÂwiadczenie to jest sporzaÎdzane. Mimo izÇ w praktyce termin wydania zasÂwiadczenia przez kierownika u.s.c. pokrywa sieÎ najczeÎsÂciej z dataÎ zøozÇenia przez
nupturientoÂw zapewnienÂ o braku przeszkoÂd, to jednak nalezÇy przewidziecÂ wypadki,
gdy te czynnosÂci nie saÎ dokonywane w jednej dacie. Stosownym byøoby zatem, gdyby
we wzorze zasÂwiadczenia znalazøa sieÎ odpowiednia rubryka przewidujaÎca mozÇliwosÂcÂ
wpisania tych dwoÂch dat. Zob. A. Tunia, CzynnosÂci kierownika USC, s. 254.
7
Zob. R. SobanÂski, ZasÂwiadczenie urzeÎdu stanu cywilnego a przesøanki maøzÇenÂstwa ¹konkordatowegoº, ¹PanÂstwo i Prawoº 2003, z. 5, s. 31.

ÂW
CHARAKTER PRAWNY TERMINO

211

konania na jego podstawie dalszych czynnosÂci prawnych zwiaÎzanych
z zawarciem maøzÇenÂstwa8. Zgodnie bowiem z art. 8 § 1 k.r.o. duchowny, wobec ktoÂrego ma bycÂ zawierane maøzÇenÂstwo wyznaniowe, nie
mozÇe przyjaÎcÂ osÂwiadczenÂ stron dotyczaÎcych uzyskania skutkoÂw cywilnych, dopoÂki nie zostanie mu przedstawione wazÇne (aktualne)
zasÂwiadczenie kierownika u.s.c. Uchybienie zatem terminu wazÇnosÂci
zasÂwiadczenia powoduje, izÇ duchowny zmuszony jest odmoÂwicÂ przyjeÎcia wyzÇej wymienionych osÂwiadczenÂ, zasÂ nupturienci zmuszeni saÎ
ponownie zwroÂcicÂ sieÎ do u.s.c. z prosÂbaÎ o wydanie nowego dokumentu zasÂwiadczenia9, chyba zÇe zachodzi okolicznosÂcÂ przewidziana w art.
9 § 2 k.r.o.10
OceniajaÎc charakter prawny terminu okresÂlonego w art. 41 § 2
k.r.o., stwierdzicÂ nalezÇy, izÇ termin ten ± jak sieÎ wydaje ± nalezÇy do
trybu posteÎpowania administracyjnego11. Nie mozÇna jednak w odnie8

Zob. T. SmyczynÂski, OdpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawcza duchownego z powodu naruszenia prawa przy zawieraniu maøzÇenÂstwa, ¹Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologicznyº 2002, z. 2, s. 167.
9
W praktyce urzeÎdoÂw stanu cywilnego stosowane jest rozwiaÎzanie, zÇe jezÇeli od
wydania poprzedniego zasÂwiadczenia nie upøynaÎø døugi okres, kierownik u.s.c. mozÇe
wydacÂ nowe zasÂwiadczenie bez ponownego przedkøadania przez strony dokumentoÂw
okresÂlonych w art. 54-55 p.a.s.c. Przez ¹niedøugi okres czasuº rozumiany jest tu okres
szesÂciu miesieÎcy od zøozÇenia pisemnych zapewnienÂ przez nupturientoÂw, o ktoÂrych
mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. Zob. H. ChwycÂ, Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego
rejestracja w prawie polskim. Poradnik dla kierownikoÂw UrzeÎdoÂw Stanu Cywilnego,
Lublin 1999, s. 20-21.
10
Przepis ten okresÂla sytuacjeÎ zawarcia maøzÇenÂstwa w niebezpieczenÂstwie sÂmierci, ktoÂra ¹zwalniaº nupturientoÂw z koniecznosÂci przedstawiania duchownemu zasÂwiadczenia kierownika u.s.c. o braku przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂstwa. MuszaÎ
oni jednak zøozÇycÂ wobec duchownego ustne zapewnienia, izÇ nie wiedzaÎ o istnieniu
mieÎdzy nimi takich przeszkoÂd maøzÇenÂskich. Szerzej zob.: J. KrajczynÂski, Zawarcie
maøzÇenÂstwa konkordatowego w niebezpieczenÂstwie sÂmierci, w: Funkcje publiczne
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Materiaøy III OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 r.), pod red. A. Mezglewskiego, Lublin
2007; A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego,
Warszawa 2007, s. 137-138.
11
Zakwalifikowanie tego terminu do trybu posteÎpowania administracyjnego wynika z faktu, izÇ dokument ten wydawany jest w posteÎpowaniu toczaÎcym sieÎ przed
organem administracji publicznej, czyli kierownikiem u.s.c.. Ponadto ± co nalezÇy podkresÂlicÂ ± organem okresÂlajaÎcym wymogi formalnoprawne tegozÇ zasÂwiadczenia (wzoÂr,
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sieniu do niego zastosowacÂ administracyjnoprawnej instytucji ¹przywroÂcenia terminuº, poniewazÇ z samej konstrukcji art. 41 § 2 k.r.o
wynika, izÇ terminu tego przywroÂcicÂ sieÎ nie da. Wydaje sieÎ zatem, izÇ
termin ten ma taki charakter, jaki na gruncie prawa administracyjnego procesowego posiadajaÎ terminy przedawniajaÎce. Zgodnie z doktrynaÎ tego prawa ¹terminy przedawniajaÎceº to terminy, ktoÂrych
upøyw powoduje wygasÂnieÎcie praw i obowiaÎzkoÂw, a w znaczeniu procesowym ± wygasÂnieÎcie mocy prawnej danej czynnosÂci12. Upøyw trzymiesieÎcznego terminu wazÇnosÂci zasÂwiadczenia powoduje wygasÂnieÎcie
prawa nupturientoÂw do zawarcia na jego podstawie wazÇnego maøzÇenÂstwa cywilnego. W tej sytuacji nupturienci, ktoÂrzy nadal pragnaÎ zawrzecÂ maøzÇenÂstwo cywilne w formie okresÂlonej w art. 1 § 2 i 3 k.r.o.,
muszaÎ postaracÂ sieÎ o nowy dokument zasÂwiadczenia z aktualnaÎ dataÎ.
2. TERMIN PRZEKAZANIA ZASÂWIADCZENIA DO U.S.C.

ZasÂwiadczenie stanowiaÎce podstaweÎ sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa powinno zostacÂ przekazane do urzeÎdu stanu cywilnego przed
upøywem pieÎciu dni od zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego. Takie
polecenie zawiera zaroÂwno konkordat z 1993 r. (art. 10 ust. 1 pkt 3)13,
jak i kodeks rodzinny i opiekunÂczy (art. 8 § 3)14. O obowiaÎzku przekazania zasÂwiadczenia do u.s.c. w okresÂlonym (pieÎciodniowym) terliczba egzemplarzy) jest naczelny organ administracji publicznej, tj. Minister SWiA
(zob. § 18 rozporzaÎdzenia MSWiA z dn. 26 pazÂdziernika 1998 r. w sprawie szczegoÂøowych zasad sporzaÎdzania aktoÂw stanu cywilnego...). WieÎcej na temat charakteru
posteÎpowania toczaÎcego sieÎ przed kierownikiem u.s.c. i klasyfikacji terminoÂw stosowanych w procedurze administracyjnej mowa beÎdzie ponizÇej.
12
Zob. A. Wiktorowska, Terminy, w: PosteÎpowanie administracyjne ± ogoÂlne,
podatkowe, egzekucyjne i przed saÎdami administracyjnymi, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2006, s. 72.
13
Przepis ten brzmi: ¹MaøzÇenÂstwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociaÎga za sobaÎ zawarcie maøzÇenÂstwa zgodnie z prawem polskim, jezÇeli [...] zawarcie maøzÇenÂstwa zostaøo wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany urzeÎdowi
stanu cywilnego w terminie pieÎciu dni od zawarcia maøzÇenÂstwaº.
14
Przepis ten brzmi: ¹ZasÂwiadczenie [...] duchowny przekazuje do urzeÎdu stanu
cywilnego przed upøywem pieÎciu dni od zawarcia maøzÇenÂstwaº.
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minie przypominajaÎ takzÇe przepisy wewneÎtrzne niektoÂrych KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych15.
Termin przekazania zasÂwiadczenia do u.s.c. w literaturze przedmiotu powszechnie okresÂlany jest jako termin zawity16 baÎdzÂ termin
15

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dla duszpasterzy z dnia 22 pazÂdziernika 1998 r. dotyczaÎca maøzÇenÂstwa konkordatowego (Biuletyn KAI z dn. 17
listopada 1998 r., nr 90, s. 15-18) informuje duchownych katolickich, izÇ ¹przed
upøywem pieÎciu dni od zawarcia maøzÇenÂstwa konkordatowego proboszcz parafii
(lub osoba go zasteÎpujaÎca), na terenie ktoÂrej zostaøo zawarte maøzÇenÂstwo konkordatowe, ma obowiaÎzek przekazania do USC, wøasÂciwego ze wzgleÎdu na miejsce
zawarcia maøzÇenÂstwa, jednego egzemplarza wypeønionego «ZasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa» (n. 20a)º. Natomiast Informacja dla duchownych adwentystycznych
z 1999 r. powtarza, zÇe ¹jeden egzemplarz wypeønionego [...] zasÂwiadczenia duchowny ma obowiaÎzek wreÎczycÂ maøzÇonkom, a drugi przesøacÂ w ciaÎgu 5 dni do urzeÎdu
stanu cywilnego miejsca zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiegoº. (Z. èyko, A. SicinÂski,
Informacja dla duchownych adwentystycznych w sprawie maøzÇenÂstw kosÂcielnych ze
skutkami cywilnymi, Warszawa 1999, s. 13). Pewne postanowienia w tej kwestii
zawiera takzÇe Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej
Polskiej uchwalone na Synodzie nadzwyczajnym w Warszawie dn. 9 maja 1998 r.
i zweryfikowane o postanowienia Naczelnej Rady KosÂcioøa z dn. 10 stycznia 2001 r.
(tekst dosteÎpny na stronie internetowej: http://www.kz.pl) oraz Pragmatyka SøuzÇbowa KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dn. 21 listopada 1998 r. (Tekst w:
ZbioÂr przepisoÂw prawnych KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej
Polskiej, Bielsko-Biaøa 1999). W § 25 ust. 5 Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego postanowiono, zÇe ¹fakt zawarcia maøzÇenÂstwa upowazÇniony pastor
zgøasza do urzeÎdu stanu cywilnego w terminie 5 dniº. Natomiast w Pragmatyce
SøuzÇbowej ograniczono sieÎ jedynie do potwierdzenia tego, zÇe ¹ duchowny udzielajaÎcy sÂlubu jest odpowiedzialny za terminowe przekazanie [...] dokumentoÂw do UrzeÎdu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia maøzÇenÂstwa w terminach ustalonych przez
odpowiednie przepisyº (§ 129).
16
Zob. J. Krukowski, Zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi
(art. 10 konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ), ¹Roczniki
Nauk Prawnychº 9(1999), z. 1, Prawo, s. 240; TenzÇe, Procedura uznawania skutkoÂw
cywilnych maøzÇenÂstwa kanonicznego w prawie polskim, ¹Roczniki Nauk Prawnychº
10(2000), z. 2 Prawo Kanoniczne, s. 220; A. ZielinÂski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze
w zarysie, Warszawa 2000, s. 70; A. MaÎczynÂski, Wpøyw konkordatu na prawo polskie,
w: Studia z prawa prywatnego. KsieÎga pamiaÎtkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, èoÂdzÂ 1997, s. 128; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne,
Warszawa 2005, s. 90; J. Igantowicz, Nowa forma zawierania maøzÇenÂstw (art. 10 Konkordatu) ¹PrzeglaÎd SaÎdowyº 1994, nr 2, s. 5.

214

ANNA TUNIA

prekluzyjny17. Ponadto niektoÂrzy autorzy stawiajaÎ postulat traktowania tego terminu jako terminu instrukcyjnego. Przy czym jedni stawiajaÎ ten postulat jako postulat de lege lata, natomiast inni jako postulat de lege ferenda. UzasadniajaÎc traktowanie go jako instrukcyjnego de lege lata, podnosi sieÎ m.in., zÇe ¹termin ten nie dotyczy obowiaÎzku maøzÇonkoÂw, a tylko obowiaÎzku duchownego, natomiast niewykonanie tego obowiaÎzku w terminie wywoøuje skutki nie w sferze
prawa podmiotowego duchownego, ale w sferze praw innych podmiotoÂw, a mianowicie maøzÇonkoÂwº18. Nadanie temu terminowi charakteru instrukcyjnego de lege ferenda postuluje J. Gajda19. Jego
postulat dotyczy wszakzÇe jedynie zmiany artykuøu 61a ust. 5 p.a.s.c.
Wydaje sieÎ jednak, zÇe przeprowadzenie postulowanej nowelizacji
p.a.s.c nie jest mozÇliwie, bez uprzedniej nowelizacji konkordatu. Postulat ten nie jest zresztaÎ trafny20.
OdnoszaÎc sieÎ natomiast do terminu przekazania zasÂwiadczenia
jako terminu zawitego, czy tezÇ prekluzyjnego, stwierdzicÂ nalezÇy, izÇ ±
jesÂli stosowacÂ wobec tego terminu przepisy i doktryneÎ prawa cywilnego ± to nie jest istotne, czy nazwiemy go zawitym, czy prekluzyjnym. Nauka prawa cywilnego uwazÇa bowiem te pojeÎcia za tozÇsame.
Jak wyjasÂnia Z. RadwanÂski, jest to ¹zbiorcza nazwa terminoÂw do
wykonywania uprawnienÂº21. Terminy te ustanowione zostaøy dla
17

Zob. A. Mezglewski, Przepisy wprowadzajaÎce w zÇycie instytucjeÎ maøzÇenÂstwa
konkordatowego, ¹Roczniki Nauk Prawnychº 9(1999), z. 1. Prawo, s. 263. Termin ten
okresÂlany jest takzÇe jako pozasaÎdowy termin prekluzyjny. Zob. K. Piasecki, Zawarcie
maøzÇenÂstwa, w: Kodeks rodzinny i opiekunÂczy z komentarzem, Warszawa 2000, s. 64.
18
T. Sokoøowski, Zastosowanie przepisoÂw regulujaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa
¹konkordatowegoº, w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane,
pod red. P. Kasprzyka, Lublin 2005, s. 95. Podobnie: M. Szczyrba, Charakter prawny 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego, ¹GdanÂskie Studia
Prawniczeº 10(2003), s. 10.
19
Zob. J. Gajda Prawo rodzinne z komentarzem, Warszawa 2000, s. 594.
20
Celem prawodawcy (zaroÂwno stron konkordatu, jak i ustawodawcy polskiego)
byøo maksymalne zobligowanie duchownych do bezzwøocznego dostarczenia zasÂwiadczenia do u.s.c. Ta przesøanka miaøa niewaÎtpliwie decydujaÎcy wpøyw na charakter
uksztaøtowanego terminu. Zob. A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia maøzÇenÂstwa, s. 189.
21
Z. RadwanÂski, Prawo cywilne ± czeÎsÂcÂ ogoÂlna, Warszawa 1997, s. 358.
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realizacji celoÂw o doniosøosÂci ogoÂlnospoøecznej. Charakteryzuje je
znaczny rygoryzm prawny, przejawiajaÎcy sieÎ gøoÂwnie w tym, zÇe wskutek bezczynnosÂci podmiotu uprawnionego w ciaÎgu okresÂlonego ustawaÎ terminu nasteÎpuje wygasÂnieÎcie przysøugujaÎcego mu prawa22. Terminy zawite ograniczajaÎ wieÎc w czasie dochodzenie praw przysøugujaÎcych podmiotowi prawa23.
JezÇeli jednak uznacÂ, izÇ termin przekazania zasÂwiadczenia nalezÇy
do trybu posteÎpowania administracyjnego ± a chyba uznacÂ tak trzeba, poniewazÇ posteÎpowanie rejestracyjne przed kierownikiem u.s.c.
ma charakter posteÎpowania administracyjnego, o czym wspomniano
wczesÂniej ± to, aby wyjasÂnicÂ jego charakter, nalezÇy najpierw wskazacÂ, jak klasyfikowane saÎ terminy w prawie administracyjnym procesowym ze wzgleÎdu na skutek ich uchybienia. Terminy te dzieli sieÎ
na: terminy zwykøe24, terminy zawite i terminy przedawniajaÎce. Do
terminoÂw zawitych zaliczane saÎ zasÂ: terminy prekluzyjne i peremptoryjne. ¹Termin zawityº ± w procedurze administracyjnej ± okresÂlany jest jako termin, ktoÂrego nie wolno naruszacÂ, poniewazÇ czynnosÂcÂ dokonana po jego upøywie jest niewazÇna i prawnie bezskutecz22
TamzÇe, s. 358-359. Terminy zawite na gruncie prawa cywilnego klasyfikowane
saÎ jako: terminy do dochodzenia prawa przed organem panÂstwowym, terminy do
dokonywania czynnosÂci pozasaÎdowych, terminy do wygasÂnieÎcia praw podmiotowych.
CechaÎ charakterystycznaÎ wszystkich tych typoÂw terminoÂw zawitych jest to, zÇe saÎ one
bardzo kroÂtkie. Poza tym znajdujaÎ one zastosowanie jedynie w sytuacjach wyrazÂnie
w przepisach przewidzianych, ktoÂre okresÂlajaÎ døugosÂcÂ i poczaÎtek ich biegu, dlatego
brak jest dla nich jakichkolwiek przepisoÂw ogoÂlnych w kodeksie cywilnym. TamzÇe,
s. 359.
23
Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czeÎsÂci
ogoÂlnej, Warszawa 1996, s. 340. Ponadto Z. RadwanÂski dodaje, zÇe terminy zawite majaÎ
± z tych samych przyczyn, co terminy przedawnienia ± charakter norm bezwzgleÎdnie
wiaÎzÇaÎcych. Zob. Z. RadwanÂski, Prawo cywilne, s. 359. Przepis art. 119 k.c. stanowi, zÇe
¹terminy przedawnienia nie mogaÎ bycÂ skracane, ani przedøuzÇane przez czynnosÂcÂ prawnaÎº. Zob. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ± Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r. nr 16, poz.
93 z poÂzÂn. zm.).
24
¹Terminy zwykøeº to terminy, ktoÂrych uchybienie przyczynia sieÎ jedynie do
dezorganizacji posteÎpowania administracyjnego, nie powoduje zasÂ zÇadnych negatywnych konsekwencji dla podmiotu, ktoÂry dopusÂciø sieÎ tego uchybienia, ani dla dokonywanych czynnosÂci procesowych. Terminy te zasÂ dzieli sieÎ na: porzaÎdkowe, instrukcyjne
i deklaratoryjne. Zob. A. Wiktorowska, Terminy, s. 71.
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na25. Oznacza to, zÇe uchybienie terminu zawitego powoduje niewazÇnosÂcÂ czynnosÂci dokonanej po jego upøywie. JednakzÇe jest to niewazÇnosÂcÂ wzgleÎdna, poniewazÇ przy terminach zawitych mozÇna ¹sanowacÂ
skutki uchybienia terminu, stosujaÎc instytucjeÎ przywroÂcenia terminuº26. Uchybienie tych terminoÂw powoduje nieskutecznosÂcÂ dokonanej czynnosÂci prawnej, jednakzÇe strona mozÇe wniesÂcÂ o przywroÂcenie
takiego terminu, jezÇeli uprawdopodobni, zÇe jego uchybienie nastaÎpiøo bez jej winy, zasÂ organ termin ten mozÇe przywroÂcicÂ27.
Wedøug powyzÇszej klasyfikacji pieÎciodniowy termin na przekazanie zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie jest terminem, ktoÂry nie
mozÇe zostacÂ przywroÂcony, to zasÂ przemawia za tym, izÇ nie jest to
termin zawity. Jego uchybienie powoduje taki skutek, jaki przypisywany jest przez doktryneÎ prawa administracyjnego terminom przedawniajaÎcym28. Charakter terminu przedawniajaÎcego w posteÎpowaniu administracyjnym ma siedmiodniowy termin na zøozÇenie wniosku
o przywroÂcenie uchybionego terminu (art. 58 § 2 k.p.a.)29. Z. Janowicz pisze, izÇ termin ten ¹jest wyjaÎtkowym w naszym posteÎpowaniu
terminem nieprzywracalnymº30. Takim tezÇ wyjaÎtkowym terminem
jest pieÎciodniowy termin na przekazanie zasÂwiadczenia do u.s.c.
NalezÇy jednak zauwazÇycÂ, izÇ charakter przedawniajaÎcy termin ten
ma tylko w odniesieniu do duchownego. Wynika to z faktu, izÇ duchowny nie jest tu traktowany jako strona posteÎpowania, majaÎcego
na celu zawarcie maøzÇenÂstwa, a jako organ osoby prawnej dokonu25

TamzÇe, s. 72.
TamzÇe. Przykøadem terminu zawitego jest 14-dniowy termin na zøozÇenie odwoøania od decyzji lub 7-dniowy termin na wniesienie zazÇalenia na postanowienie.
27
TamzÇe, s. 72-73. Podobne rozwiaÎzanie funkcjonuje na gruncie prawa cywilnego procesowego, gdzie postanowiono, zÇe uchybienie terminu zawitego (prekluzyjnego) powoduje, izÇ czynnosÂcÂ procesowa jest bezskuteczna, jednakzÇe termin ten mozÇe
zostacÂ przywroÂcony. Zob. W. Siedlecki, Terminy, w: W. Siedlecki, Z. SÂwieboda, PosteÎpowanie cywilne. Zarys wykøadu, Warszawa 1998, s. 162-163.
28 Zob. A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia maøzÇenÂstwa w prawie polskim,
Lublin 2006, (mps BU KUL), s. 253.
29
Zob. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ± Kodeks posteÎpowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., nr 9, poz. 26 z poÂzÂn. zm.).
30
Z. Janowicz, Kodeks posteÎpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa
1999, s. 185.
26
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jaÎcej zawiadomienia o zaistniaøym fakcie31. Termin ten natomiast nie
wiaÎzÇe maøzÇonkoÂw jako wnioskodawcoÂw wysteÎpujaÎcych o rejestracjeÎ
zawartego przez nich maøzÇenÂstwa. Wprawdzie zÇaden przepis prawa
polskiego o zawieraniu maøzÇenÂstwa nie przewiduje mozÇliwosÂci przekazania zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie przez samych maøzÇonkoÂw, to jednak ± jak sieÎ wydaje ± nic nie stoi na przeszkodzie, aby
mogli oni to uczynicÂ. WszakzÇe to oni saÎ stronami32 toczaÎcego sieÎ
posteÎpowania, majaÎcego na celu zaistnienie maøzÇenÂstwa cywilnego
w formie wyznaniowej i to oni saÎ bezposÂrednio zainteresowani jego
zarejestrowaniem. Jako strony posteÎpowania rejestracyjnego mogaÎ
oni w kazÇdym czasie (o ile dysponujaÎ zasÂwiadczeniem sporzaÎdzonym
przez duchownego) wnosicÂ o sporzaÎdzenie przez kierownika u.s.c.
aktu maøzÇenÂstwa. Jest to ich uprawnienie33. MaøzÇonkowie mogaÎ jednak wnioskowacÂ o cywilnaÎ rejestracjeÎ swojego maøzÇenÂstwa pod warunkiem, zÇe saÎ stanu wolnego i nie naruszajaÎ w ten sposoÂb praw
legalnie nabytych przez osoby trzecie34. Wynika to z faktu, izÇ ± zgodnie z art. 1 § 2 k.r.o. ± zawarli oni maøzÇenÂstwo ¹podlegajaÎce prawu
wewneÎtrznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego w obecnosÂci duchownego, osÂwiadczajaÎc woleÎ jednoczesnego zawarcia maøzÇenÂstwa podlegajaÎcego prawu polskiemuº. W ten sposoÂb nabyli oni
prawo zÇaÎdania cywilnej rejestracji tego maøzÇenÂstwa. Prawo to nabyli
31
Art. 10 ust. 1 pkt 3 konkordatu stanowi, zÇe zawarcie maøzÇenÂstwa ma zostacÂ
wpisane do akt stanu cywilnego ¹na wniosekº przekazany do u.s.c. Wniosek ten
oznacza zwykøe zawiadomienie, przekazanie informacji. Takie rozumienie przepisu
konkordatu harmonizuje z art. 16 p.a.s.c., ktoÂry stanowi, zÇe akty stanu cywilnego
sporzaÎdza sieÎ na podstawie ¹zgøoszenia zdarzenia powodujaÎcego sporzaÎdzenie aktuº.
Ponadto we wøoskiej ± jednakowo autentycznej ± wersji jeÎzykowej konkordatu polskiego uzÇyto zwrotu ¹notificaº, co oznacza ¹zawiadomienieº. A zatem duchowny jest
jedynie podmiotem zawiadamiajaÎcym, przekazujaÎcym informacjeÎ. Podobnie: W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998, s. 59-60.
32
Zgodnie z przepisami kodeksu posteÎpowania administracyjnego ± stronaÎ posteÎpowania jest kazÇdy, czyjego interesu prawnego lub obowiaÎzku dotyczy posteÎpowanie, albo kto zÇaÎda czynnosÂci organu ze wzgleÎdu na swoÂj interes prawny (art. 28 k.p.a.).
33
Dla duchownego jest to obowiaÎzek, dlatego musiaø on zostacÂ zobligowany do
jego speønienia okresÂlonym terminem.
34
Chodzi o prawa nabyte w okresie od upøywu pieÎciodniowego terminu na przekazanie zasÂwiadczenia do momentu zøozÇenia zÇaÎdania o rejestracjeÎ maøzÇenÂstwa. MozÇe
tu chodzicÂ np. o prawa wynikøe z adopcji baÎdzÂ prawa o charakterze majaÎtkowym.
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oni w momencie sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia przez uprawnionego
duchownego. Do tego momentu prawa takiego nie posiadali, bo dopiero podpis uprawnionego duchownego autorytatywnie i urzeÎdowo
potwierdza, zÇe maøzÇenÂstwo zostaøo zawarte zgodnie z prawem wewneÎtrznym KosÂcioøa lub innego zwiaÎzku wyznaniowego, wobec osoby uprawnionej do asystowania przy jego zawarciu.
Dla maøzÇonkoÂw jako wnioskodawcoÂw termin przekazania zasÂwiadczenia do u.s.c. ma zatem charakter terminu zwykøego.
Z uwagi na przyjeÎcie takiego charakteru terminu dla maøzÇonkoÂw
± wnioskodawcoÂw, rozwazÇenia w tym miejscu wymaga kwestia, czy
maøzÇonkowie mogaÎ wnioskowacÂ o sporzaÎdzenie aktu maøzÇenÂstwa,
nie posiadajaÎc sporzaÎdzonego przez duchownego zasÂwiadczenia.
Chodzi o sytuacjeÎ, gdy wszystkie egzemplarze zasÂwiadczenia zagineÎøy np. na skutek kradziezÇy ± przed przekazaniem ich do u.s.c. Wydaje
sieÎ, zÇe w tej sytuacji powinni oni zwroÂcicÂ sieÎ do saÎdu z wnioskiem
o wydanie postanowienia w przedmiocie sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa, gdyzÇ bez niego kierownik u.s.c. nie ma formalnej podstawy
dokonania rejestracji35. PodjeÎcie takiego posteÎpowania przez saÎd jest
dopuszczalne. Zgodnie bowiem z art. 32 p.a.s.c saÎd jest uprawniony
do ustalania tresÂci aktu stanu cywilnego, jezÇeli akt maøzÇenÂstwa nie
zostaø sporzaÎdzony i nie mozÇna go sporzaÎdzicÂ w trybie przewidzianym w przepisach ustawy. PosteÎpowanie to ma charakter nieprocesowy (art. 33 p.a.s.c.). PosiadajaÎc takie postanowienie, maøzÇonkowie
mogaÎ dopiero skutecznie wnosicÂ do kierownika u.s.c. o sporzaÎdzenie
aktu maøzÇenÂstwa36.
Prawodawca polski postanowiø, zÇe w razie niemozÇnosÂci zachowania pieÎciodniowego terminu na przekazanie zasÂwiadczenia do u.s.c.
z powodu zaistnienia siøy wyzÇszej, jego bieg ulega zawieszeniu przez
czas trwania przeszkody (art. 8 § 3 zd. 2 k.r.o.). Natomiast konkordat
stanowi, zÇe ¹termin ten ulega przedøuzÇeniu, jezÇeli nie zostaø dotrzy35

ZasÂwiadczenie to stanowi bowiem element skøadowy konstytutywnej przesøanki zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego przed duchownym, dlatego jego brak uzasadnia
odmoweÎ sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa. Zob. T. SmyczynÂski, Nowelizacja prawa maøzÇenÂskiego, ¹PanÂstwo i Prawoº 1999, z. 2, s. 26-27.
36
Szerzej: A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia maøzÇenÂstwa,
s. 199-202.
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many z powodu siøy wyzÇszej, do czasu ustania tej przyczynyº (art. 10
ust. 1 pkt 3 in fine)37. Sformuøowanie uzÇyte w konkordacie jest nieprecyzyjne, poniewazÇ w razie zaistnienia siøy wyzÇszej bieg terminu na
przekazanie zasÂwiadczenia do u.s.c. przerywa sieÎ, a po jej ustaniu nie
biegnie od poczaÎtku, lecz jest kontynuowany (nabiera swej mocy).
Oznacza to, zÇe w przypadku, gdy zdarzenie, posiadajaÎce znamiona
siøy wyzÇszej, nastaÎpiøo np. w trzecim dniu biegu pieÎciodniowego terminu przekazania zasÂwiadczenia do u.s.c., to po ustaniu siøy wyzÇszej
terminem niezwøocznym, w ktoÂrym winno nastaÎpicÂ przekazanie zasÂwiadczenia jest termin dwudniowy. Gdyby zasÂ przyjaÎcÂ, izÇ termin
pieÎciu dni ulega przedøuzÇeniu, oznaczaøoby to, izÇ po ustaniu siøy wyzÇszej termin ten biegnie na nowo38 i w zasadzie duchowny mozÇe przekazacÂ zasÂwiadczenie nie w ciaÎgu pieÎciu dniu, ale odpowiednio w terminie od szesÂciu do dziesieÎciu dni od zawarcia maøzÇenÂstwa w zalezÇnosÂci, w ktoÂrym dniu jego biegu nastaÎpiøo dziaøanie siøy wyzÇszej (wyøaÎczajaÎc oczywisÂcie sam okres dziaøania siøy wyzÇszej)39.
PojeÎcie ¹siøy wyzÇszejº nie zostaøo zdefiniowane w doktrynie, dlatego tezÇ jest roÂzÇnie interpretowane. Powszechnie przyjmuje sieÎ, izÇ
¹siøa wyzÇszaº (vis maior) to zdarzenie nadzwyczajne, zewneÎtrzne
i niemozÇliwe do zapobiezÇenia. Jest to zdarzenie o charakterze katastroficznym, ktoÂrego przyczynaÎ mogaÎ bycÂ nieprzewidziane dziaøania
siø przyrody, jak powoÂdzÂ, trzeÎsienie ziemi lub nadzwyczajne zdarzenia powodujaÎce zaburzenia w zÇyciu zbiorowym ludnosÂci, jak: wojna,
zamieszki w kraju. Jego przyczynaÎ mogaÎ bycÂ takzÇe akty wøadzy pu37

RoÂwniezÇ w wøoskiej wersji jeÎzykowej konkordatu uzÇyto sformuøowania questo
termine verraÁ prolungato. Termin prolungato pochodzi od czasownika prolungare,
ktoÂry oznacza ¹przedøuzÇacÂº. Zob. S. Soja, C. Zawadzaka, Z. Zawadzki, Maøy søownik
wøosko-polski, polsko-wøoski. Piccolo dizionario italiano-polacco polacco-italiano,
Warszawa 1961, s. 259.
38
Z takiego ± jak sieÎ wydaje ± zaøozÇenia wychodzi np. W. Adamczewski, ktoÂry
uwazÇa, zÇe ¹literalne potraktowanie klauzuli konkordatowej mogøoby zniweczycÂ jej
funkcjonalny charakter, [dlatego] przepisy wykonawcze mogøyby wyrazÂnie okresÂlicÂ,
zÇe w takim wypadku przepisany konkordatem termin nalezÇy liczycÂ od ustania przyczyny zaistnienia «siøy wyzÇszej», ktoÂra uniemozÇliwiaøa zachowanie terminuº.
W. Adamczewski, MaøzÇenÂstwo we wspoÂøczesnych konkordatach, Warszawa 1999, s. 249.
39
¹PrzedøuzÇenie terminu na skutek istnienia «siøy wyzÇszej» nasteÎpuje do czasu
ustania przyczyny, ktoÂra jaÎ spowodowaøaº. TamzÇe, s. 70.
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blicznej, ktoÂrym jednostka nie jest w stanie sieÎ przeciwstawicÂ40. NalezÇy zatem odroÂzÇnicÂ siøeÎ wyzÇszaÎ od zwykøego przypadku (casus)
i przyjaÎcÂ, izÇ przytaczane w literaturze przedmiotu przypadki choroby
proboszcza lub jego sÂmierci nie wyczerpujaÎ znamion siøy wyzÇszej,
gdyzÇ nawet w razie nagøej choroby duchownego, uniemozÇliwiajaÎcej
mu osobiste speønienie ciaÎzÇaÎcego na nim obowiaÎzku, istniejaÎ podstawy do legalnego sprawowania funkcji tego organu41. Znamiona siøy
wyzÇszej mogøaby dopiero wypeønicÂ epidemia choroby zakazÂnej, ktoÂra
dotkneÎøaby szerszaÎ grupeÎ ludzi, w tym takzÇe uprawnionego duchownego. Nie mozÇe to bycÂ natomiast indywidualny przypadek zachorowania42. Uznanie, zÇe siøa wyzÇsza miaøa miejsce z powodu choroby lub
sÂmierci duchownego, mogøoby nastaÎpicÂ dopiero woÂwczas, gdyby
obowiaÎzek przekazania zasÂwiadczenia spoczywaø na duchownym jako osobie fizycznej. Duchowny jednak w tym przypadku traktowany
jest jako organ osoby prawnej, dlatego jezÇeli nie ten podmiot to inny
powinien dopeønicÂ wymaganego obowiaÎzku43. W razie zaistnienia
zatem siøy wyzÇszej zasÂwiadczenie nalezÇy przekazacÂ do urzeÎdu stanu
cywilnego niezwøocznie po jej ustaniu, podajaÎc przyczyneÎ, ktoÂra spowodowaøa zwøokeÎ44.
JezÇeli naruszenie terminu przekazania zasÂwiadczenia do u.s.c.
nastaÎpiøo z powodu ¹siøy wyzÇszejº, kierownik u.s.c. winien sprawdzicÂ,
czy okresÂlone zdarzenie rzeczywisÂcie posiadaøo wszystkie znamiona
siøy wyzÇszej. W tym celu powinien przeprowadzicÂ posteÎpowanie wyjasÂniajaÎce, poniewazÇ stosownie do orzeczenia SaÎdu NajwyzÇszego
z dnia 10 marca 1992 r. ± ¹skutki zdarzenia, na ktoÂre zainteresowana
40

Zob. W. CzachoÂrski, ZobowiaÎzania. Zarys wykøadu, Warszawa 1998, s. 182.
W KosÂciele katolickim ± w takiej sytuacji ± mozÇna zastosowacÂ kan. 541 § 1
KPK dotyczaÎcy wakatu urzeÎdu proboszcza. Zob. Codex Iuris Canonici auctoritate
Ioannis Paulii PP. promulugatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekøad polski zatwierdzony przez KonferencjeÎ Episkopatu Polski, PoznanÂ 1984.
42
Odmienny poglaÎd wyrazÇa J. Krukowski, Zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego
ze skutkami cywilnymi, s. 240; TenzÇe, Procedura uznawania skutkoÂw cywilnych,
s. 220.
43
Zob. A. Mezglewski, Przepisy wprowadzajaÎce, s. 266-267.
44
Wydaje sieÎ jednak, izÇ w konkretnym przypadku duchownemu trudno beÎdzie
ocenicÂ, czy dziaøanie siøy wyzÇszej juzÇ ustaÎpiøo. Zob. A. Tunia. ObowiaÎzki duchownego,
178.
41
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osoba nie ma wpøywu i ktoÂremu przy najbardziej posunieÎtej starannosÂci nie mogøa zapobiec [...] nie powinny tej osoby obciaÎzÇacÂ ujemnymi konsekwencjamiº45. Oceny, czy zdarzenie takie miaøo rzeczywisÂcie miejsce, dokonacÂ mozÇe tylko kierownik u.s.c. On roÂwniezÇ
ocenia, czy dziaøanie siøy wyzÇszej w konkretnym przypadku juzÇ ustaÎpiøo46. Z wnioskiem o przeprowadzenie takiego posteÎpowania mozÇe
zwroÂcicÂ sieÎ osoba zainteresowana (np. duchowny lub jeden z maøzÇonkoÂw).
W doktrynie zauwazÇa sieÎ, zÇe jezÇeli w razie uchybienia terminu
kierownik u.s.c. sporzaÎdziø akt maøzÇenÂstwa, wpisowi temu towarzyszy
domniemanie, zÇe usprawiedliwiø on zaistniaøe opoÂzÂnienie47. Jak sieÎ
jednak wydaje, uzÇycie søowa ¹usprawiedliwiøº w powyzÇszym konteksÂcie nie jest fortunne. Dopuszcza ono bowiem pewnaÎ uznaniowosÂcÂ ze
strony kierownika u.s.c. Lepiej byøoby, gdyby kierownik u.s.c. w uzasadnieniu do swojej decyzji stwierdziø, izÇ w jego przekonaniu wystaÎpiøy znamiona siøy wyzÇszej.
Â STWA W U.S.C.
3. TERMIN SPORZAÎDZENIA AKTU MAèZÇEN

Akt maøzÇenÂstwa winien zostacÂ sporzaÎdzony niezwøocznie, nie
poÂzÂniej nizÇ w nasteÎpnym dniu roboczym, po dniu, w ktoÂrym do
u.s.c. nadeszøy dokumenty stanowiaÎce podstaweÎ sporzaÎdzenia tego
aktu (art. 61a ust. 2 p.a.s.c.). Termin przewidziany w tym przepisie
45

Zob. Wyrok SaÎdu NajwyzÇszego z dnia 10 marca 1992 r., OSP 1992 r., poz. 30.
Zdaniem T. SmyczynÂskiego problem niedostarczenia zasÂwiadczenia przez duchownego z powodu siøy wyzÇszej nalezÇy oceniacÂ podobnie do przyczyn niedokonania
przez stroneÎ w wyznaczonym terminie czynnosÂci procesowej bez swojej winy (art. 168
§ 1 k.p.c.). Zob. T. SmyczynÂski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze, Warszawa 2005, s. 35.
47
W przekonaniu T. SmyczynÂskiego przy ocenie dotrzymania tego terminu nalezÇy rozstrzygacÂ na korzysÂcÂ maøzÇenÂstwa (in favore matrimonii), poniewazÇ terminu tego
nie mozÇna traktowacÂ jako przesøanki koniecznej do zawarcia maøzÇenÂstwa. Peøni ona
jedynie funkcjeÎ pomocniczaÎ wzgleÎdem przesøanki konstytutywnej sporzaÎdzenia aktu
maøzÇenÂstwa, poniewazÇ jezÇeli kierownik u.s.c. sporzaÎdzi akt maøzÇenÂstwa mimo naruszenia tego terminu przez duchownego, maøzÇenÂstwo cywilne zaistnieje i nie ma podstaw do zÇaÎdania uniewazÇnienia maøzÇenÂstwa na podstawie art. 2 k.r.o. TamzÇe, s. 36.
46

222

ANNA TUNIA

ma charakter jedynie instrukcyjny, co oznacza, zÇe jego uchybienie nie
stoi na przeszkodzie poÂzÂniejszej rejestracji maøzÇenÂstwa.
CzeÎstaÎ praktykaÎ urzeÎdoÂw stanu cywilnego jest sporzaÎdzanie aktoÂw maøzÇenÂstwa w czasie odpowiednim do aktualnie panujaÎcego
w danym urzeÎdzie nateÎzÇenia pracy. W zwiaÎzku z tym wydaje sieÎ, izÇ
uzasadnione byøoby, gdyby na kierowniku u.s.c. ciaÎzÇyø obowiaÎzek
sporzaÎdzenia i przesøania odpisu aktu maøzÇenÂstwa maøzÇonkom. Jego
ewentualny brak pozwoliøby stronom na podjeÎcie krokoÂw majaÎcych
na celu ustalenie przyczyny niezarejestrowania zawartego przez nich
maøzÇenÂstwa, pod warunkiem jednak, zÇe zostaliby oni odpowiednio
pouczeni w tym zakresie.
W przypadku zatem przekazania do u.s.c. zasÂwiadczenia speøniajaÎcego wszystkie wymogi formalne, po stronie kierownika ciaÎzÇy obowiaÎzek prawny sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa w terminie okresÂlonym w art. 61a ust. 2 p.a.s.c. Termin ten mozÇe jednak ulec ¹wydøuzÇeniuº w razie zajsÂcia okolicznosÂci uniemozÇliwiajaÎcych natychmiastowe dokonanie rejestracji. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacjeÎ,
gdy przekazane do u.s.c. zasÂwiadczenie obarczone jest brakami formalnymi. Kierownik u.s.c. winien woÂwczas ± zgodnie z art. 64 § 2
k.p.a. ± wezwacÂ duchownego do ich uzupeønienia w terminie 7 dni
z pouczeniem, zÇe ich nieusunieÎcie spowoduje pozostawienie sprawy
bez rozpoznania. Po uzupeønieniu brakoÂw, kierownik ma obowiaÎzek
akt taki sporzaÎdzicÂ.
SporzaÎdzenie aktu maøzÇenÂstwa w terminie poÂzÂniejszym nizÇ okresÂlony w art. 61a ust. 2 p.a.s.c. mozÇe nastaÎpicÂ roÂwniezÇ, gdy kierownik
odmoÂwiø sporzaÎdzenia tegozÇ aktu, a jego decyzja zostaøa poddana
kontroli saÎdowej. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 in fine p.a.s.c., jezÇeli
kierownik u.s.c. odmawia sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa zawartego
w sposoÂb okresÂlony w art. 1 § 2 i 3 k.r.o., to obowiaÎzany jest powiadomicÂ na pisÂmie osobeÎ zainteresowanaÎ48 o przyczynie swojej odmowy (art. 7 ust. 2 zd. 1. p.a.s.c.) i wskazacÂ jednoczesÂnie przyczyny
48
OsobaÎ zainteresowanaÎ w tej sytuacji saÎ nie tylko maøzÇonkowie (strony posteÎpowania majaÎcego na celu zawarcie maøzÇenÂstwa), ale takzÇe duchowny, poniewazÇ jako
podmiot obowiaÎzku sporzaÎdzenia i terminowego przekazania do u.s.c. zasÂwiadczenia
o zawartym maøzÇenÂstwie ± w razie uchybienÂ z jego strony ± powinien miecÂ mozÇnosÂcÂ
ochrony swoich interesoÂw.
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uzasadniajaÎce niedokonanie tej czynnosÂci. Osoba zainteresowana
mozÇe zasÂ w ciaÎgu 14 dni od doreÎczenia jej pisma kierownika u.s.c.
wystaÎpicÂ do saÎdu rejonowego wøasÂciwego ze wzgleÎdu na siedzibeÎ
urzeÎdu stanu cywilnego z wnioskiem o rozstrzygnieÎcie, czy okolicznosÂci przedstawione przez kierownika u.s.c. uzasadniajaÎ odmoweÎ
sporzaÎdzenia przez niego aktu maøzÇenÂstwa (art. 7 ust. 2 zd. 2.
p.a.s.c.)49. RozstrzygajaÎc spraweÎ odmowy sporzaÎdzenia aktu cywilnego (aktu maøzÇenÂstwa) przez kierownika u.s.c., saÎd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy (art. 564 pkt 4 k.p.c.)50. Prawomocne orzeczenie saÎdu wydane w tej sprawie jest wiaÎzÇaÎce dla
kierownika u.s.c. (art. 7 ust. 2 zd. 3. p.a.s.c.). Oznacza to, zÇe jezÇeli
w toku posteÎpowania saÎdowego saÎd nie podzieliø argumentoÂw kierownika u.s.c. i uwzgleÎdniø wniosek osoby zainteresowanej z chwilaÎ
uprawomocnienia sieÎ tego postanowienia, kierownik u.s.c. beÎdzie
musiaø sieÎ do niego zastosowacÂ i sporzaÎdzicÂ akt maøzÇenÂstwa51.
4. PODSUMOWANIE

OdnoszaÎc sieÎ do trzymiesieÎcznego terminu wazÇnosÂci zasÂwiadczenia, o ktoÂrym mowa w art. 41 § 2 k.r.o., nalezÇy postawicÂ postulat de
lege lata traktowania go jako terminu przedawniajaÎcego. Taki charakter tego terminu wynika z jego konstrukcji prawnej nadanej mu
przez samego ustawodawceÎ.
Jako termin przedawniajaÎcy de lege lata nalezÇy roÂwniezÇ traktowacÂ pieÎciodniowy termin, jaki ma duchowny na przekazanie zasÂwiadczenia do u.s.c. PrzedawniajaÎcy charakter tego terminu wynika z kategorycznego brzmienia zaroÂwno przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 kon49
WystaÎpienie jednak przez stroneÎ do saÎdu z wnioskiem o rozstrzygnieÎcie danej
sprawy jest niedopuszczalne, jezÇeli saÎd na podstawie art. 5 k.r.o. rozstrzygnaÎø, izÇ maøzÇenÂstwo nie mozÇe bycÂ zawarte (art. 7 ust. 3 p.a.s.c.).
50
Zob. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. ± Kodeks posteÎpowania cywilnego (Dz.
U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z poÂzÂn. zm.).
51
JezÇeli natomiast argumenty kierownika u.s.c. zostaøy uwzgleÎdnione, osoba zainteresowana ma prawo zøozÇycÂ zazÇalenie na postanowienie saÎdu oddalajaÎce jej wniosek do saÎdu okreÎgowego. Zob. H. ChwycÂ, Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego rejestracja, s. 44.
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kordatu, z przepisu art. 8 § 3 k.r.o., jak tezÇ z przepisu art. 61a ust. 5
p.a.s.c. PowyzÇsze przepisy nie dajaÎ mozÇliwosÂci jego interpretacji
w kierunku uznania go za termin zawity, czy tezÇ termin instrukcyjny.
Celem prawodawcy (zaroÂwno stron konkordatu, jak i ustawodawcy
polskiego) byøo bowiem maksymalne zobligowanie duchownych do
bezzwøocznego przekazania zasÂwiadczenia do u.s.c. Ta przesøanka
miaøa niewaÎtpliwie decydujaÎcy wpøyw na charakter uksztaøtowanego
terminu. NadmienicÂ przy tym nalezÇy, izÇ prawodawca nie ma innej
mozÇliwosÂci zobligowania duchownych do terminowego przekazywania zasÂwiadczenÂ. NiemozÇliwe saÎ do zastosowania wobec nich zaroÂwno sankcje administracyjnoprawne, jak i karnoprawne. Rygorystyczny charakter tego terminu w stosunku do duchownych nalezÇy zatem
utrzymacÂ.
UrzeÎdnicy stanu cywilnego, ktoÂrzy stosujaÎ powyzÇsze przepisy
w praktyce, najczeÎsÂciej dokonujaÎ rejestracji maøzÇenÂstwa takzÇe w przypadkach, gdy zasÂwiadczenie dostarczane jest po terminie52. Praktyki
takiej ± pomimo jej powszechnosÂci ± nie mozÇna aprobowacÂ. W przypadku uchybienia przez duchownego terminu, kierownik u.s.c. ± jak
sieÎ wydaje w konteksÂcie powyzÇszych ustalenÂ ± powinien poinformowacÂ o tym fakcie strony, czyli maøzÇonkoÂw, a takzÇe pouczycÂ ich, zÇe
w zaistniaøej sytuacji rejestracja maøzÇenÂstwa mozÇe nastaÎpicÂ jedynie na
ich zÇaÎdanie. ZÇaÎdanie to winno bycÂ zgodnie wniesione przez obie
strony baÎdzÂ tezÇ wyrazÇone przez jednego z maøzÇonkoÂw, przy braku
sprzeciwu drugiego.
52

Wiedza na ten temat zaczerpnieÎta zostaøa z dyskusji, jaka miaøa miejsce podczas mieÎdzynarodowej konferencji nt. Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego rejestracja na podstawie przepisoÂw prawa polskiego i obcego w Kazimierzu Dolnym w dniach 8-10 maja
2001 r., w ktoÂrej brali udziaø i wypowiadali sieÎ kierownicy u.s.c. z caøej Polski. Sprawozdanie z dyskusji opublikowaø na stronie internetowej B. Glinowski. Zob. http://
www.archpoznan.org.pl
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Nominalnie pierwszym aktem prawnym w historii Rosji, w ktoÂrym wprowadzono pojeÎcia tolerancji i wolnosÂci religijnej, byø wydany
przez cara Mikoøaja II 26 II 1903 r. manifest tolerancyjny, chocÂ juzÇ
pewne elementy znalazøy sieÎ we wczesÂniejszym rozporzaÎdzeniu Ministerstwa Obcych WyznanÂ O darowaniu raskolnikom niektoÂrych
praw cywilnych i o sprawowaniu nabozÇenÂstw (1883 r.). W warunkach
kleÎski w wojnie z JaponiaÎ, ostrego kryzysu gospodarczego, spoøecznego i politycznego, doszøo do ogøoszenia 30 IV 1905 r. tzw. edyktu
tolerancyjnego. Mimo zÇe prawosøawie pozostaøo nadal wyznaniem
panÂstwowym, to konwersja do innych konfesji przestaøa bycÂ przesteÎpstwem karnym. StaroobrzeÎdowcom i czøonkom innych sekt wywodzaÎcych sieÎ z prawosøawia dokument ten przyznawaø wolnosÂcÂ istnienia i dziaøania, duchownych, zaroÂwno w prawach, jak i obowiaÎzkach, zroÂwnywaø z klerem innych wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich, gminom
wyznaniowym (parafiom) zezwalaø na posiadanie odreÎbnych cmentarzy, a takzÇe potwierdzaø prawo laikatu do zawierania maøzÇenÂstw
mieszanych z prawosøawnymi. W stosunku do KosÂcioøa katolickiego
przyznano mu prawo do nieskreÎpowanej dziaøalnosÂci religijnej, w tym
do zakøadania nowych parafii i wznoszenia sÂwiaÎtynÂ, zwroÂcono skonfiskowane i zamknieÎte przez panÂstwo kosÂcioøy i kaplice, a takzÇe ze-
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zwolono wcielonym wczesÂniej do prawosøawia grekokatolikom przejsÂcie na obrzaÎdek øacinÂski1.
W 1917 r. abdykowaø car Mikoøaj II, gøowa KosÂcioøa prawosøawnego w Rosji, co umozÇliwiøo przywroÂcenie nieistniejaÎcej od czasoÂw
Piotra I instytucji patriarchatu. WøadzeÎ w panÂstwie przejaÎø RzaÎd
Tymczasowy, ktoÂry w aktach prawnych O zniesieniu ograniczenÂ wyznaniowych i narodowych (20 III 1917 r.) oraz O wolnosÂci sumienia
(14 VII 1917 r.) zroÂwnaø w prawie wszystkich obywateli rosyjskich
bez wzgleÎdu na przekonania religijne. Po raz pierwszy poreÎczono
prawo do pozostawania bez przynalezÇnosÂci religijnej, przy czym osoby korzystajaÎce z tego uprawnienia zobowiaÎzano do poinformowania
o tym konfesjeÎ, do ktoÂrej wczesÂniej nalezÇaøy oraz zgøoszenia tego
faktu do organu samorzaÎdu terytorialnego, od tego momentu prowadzaÎcego akta stanu cywilnego takich osoÂb2.
DojsÂcie do wøadzy komunistoÂw w wyniku rewolucji pazÂdziernikowej skutkowaøo rewizjaÎ dotychczasowych gwarancji wolnosÂci religijnej. Dekretem O rozdziale kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od kosÂcioøa (23 I 1918 r.) wszystkie wspoÂlnoty religijne zostaøy zroÂwnane ze
stowarzyszeniami prywatnymi, pozbawione prawa wøasnosÂci i podmiotowosÂci prawnej, a takzÇe jakiegokolwiek wsparcia ze strony panÂstwa i samorzaÎdoÂw. JednoczesÂnie wprowadzono zakaz rubryk wyznaniowych oraz nakazano usunieÎcie pytanÂ dotyczaÎcych wyznawanej
religii lub sÂwiatopoglaÎdu z dokumentoÂw urzeÎdowych, zakazano ceremoniaøoÂw i obrzeÎdoÂw religijnych w dziaøalnosÂci organoÂw publicznych i spoøecznych, zlikwidowano instytucjeÎ przysieÎgi religijnej, a takzÇe rugowano religieÎ ze szkolnictwa publicznego. WkroÂtce pojawiøy
sieÎ roÂwniezÇ akty nizÇszego rzeÎdu sÂcisÂle ograniczajaÎce prawo do wolnosÂci religijnej i dyskryminujaÎce obywateli ze wzgleÎdu na jakiekolwiek wyznanie. ¹Stowarzyszenia kosÂcielneº z hierarchiaÎ duchownaÎ
zastaÎpiøy ¹grupy wierzaÎcychº, czyli skøadajaÎce sieÎ z przynajmniej
dwudziestu osoÂb komitety parafialne, ktoÂrym powierzono zarzaÎdza1

Zob. J. BysÂ, Stosunek panÂstwa do KosÂcioøoÂw w Rosji od chrztu Rusi do rewolucji
pazÂdziernikowej (od X w. do 1917 r.), ¹Prawo Kanoniczneº 2001, nr 1-2, s. 206-208;
M. Banaszak, Historia KosÂcioøa katolickiego, t. 3', Warszawa 1991, s. 308-309.
2
Zob. J. BysÂ, Stosunek panÂstwa, s. 209.
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nie sprawami parafii lub gminy, a takzÇe najmowanie do pracy duchownego. Zakazano nauczania zasad wiary dzieci i møodziezÇ do
osiemnastego roku zÇycia przez kogokolwiek, øaÎcznie z rodzicami.
Wszystkich duchownych pozbawiono praw politycznych na roÂwni
z osobami ¹zÇyjaÎcymi z cudzej pracyº, przesteÎpcami i tzw. obcymi.
W 1923 r. zdelegalizowano wszystkie wspoÂlnoty religijne i zobowiaÎzano do obowiaÎzkowej ponownej rejestracji, zaostrzajaÎc jednoczesÂnie jej warunki. Wniosek o rejestracjeÎ musiaø bycÂ podpisany przez
pieÎcÂdziesieÎciu peønoprawnych obywateli, ktoÂrzy zostali roÂwniezÇ zobligowani do przedøozÇenia wielu dokumentoÂw, co w praktyce przyczyniøo sieÎ do zmniejszenia liczby oficjalnie dziaøajaÎcych organizacji religijnych. W 1928 r. zakazano organizowania przez zwiaÎzki wyznaniowe stowarzyszenÂ, zgromadzenÂ, kongresoÂw i wszelkiej aktywnosÂci
duszpasterskiej. W konÂcu w radzieckiej ustawie zasadniczej z 5 XII
1936 r. zapisano sÂcisøy rozdziaø kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od kosÂcioøa, natomiast wolnosÂcÂ religijna zostaøa ograniczona wyøaÎcznie do
prawa wykonywania kultoÂw religijnych. Do rangi konstytucyjnej zasady urosøa propaganda ateistyczna, ktoÂra staøa sieÎ w ten sposoÂb
jednym z podstawowych zadanÂ panÂstwa radzieckiego (art. 124)3.
System prawa wyznaniowego, przyjeÎty w ZSRR po II wojnie sÂwiatowej, wcielano w zÇycie w konstytucjach i ustawodawstwie panÂstw
Europy SÂrodkowej. W federacji radzieckiej dopiero w wyniku zaproponowanej przez przywoÂdceÎ partii komunistycznej M. Gorbaczowa
polityki pierestrojki doszøo do zmiany oficjalnego stosunku wøadzy
do religii. Przejawem tego procesu na gruncie prawnym byøo uchwalenie 1 X 1990 r. przez RadeÎ NajwyzÇszaÎ ZSRR ogoÂlnozwiaÎzkowej
ustawy O wolnosÂci sumienia i organizacjach religijnych. WkroÂtce roÂwniezÇ ustawy regulujaÎce problematykeÎ wyznaniowaÎ zaczeÎto uchwalacÂ
na poziomie republik zwiaÎzkowych i autonomicznych. Jeszcze przed
upadkiem komunizmu i ZwiaÎzku Radzieckiego uczyniøy to Armenia,
Rosja, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. W art. 1 Ustawy ZSRR
3
Por. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,
s. 74-76; H. Misztal, Systemy relacji panÂstwo ± KosÂcioÂø, w: Prawo wyznaniowe,
H. Misztal i P. Stanisz (red.), Lublin 2003, s. 47-48; J. Matwiejuk, Ksztaøtowanie normatywnego systemu stosunkoÂw panÂstwa do organizacji religijnych w ZwiaÎzku Radzieckim, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2004, t. 7, s. 103-110.
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zapisano: ¹Niniejsza Ustawa gwarantuje obywatelom prawa do okresÂlania i wyrazÇania swojego stosunku do religii, do zgodnych z tym przekonanÂ, do nieskreÎpowanego wyznawania religii i wypeøniania obrzeÎdoÂw religijnych, a takzÇe [gwarantuje ± TJS] sprawiedliwosÂcÂ spoøecznaÎ
i roÂwnosÂcÂ, ochroneÎ praw i interesoÂw obywateli niezalezÇnie od ich
stosunku do religii i reguluje stosunki zwiaÎzane z dziaøalnosÂciaÎ organizacji religijnychº4. Nowy akt prawny zdefiniowaø szczegoÂøowo pojeÎcie ¹prawa do wolnosÂci sumieniaº: ¹W zgodzie z prawem do wolnosÂci sumienia kazÇdy obywatel samodzielnie okresÂla swoÂj stosunek do
religii, ma prawo osobistego albo wspoÂlnego z innymi wyznawania
jakiejkolwiek religii albo nie wyznawania zÇadnej, wyrazÇania i propagowania przekonanÂ zwiaÎzanych ze stosunkiem do religii. Rodzice albo
osoby, ktoÂre ich zasteÎpujaÎ, za wzajemnaÎ zgodaÎ majaÎ prawo wychowywania swoich dzieci w zgodzie ze swoim wøasnym stosunkiem do religii. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przymuszenie obywateli do
okresÂlenia swojego stosunku do religii, do wyznawania albo odmowy
wyznawania religii, do uczestnictwa albo nie uczestniczenia w nabozÇenÂstwach, obrzeÎdach i ceremoniach religijnych, do nauczania religii.
Realizacja wolnosÂci wyznawania religii albo przekonanÂ podlega tylko
takim ograniczeniom, ktoÂre saÎ niezbeÎdne dla ochrony bezpieczenÂstwa
i porzaÎdku publicznego, zÇycia, zdrowia i moralnosÂci, a takzÇe praw
i wolnosÂci innych obywateli, ustanowionych przez UstaweÎ i zgodnych
z mieÎdzynarodowymi zobowiaÎzaniami ZSRR (art. 3)º5.
W dalszej czeÎsÂci Ustawy zagwarantowano roÂwnosÂcÂ obywateli wobec prawa we wszystkich dziedzinach zÇycia obywatelskiego, politycznego, ekonomicznego, spoøecznego i kulturalnego niezalezÇnie od stosunku do religii, zakaz ograniczania praw i tworzenia przywilejoÂw,
a takzÇe podzÇegania do wrogosÂci i nienawisÂci ze wzgleÎdu na stosunek
do religii oraz obrazÇania uczucÂ obywateli, zakaz zasøaniania sieÎ przekonaniami religijnymi przy odmowie wykonywania obowiaÎzkoÂw
konstytucyjnych, przy czym zastaÎpienie jednego obowiaÎzku przez
drugi jest dopuszczalne tylko w przypadkach przewidzianych przez
4
Zakon SSSR ¹O svobode sovesti i religioznych organizacijachº, w: http://ntc.duma.gov.ru/bpa, 15 wrzesÂnia 2006 r.
5
TamzÇe.
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prawo (art. 4). Art. 5 podtrzymuje rozdziaø kosÂcioøa (organizacji religijnych) od panÂstwa, a art. 6 ± rozdziaø szkoøy od kosÂcioøa (organizacji religijnych), przy roÂwnoczesnym zapewnieniu roÂwnosÂci wszystkich wyznanÂ. Omawiany akt prawny zawiera szczegoÂøowy katalog
organizacji religijnych (gminy wyznaniowe, zarzaÎdy i centra, klasztory, bractwa religijne, misje, duchowne zakøady osÂwiatowe i zjednoczenia skøadajaÎce sieÎ z wymienionych podmiotoÂw), a samaÎ organizacjeÎ
charakteryzuje jako instytucjeÎ tworzonaÎ w celu zaspokojenia potrzeb
religijnych obywateli wyznawania i propagowania wiary, dziaøajaÎcaÎ
w zgodzie ze swojaÎ strukturaÎ hierarchicznaÎ i instytucjonalnaÎ, wybierajaÎcaÎ, mianujaÎcaÎ i wymieniajaÎcaÎ swoÂj personel w zgodzie ze swoim
statutem (art. 7).
Gminy wyznaniowe (parafie) saÎ zakøadane przez grupeÎ co najmniej dziesieÎciu osoÂb peønoletnich, a pozostaøe rodzaje organizacji ±
przez zarzaÎdy i centra (art. 8-14). W przypadku klasztoroÂw i bractw
religijnych ustawodawca przewidziaø mozÇliwosÂcÂ ich zaøozÇenia na warunkach okresÂlonych dla gmin wyznaniowych (art. 10). Ustawa
z 1990 r. przywroÂciøa roÂwniezÇ organizacjom religijnych prawa majaÎtkowe, w tym prawo do korzystania z majaÎtku panÂstwowego (art. 17-18), nadaøa im prawo do dziaøalnosÂci produkcyjnej i gospodarczej
(art. 19), a takzÇe uregulowaøa problematykeÎ zwiaÎzanaÎ z zatrudnianiem, zabezpieczeniem socjalnym i ubezpieczeniem spoøecznym duchownych i innych osoÂb zatrudnianych przez organizacje (art. 25-28).
Nowy akt prawny zezwoliø roÂwniezÇ na prowadzenie nabozÇenÂstw i innych obrzeÎdoÂw religijnych nie tylko w sÂwiaÎtyniach, ale roÂwniezÇ
w szpitalach, hotelach, domach starcoÂw i inwalidoÂw, aresztach i zakøadach karnych, na prosÂbeÎ osoÂb przebywajaÎcych w tych instytucjach
lub z inicjatywy organizacji religijnych (art. 21). Art. 22 dotyczy mozÇliwosÂci wolnego posiadania, nabywania i produkowania, zaroÂwno
przez obywateli, jak i przez organizacje, literatury i przedmiotoÂw
o charakterze religijnym, art. 23 ± zezwala na dziaøalnosÂcÂ dobroczynnaÎ i kulturalno-osÂwiatowaÎ organizacji religijnych, a art. 24 ± poreÎcza
prawo do nawiaÎzywania i ustanawiania kontaktoÂw mieÎdzynarodowych na poziomie indywidualnym oraz instytucjonalnym6.
6

Zob. tamzÇe.

230

TOMASZ J. SZYSZLAK

Prawo do wolnosÂci religijnej nalezÇy do podstawowych praw czøowieka, ktoÂre gwarantuje szereg dokumentoÂw i porozumienÂ mieÎdzynarodowych. RoÂwniezÇ w systemie powstaøej po upadku ZSRR i grupujaÎcej wszystkie byøe republiki zwiaÎzkowe, z wyjaÎtkiem panÂstw baøtyckich, WspoÂlnoty Niepodlegøych PanÂstw (WNP), prawa czøowieka,
w tym prawo do wolnosÂci religijnej, odgrywajaÎ znaczaÎcaÎ roleÎ. Zgodnie z przyjeÎtym w MinÂsku 22 I 1993 r. Statutem WNP jest organizacjaÎ
opierajaÎcaÎ swojaÎ dziaøalnosÂcÂ na powszechnie obowiaÎzujaÎcych normach i zasadach prawa mieÎdzynarodowego, Karcie NarodoÂw Zjednoczonych, Akcie konÂcowym Konferencji BezpieczenÂstwa i WspoÂøpracy w Europie i innych dokumentach KBWE. WsÂroÂd celoÂw WNP
w art. 2 znalazøo sieÎ zabezpieczenie praw i wolnosÂci czøowieka,
a w nasteÎpnym artykule sprecyzowano, zÇe w korzystaniu z praw i wolnosÂci wszyscy ludzie saÎ roÂwni, niezalezÇnie od rasy, przynalezÇnosÂci
etnicznej, jeÎzyka, religii oraz przekonanÂ (art. 3). W stosunkach wzajemnych panÂstwa czøonkowskie WNP kierujaÎ sieÎ normami prawa
mieÎdzynarodowego, zasadaÎ suwerennosÂci panÂstw czøonkowskich
i prawem narodoÂw do samostanowienia (art. 5). Do celoÂw organizacji
nalezÇy roÂwniezÇ duchowe zjednoczenie narodoÂw panÂstw czøonkowskich, ktoÂre opieracÂ sieÎ ma na poszanowaniu ich niezalezÇnosÂci, sÂcisøej
wspoÂøpracy w ochronie dziedzictwa kulturowego i wymiany kulturalnej (art. 3)7.
WsÂroÂd dokumentoÂw WNP, ktoÂre odnoszaÎ sieÎ do wolnosÂci religijnej, wolnosÂci sumienia i wyznania, nie mozÇna pominaÎcÂ Deklaracji
o zobowiaÎzaniach mieÎdzynarodowych w zakresie praw czøowieka
i podstawowych wolnosÂci (1993 r.), Konwencji o zabezpieczeniu praw
osoÂb nalezÇaÎcych do mniejszosÂci narodowych (1994 r.), a takzÇe Konwencji o prawach i podstawowych wolnosÂciach czøowieka (1995 r.).
Pierwszy z wymienionych powyzÇej dokumentoÂw zostaø przyjeÎty przez
prezydentoÂw Armenii, AzerbejdzÇanu, Biaøorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Moødawii, Rosji, TadzÇykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy
i Uzbekistanu 24 IX 1993 r. Szefowie panÂstw w preambule tego aktu
7
Zob. Ustav SodruzÇestva Nezavisimych Gosudarstv, w: A. O. Protopopov, Religija i zakon. Pravovye osnovy svobody sovesti i dejatel'nosti religioznych obºedinenij v
stranach SNG i Baltii. Sbornik pravovych aktov, Moskwa 2002, s. 47-48.
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zauwazÇyli aktualnosÂcÂ problemoÂw zabezpieczenia praw i wolnosÂci
czøowieka, a takzÇe potwierdzili swoje zobowiaÎzania ze szczytu w Aøma-Acie (1991 r.) w sprawie zagwarantowania w systemach konstytucyjnych wypeøniania mieÎdzynarodowych zobowiaÎzanÂ byøego
ZwiaÎzku Radzieckiego. Przedstawiciele panÂstw czøonkowskich wyrazili roÂwniezÇ swoje przywiaÎzanie do celoÂw i zasad Karty NarodoÂw
Zjednoczonych oraz Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, potwierdzili, zÇe jednym ze zobowiaÎzanÂ uczestnikoÂw KBWE byøo rozpatrzenie przystaÎpienia do mieÎdzynarodowych paktoÂw praw czøowieka ONZ z 1966 r. i protokoøoÂw dodatkowych do nich, a takzÇe zgodzili
sieÎ z zasadaÎ odpowiedzialnosÂci panÂstwa w zakresie zagwarantowania
praw i wolnosÂci czøowieka8.
Deklaracja o zobowiaÎzaniach mieÎdzynarodowych w zakresie
praw czøowieka i podstawowych wolnosÂciach skøada sieÎ z szesÂciu
punktoÂw, w ktoÂrych jej sygnatariusze zagwarantowali w kolejnosÂci:
zabezpieczenie wypeøniania obowiaÎzkoÂw w zakresie praw czøowieka
i podstawowych wolnosÂci, ktoÂre wynikajaÎ z umoÂw i paktoÂw mieÎdzynarodowych podpisanych przez byøy ZSRR; formalne przyjeÎcie
w najkroÂtszym mozÇliwym czasie umoÂw i paktoÂw mieÎdzynarodowych
w zakresie praw czøowieka; regularne omawianie w gronie prezydentoÂw panÂstw czøonkowskich organizacji problemoÂw zwiaÎzanych z realizacjaÎ umoÂw i paktoÂw mieÎdzynarodowych w zakresie praw czøowieka; przedsieÎwzieÎcie niezbeÎdnych wysiøkoÂw w celu uregulowania
problemoÂw zwiaÎzanych z prawami czøowieka w umowach bilateralnych i multilateralnych mieÎdzy panÂstwami czøonkowskimi WNP; opracowanie i przyjeÎcie w najblizÇszym czasie konwencji o prawach
czøowieka; przedsieÎwzieÎcie koniecznych sÂrodkoÂw w celu uzgodnienia
prawa krajowego z obowiaÎzujaÎcymi uregulowaniami mieÎdzynarodowymi w kwestii praw czøowieka, w tym z dokumentami KBWE9.
Przeszøo rok poÂzÂniej, 21 X 1994 r., przedstawiciele wszystkich
panÂstw czøonkowskich WNP, z wyjaÎtkiem Uzbekistanu, podpisali
8

Zob. Deklaracija Glav Gosudarstv-Uchastnikov SodruzÇestva Nezavisimych Gosudarstv o MezÇdunarodnych Objazatel'stvach v Oblasti Prav Cheloveka i Osnovnych
Svobod, w: A. O. Protopopov, Religija, s. 49.
9
Zob. tamzÇe, s. 49-50.
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KonwencjeÎ o zabezpieczeniu praw osoÂb nalezÇaÎcych do mniejszosÂci
narodowych. Zatwierdziøy jaÎ rzaÎdy Biaøorusi (1994 r.), AzerbejdzÇanu
(1995 r.), Armenii (1997 r.) i TadzÇykistanu (2001 r.), w zwiaÎzku z czym
staøa sieÎ ona dla nich obowiaÎzujaÎca od lutego 2001 r. Strony umowy
potwierdziøy swoje przywiaÎzanie do mieÎdzynarodowych standardoÂw
w zakresie praw czøowieka, zaroÂwno uniwersalnych (ONZ), jak i regionalnych (KBWE), a takzÇe zaznaczyøy, zÇe prawa osoÂb nalezÇaÎcych do
mniejszosÂci narodowych saÎ integralnaÎ czeÎsÂciaÎ powszechnego systemu
praw czøowieka. W systematyce Konwencji na uwageÎ ze wzgleÎdu na
problematykeÎ wolnosÂci religijnej, wolnosÂci sumienia i wyznania zasøuguje art. 8: ¹KazÇda z UmawiajaÎcych sieÎ Stron przyznaje osobom, ktoÂre
nalezÇaÎ do mniejszosÂci narodowych, prawo indywidualnego albo
wspoÂlnego z czøonkami swojej grupy wyznawania swojej religii, dokonywania obrzeÎdoÂw religijnych w zgodzie ze swoim wyznaniem, utrzymywania budynkoÂw sakralnych, pozyskiwania i wykorzystywania
przedmiotoÂw, ktoÂre saÎ niezbeÎdne do odprawiania kultoÂw, a takzÇe prowadzenia religijnej dziaøalnosÂci osÂwiatowej w jeÎzyku rodzimym. DziaøalnosÂcÂ taka nie powinna sieÎ przeciwstawiacÂ prawu panÂstwowemuº10.
Konwencja definiuje mniejszosÂcÂ narodowaÎ jako grupeÎ osoÂb zÇyjaÎcych na terytorium jednego z panÂstw sygnatariuszy i posiadajaÎcych
jego obywatelstwo, ktoÂrzy pod wzgleÎdem przynalezÇnosÂci etnicznej,
jeÎzykowej, kulturowej, religijnej czy tezÇ pod wzgleÎdem tradycji wyroÂzÇniajaÎ sieÎ sposÂroÂd ludnosÂci danego panÂstwa (art. 1). Dokument ten
nakøada na sygnatariuszy obowiaÎzek zapewnienia nieskreÎpowanego
wyrazÇania, zachowania i rozwijania wøasnej tozÇsamosÂci etnicznej, jeÎzykowej, kulturalnej i religijnej (art. 4). Zagwarantowano roÂwniezÇ
wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ czøonkoÂw mniejszosÂci narodowych w organizacjach o charakterze osÂwiatowym, kulturalnym i religijnym w celu
ochrony i rozwoju tozÇsamosÂci etnicznej, jeÎzykowej, kulturowej i religijnej (art. 5). Takie organizacje mniejszosÂciowe, a takzÇe ich organizacje religijne, majaÎ prawo korzystacÂ ze sÂrodkoÂw pochodzaÎcych z darowizn, od panÂstwa lub z zagranicy (art. 8)11.
10
Konvencija ob obespechenii prav lic, prinadlezÇashcich k nacional'nym men'shinstvam, w: A. O. Protopopov, Religija, s. 50-52.
11
Zob. tamzÇe, s. 51-52.
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W konÂcu Konwencja o prawach i podstawowych wolnosÂciach
czøowieka z 26 V 1995 r., ktoÂraÎ podpisali juzÇ tylko przedstawiciele
siedmiu panÂstw czøonkowskich: Armenii, Biaøorusi, Gruzji, Kirgistanu, Moødawii, Rosji i TadzÇykistanu, zatwierdziøy rzaÎdy Rosji (1995 r.)
i Biaøorusi (1998 r.), a ratyfikowaøa roÂwniezÇ Rosja (1995 r.) i TadzÇykistan (1997 r.). Od sierpnia 1998 r. konwencja jest obowiaÎzujaÎca dla
Biaøorusi, Rosji i TadzÇykistanu. RoÂwniezÇ i ten dokument nawiaÎzuje
do tradycji powszechnych i regionalnych systemoÂw ochrony praw
czøowieka oraz Deklaracji SzefoÂw PanÂstw WNP o zobowiaÎzaniach
mieÎdzynarodowych w zakresie praw czøowieka i podstawowych wolnosÂci (1993 r.). Zgodnie z nim ochrona standardoÂw mieÎdzynarodowych w zakresie praw czøowieka przez wszystkie panÂstwa czøonkowskie WNP, rozwoÂj i poszerzenie szacunku dla praw czøowieka i podstawowych wolnosÂci dla wszystkich, bez wzgleÎdu na raseÎ, pøecÂ, jeÎzyk,
poglaÎdy polityczne, religieÎ i pochodzenie spoøeczne, jest elementem
przemian demokratycznych, rozwoju ekonomicznego i spoøecznego
oraz utrwalenia praworzaÎdnosÂci12.
Prawo do wolnosÂci mysÂli, wolnosÂci sumienia i wyznania zapisane
zostaøo w art. 10. Jest to prawo przynalezÇne kazÇdemu czøowiekowi,
a w jego zakres wchodzi wolnosÂcÂ wyboru lub wolnosÂcÂ propagowania
juzÇ posiadanej religii, wyznawania jej indywidualnie lub wspoÂlnie
z innymi, a takzÇe wolnosÂcÂ odprawiania kultoÂw i obrzeÎdoÂw religijnych.
Ograniczenie wolnosÂci religijnej mozÇe miecÂ miejsce, ale tylko w przypadkach przewidzianych prawem, a w szczegoÂlnosÂci ze wzgleÎdu na
bezpieczenÂstwo i porzaÎdek publiczny, ochroneÎ zdrowia i moralnosÂci
spoøeczenÂstwa oraz ochroneÎ praw i wolnosÂci innych osoÂb. W innym
miejscu Konwencji zagwarantowano roÂwnosÂcÂ wszystkich ludzi w korzystaniu z praw i wolnosÂci, w tym roÂwniezÇ roÂwnosÂcÂ bez wzgleÎdu na
religieÎ i przekonania (art. 20). W tym samym dokumencie podjeÎto sieÎ
proÂby uregulowania kwestii powszechnej søuzÇby wojskowej, ktoÂraÎ
z powodoÂw politycznych lub religijno-etycznych mozÇna odbycÂ w formie cywilnej søuzÇby zasteÎpczej (art. 4)13.
12
Zob. Konvencija SodruzÇestva Nezavisimych Gosudarstv o pravach i osnovnych
svobodach cheloveka, w: A. O. Protopopov, Religija, s. 54-55.
13
Zob. tamzÇe, s. 55.
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2. WOLNOSÂCÂ RELIGIJNA
Â STW POSTRADZIECKICH
W KONSTYTUCJACH PAN

W systemach politycznych panÂstw demokratycznych sposÂroÂd
wszystkich aktoÂw prawnych najwieÎksze znaczenie odgrywa konstytucja. Doskonaøym miejscem do zaprezentowania idei, ktoÂre przysÂwiecaøy twoÂrcom ustawy zasadniczej, jest jej preambuøa. WsÂroÂd panÂstw
postradzieckich odniesienia sÂwiatopoglaÎdowe w preambuøach znalazøy sieÎ jedynie w konstytucjach AzerbejdzÇanu z 1995 r. i Ukrainy z 1996
r. W pierwszym przypadku w ustawie zasadniczej znalazø sieÎ nasteÎpujaÎcy zapis: ¹NaroÂd AzerbejdzÇanu, kontynuujaÎc wielowiekowe tradycje swojej panÂstwowosÂci, kierujaÎc sieÎ zasadami, odzwierciedlonymi
w Akcie Konstytucyjnym O niezalezÇnosÂci panÂstwowej Republiki
AzerbejdzÇanÂskiej, pragnaÎc szczeÎsÂcia wszystkich i kazÇdego, utrwalajaÎc
sprawiedliwosÂcÂ, wolnosÂcÂ i bezpieczenÂstwo, zdajaÎc sobie spraweÎ z odpowiedzialnosÂci przed przeszøym, terazÂniejszym i przyszøym pokoleniem, uroczysÂcie osÂwiadcza o swoich nasteÎpujaÎcych zamiarach: [...]
zbudowacÂ prawne, sÂwieckie panÂstwo, zabezpieczajaÎce wyzÇszosÂcÂ prawa jako wyrazÇenie woli narodu [...]º14.
Konstytucja ukrainÂska natomiast zawiera bezposÂrednie odwoøanie do Boga: ¹Rada NajwyzÇsza Ukrainy w imieniu Narodu UkrainÂskiego ± obywateli wszystkich narodowosÂci, wyrazÇajaÎc woleÎ narodu,
[...] usÂwiadamiajaÎc sobie odpowiedzialnosÂcÂ przed Bogiem, wøasnym
sumieniem, byøymi, terazÂniejszymi i przyszøymi pokoleniami, [...]
przyjmuje niniejszaÎ KonstytucjeÎ ± UstaweÎ ZasadniczaÎ Ukrainyº15.
Ustawy zasadnicze panÂstw postradzieckich w wieÎkszosÂci przypadkoÂw zawierajaÎ przepisy gwarantujaÎce wprost prawo do wolnosÂci
religijnej. Jedynie w konstytucjach Biaøorusi i TadzÇykistanu brak jest
takiej klauzuli, a wolnosÂcÂ religijnaÎ nalezÇy wywodzicÂ ze wspoÂlnego dla
obu panÂstw artykuøu: ¹KazÇdy ma prawo do samodzielnego okresÂlenia swojego stosunku do religii [...]º (art. 31 Konstytucji Biaøorusi,
art. 26 Konstytucji TadzÇykistanu).
14
Konstitucija AzerbejdzÇanskoj Respubliki (izvlechenije), w: A. O. Protopopov,
Religija, s. 58.
15
Konstitucija Ukrajini. Konstytucja Ukrainy, LwoÂw 1997, s. 5.
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Poza okresÂleniem ¹wolnosÂcÂ religijnaº w nomenklaturze prawniczej panÂstw czøonkowskich WNP oraz panÂstw nadbaøtyckich najczeÎsÂciej stosuje sieÎ termin ¹wolnosÂcÂ sumieniaº (art. 48.1 Konstytucji
AzerbejdzÇanu, art. 22.1 Konstytucji Kazachstanu, art. 31.1 Konstytucji Moødawii, art. 31 Konstytucji Uzbekistanu), ale funkcjonujaÎ roÂwniezÇ pojeÎcia ¹wolnosÂci mysÂli, sumienia i wyznaniaº (art. 23 Konstytucji Armenii, art. 40 Konstytucji Estonii, art. 26 Konstytucji Litwy),
¹wolnosÂci wyznania oraz wolnosÂci duchowej i kultowejº (art. 16.2
Konstytucji Kirgistanu), ¹wolnosÂci mysÂli, sumienia i przekonanÂ religijnychº (art. 99 Konstytucji èotwy), ¹wolnosÂci sumienia i wolnosÂci
wyznaniaº (art. 28 Konstytucji Federacji Rosyjskiej), ¹wolnosÂci religii i wyznaniaº (art. 11 Konstytucji Turkmenistanu) oraz ¹wolnosÂci
sÂwiatopoglaÎdu i wyznaniaº (art. 35 Konstytucji Ukrainy). TwoÂrcy
gruzinÂskiej ustawy zasadniczej gwarancje wolnosÂci religijnej zapisali
w katalogu innych praw czøowieka ± ¹wolnosÂcÂ søowa, poglaÎdoÂw, sumienia, wyznania i przekonanÂº (art. 19.1)
RoÂwniezÇ wieÎkszosÂcÂ przepisoÂw o wolnosÂci religijnej gwarantuje jaÎ
kazÇdemu czøowiekowi, a jedynie w Konstytucji Moødawii obligatoryjnosÂcÂ wolnosÂci religijnej nalezÇy wywodzicÂ z innych przepisoÂw ustawy
zasadniczej m.in. z art. 15 (¹Obywatele Republiki Moødowa korzystajaÎ z praw i wolnosÂci, zagwarantowanych w Konstytucji i innych
ustawach, i majaÎ okresÂlone przez nie obowiaÎzkiº) oraz z art. 19.1
(¹Obcokrajowcy i bezpanÂstwowcy majaÎ te same prawa i obowiaÎzki,
co obywatele Republiki Moødowa, z wyjaÎtkami przewidzianymi
przez prawoº)16. PowszechnosÂcÂ prawa do wolnosÂci religijnej, o ktoÂrej
moÂwi sieÎ w ustawach zasadniczych, oznacza, zÇe majaÎ do niej prawo
wszystkie osoby ludzkie, bez wzgleÎdu na wiek, pøecÂ, obywatelstwo,
przynalezÇnosÂcÂ spoøecznaÎ, politycznaÎ i sÂwiatopoglaÎd.
Przedmiot i zakres wolnosÂci religijnej okresÂlajaÎ tylko nieliczne
ustawy zasadnicze, rozumiejaÎc przez to przede wszystkim ¹prawo
do wolnego okresÂlenia swojego stosunku do religiiº (art. 48.2 Konstytucji AzerbejdzÇanu, art. 31 Konstytucji Biaøorusi), ¹prawo do wolnego wyboru, posiadania i rozpowszechniania przekonanÂ religij16
Konstitucija Respubliki Moldova (izvlechenije), w: A. O. Protopopov, Religija,
s. 113-114.
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nychº (art. 28 Konstytucji Federacji Rosyjskiej), ¹prawo do wolnego
wyboru religii lub wyznaniaº (art. 26 Konstytucji Litwy), ¹prawo do
samodzielnego okresÂlenia swojego stosunku do religiiº (art. 26 Konstytucji TadzÇykistanu, art. 11 Konstytucji Turkmenistanu).
Prawo do wolnosÂci religijnej zawiera w sobie roÂwniezÇ ¹prawo
indywidualnego albo wspoÂlnego z innymi wyznawania jakiejkolwiek
religii lub nie wyznawania zÇadnejº (art. 48.2 Konstytucji AzerbejdzÇanu, art. 31 Konstytucji Biaøorusi, art. 28 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, art. 26 Konstytucji TadzÇykistanu, art. 11 Konstytucji Turkmenistanu, art. 35 Konstytucji Ukrainy, art. 31 Konstytucji Uzbekistanu). Podobne przepisy znalazøy sieÎ w konstytucjach Estonii (art. 40)
i Litwy (art. 26). Poza tym ustawy zasadnicze AzerbejdzÇanu (art.
48.2), Biaøorusi (art. 31), Estonii (art. 40), Rosji (art. 28) i Turkmenistanu (art. 11) gwarantujaÎ prawo propagowania przekonanÂ religijnych.
Wypeønianie obrzeÎdoÂw religijnych jest wolne i prowadzone bez
przeszkoÂd, jezÇeli nie narusza przepisoÂw prawa (art. 31 Konstytucji
Biaøorusi), nie narusza porzaÎdku publicznego i moralnosÂci spoøecznej
(art. 48.3 Konstytucji AzerbejdzÇanu) lub nie jest warunkowane w zÇaden sposoÂb (art. 26 Konstytucji TadzÇykistanu, art. 11 Konstytucji
Turkmenistanu, art. 35 Konstytucji Ukrainy). Pod samym pojeÎciem
¹obrzeÎdu religijnegoº twoÂrcy konstytucji rozumiejaÎ roÂwniezÇ ¹kulty
religijneº i ¹rytuaøyº (art. 31 Konstytucji Biaøorusi, art. 26 Konstytucji TadzÇykistanu, art. 11 Konstytucji Turkmenistanu, art. 35 Konstytucji Ukrainy). PojeÎciem szerszym jest zastosowany w rosyjskiej ustawie zasadniczej termin ¹dziaøalnosÂci zgodnej z przekonaniami religijnymiº (art. 28), ale roÂwniezÇ w ukrainÂskiej konstytucji obok wspomnianych okresÂlenÂ funkcjonuje pojeÎcie ¹prowadzenia dziaøalnosÂci religijnejº (art. 35). Poza tym art. 31.2 Konstytucji Moødawii brzmi:
¹Kulty religijne saÎ wolne i organizujaÎ swojaÎ dziaøalnosÂcÂ w zgodzie
z wøasnym statutem i z prawemº. PowyzÇsze przepisy nalezÇy interpretowacÂ jako rozszerzenie prawa do wolnosÂci religijnej na kosÂcioøy,
zwiaÎzki wyznaniowe i inne zinstytucjonalizowane formy dziaøalnosÂci
religijnej.
WsÂroÂd innych przepisoÂw konstytucyjnych z interesujaÎcej nas
problematyki na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ regulacje zakazujaÎce
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jakiegokolwiek ograniczania prawa do wolnosÂci religijnej (art. 124
Konstytucji Estonii, art. 19.3 Konstytucji Gruzji, art. 39 Konstytucji
Kazachstanu, art. 21 Konstytucji Turkmenistanu) lub zezwalajaÎce na
zawieszenie jego realizacji, jezÇeli jest to niezbeÎdne dla ochrony bezpieczenÂstwa panÂstwowego (porzaÎdku publicznego), zdrowia i moralnosÂci spoøecznej, ochrony praw i wolnosÂci innych osoÂb (art. 44 Konstytucji Armenii, art. 23 Konstytucji Biaøorusi, art. 26 Konstytucji
Litwy, art. 54.1 Konstytucji Moødawii, art. 35 Konstytucji Ukrainy),
dla zabezpieczenia praw i wolnosÂci innych osoÂb, porzaÎdku publicznego i ochrony ustroju konstytucyjnego (art. 17.2 Konstytucji Kirgistanu), dla zabezpieczenia porzaÎdku publicznego i moralnosÂci spoøecznej (art. 48.3 Konstytucji AzerbejdzÇanu), dla ochrony podstaw
ustroju konstytucyjnego, moralnosÂci, zdrowia, praw i interesoÂw
prawnych innych osoÂb, zapewnienie obronnosÂci kraju i bezpieczenÂstwa panÂstwa (art. 55 Konstytucji Federacji Rosyjskiej), czy tezÇ
w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (art. 47 Konstytucji TadzÇykistanu).
W wieÎkszosÂci systemoÂw konstytucyjnych panÂstw czøonkowskich
WNP i panÂstw nadbaøtyckich, zaroÂwno obywatele, jak obcokrajowcy
i bezpanÂstwowcy, ktoÂrzy legalnie znajdujaÎ sieÎ na terytorium panÂstwa
przyjmujaÎcego, majaÎ roÂwne prawa, bez wzgleÎdu na wøasne przekonania religijne (art. 25 Konstytucji AzerbejdzÇanu, art. 22 Konstytucji
Biaøorusi, art. 9 Konstytucji Estonii, art. 14 Konstytucji Gruzji, art.
12 Konstytucji Kazachstanu, art. 10.3 Konstytucji Kirgistanu, art.
16.2 i 19.1 Konstytucji Moødawii, art. 19.2 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, art. 16 i 17 Konstytucji TadzÇykistanu, art. 8 i 17 Konstytucji
Turkmenistanu, art. 24 i 26 Konstytucji Ukrainy, art. 18 i 23 Konstytucji Uzbekistanu). Pomimo to np. w AzerbejdzÇanie dziaøacze religijni majaÎ ograniczone bierne prawo wyborcze (art. 56 i 85 Konstytucji AzerbejdzÇanu).
PanÂstwa postradzieckie zakazujaÎ w swoich ustawach zasadniczych jakichkolwiek przejawoÂw nienawisÂci religijnej, zaroÂwno ze
strony innych ludzi (art. 19.2 Konstytucji Gruzji, art. 14.2 Konstytucji
Kazachstanu), jak i organizacji spoøecznych, partii politycznych (art.
5 Konstytucji Biaøorusi, art. 26 Konstytucji Gruzji, art. 5.3 Konstytucji Kazachstanu, art. 31.1 Konstytucji Moødawii, art. 13.5 Konstytucji
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Federacji Rosyjskiej, art. 8 Konstytucji TadzÇykistanu, art. 28 Konstytucji Turkmenistanu, art. 37 Konstytucji Ukrainy, art. 57 Konstytucji
Uzbekistanu), ale funkcjonujaÎ roÂwniezÇ przepisy ogoÂlne bez odniesienia do konkretnego adresata (art. 48 Konstytucji Armenii, art. 18.2
Konstytucji AzerbejdzÇanu, art. 12 Konstytucji Estonii, art. 20.3 Konstytucji Kazachstanu, art. 25 Konstytucji Litwy, art. 32.3 Konstytucji
Moødawii, art. 29.2 Konstytucji Federacji Rosyjskiej).
Kolejnym uprawnieniem reglamentowanym przez ustawy zasadnicze z interesujaÎcej nas problematyki wolnosÂci religijnej jest prawo
do zasteÎpczej søuzÇby wojskowej, ktoÂraÎ przewidujaÎ konstytucje Biaøorusi (art. 57), Estonii (art. 124), Federacji Rosyjskiej (art. 59.3), Litwy
(art. 139) i Ukrainy (art. 35). W pierwszym wypadku przepis ten jest
bardzo ogoÂlny i odsyøa do uregulowanÂ ustawowych. W Rosji i na
Ukrainie szczegoÂøy søuzÇby zasteÎpczej roÂwniezÇ saÎ okresÂlone ustawowo, ale konstytucje gwarantujaÎ prawo do niej w przypadku, gdy
peønienie søuzÇby wojskowej jest sprzeczne z przekonaniami lub wyznaniem. Przepis w estonÂskiej konstytucji stanowi, zÇe ¹osoba, ktoÂra
z przyczyn religijnych lub podobnych odmawia søuzÇby w siøach samoobrony jest zobowiaÎzana w przewidzianym przez prawo porzaÎdku
przejsÂcÂ søuzÇbeÎ alternatywnaÎº (art. 124)17.
InnaÎ naczelnaÎ zasadaÎ konstytucyjnaÎ prawa wyznaniowego jest
zasada sÂwieckosÂci panÂstwa, ktoÂraÎ w swoich ustawach zasadniczych
akcentujaÎ Kazachstan (art. 1), Kirgistan (art. 1), Rosja (art. 14.1),
TadzÇykistan (art. 1), Turkmenistan (art. 1). W przypadku AzerbejdzÇanu (art. 18.1), èotwy (art. 99), Moødawii (art. 31.4), Ukrainy (art.
35) i Uzbekistanu (art. 61) o ich sÂwieckosÂci sÂwiadczaÎ konstytucyjne
przepisy o rozdziale religii i panÂstwa. Podobne w tresÂci artykuøy
znalazøy sieÎ roÂwniezÇ w ustawach zasadniczych Federacji Rosyjskiej
(art. 14.2), TadzÇykistanu (art. 8) i Turkmenistanu (art. 11). Ustawy
zasadnicze Estonii (art. 40) i Litwy (art. 43) ograniczajaÎ sieÎ do stwierdzenia, zÇe brak jest religii (kosÂcioøa) panÂstwowej. W tym drugim
przypadku znalazø sieÎ roÂwniezÇ przepis, zÇe ¹panÂstwo uznaje tradycyjne na Litwie kosÂcioøy i organizacje religijne, a inne kosÂcioøy i organi17
Konstitucija Estonskoj Respubliki (izvlechenije), w: A. O. Protopopov, Religija, s. 215.
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zacje religijne ± w przypadku poparcia ich przez spoøeczenÂstwo i jezÇeli
ich nauka i obrzeÎdy nie sprzeciwiajaÎ sieÎ prawu i moralnosÂciº18. Natomiast Gruzja ¹uznaje wyjaÎtkowaÎ roleÎ GruzinÂskiego KosÂcioøa Prawosøawnego w historii Gruzji i niezalezÇnie od tego ogøasza peønaÎ
wolnosÂcÂ przekonanÂ religijnych i wyznania, autonomieÎ kosÂcioøa od
panÂstwaº (art. 9)19. Jedynymi republikami byøego ZSRR, w ktoÂrych
konstytucjach nie znalazøy sieÎ przepisy o sÂwieckosÂci panÂstwa oraz
o rozdziale panÂstwa i religii, saÎ Armenia i BiaøorusÂ. W przypadku
Biaøorusi art. 16 Konstytucji w kwestii stosunkoÂw wzajemnych panÂstwa z organizacjami religijnymi odsyøa do uregulowanÂ ustawowych.
W czeÎsÂci konstytucji panÂstw regionu funkcjonujaÎ przepisy o rozdziale szkoøy od religii (art. 11 Konstytucji Turkmenistanu, art. 35
Konstytucji Ukrainy) lub o sÂwieckim charakterze panÂstwowego systemu osÂwiaty (art. 18.3 Konstytucji AzerbejdzÇanu, art. 11 Konstytucji
Turkmenistanu). Na Litwie szkoøy panÂstwowe i samorzaÎdowe ksztaøcaÎ w duchu sÂwieckim, ale na prosÂbeÎ rodzicoÂw dopuszcza sieÎ w nich
naukeÎ Pisma SÂwieÎtego (art. 40). W Kirgistanie o niereligijnym charakterze edukacji narodowej mozÇna wnioskowacÂ posÂrednio z przepisu art. 8.4 Konstytucji o zakazie ingerencji duchowienÂstwa i organizacji religijnych w dziaøalnosÂcÂ organoÂw panÂstwowych. Podobny przepis
znalazø sieÎ w art. 8 Konstytucji TadzÇykistanu.
W wieÎkszosÂci ustaw zasadniczych panÂstw postradzieckich znalazø
sieÎ przepis o zakazie istnienia ideologii panÂstwowej (art. 4 Konstytucji Biaøorusi, art. 5.2 Konstytucji Moødawii, art. 13.2 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, art. 8 Konstytucji TadzÇykistanu, art. 15 Konstytucji Ukrainy, art. 12 Konstytucji Uzbekistanu) lub religii panÂstwowej
(art. 14.1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej). W Kazachstanie (art.
5.4), Kirgistanie (art. 8.4) i Uzbekistanie (art. 57) funkcjonujaÎ konstytucyjne zakazy dziaøalnosÂci partii politycznych, ktoÂre w swoich
programach odwoøujaÎ sieÎ do religii.

18

s. 205.

19

Konstitucija Litovskoj Respubliki (izvlechenije), w: A. O. Protopopov, Religija,
Konstitucija Gruzii (izvlechenije), w: A. O. Protopopov, Religija, s. 90.
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3. WOLNOSÂCÂ RELIGIJNA W USTAWACH WYZNANIOWYCH
Â STW POSTRADZIECKICH
PAN

Przepisy konstytucyjne zostaøy rozszerzone w ustawach szczegoÂøowych, ktoÂre przyjeÎto we wszystkich republikach powstaøych po
upadku ZSRR z wyjaÎtkiem Gruzji. SposÂroÂd obowiaÎzujaÎcych obecnie
aktoÂw prawnych tej rangi najwczesÂniej przyjeÎto ustaweÎ ukrainÂskaÎ (23
IV 1991 r.), a najkroÂcej funkcjonuje ustawa turkmenÂska (21 X
2003 r.). WieÎkszosÂcÂ ustaw, poza wymienionaÎ ustawaÎ turkmenÂskaÎ
oraz rosyjskaÎ (26 IX 1997 r.) i estonÂskaÎ (12 II 2002 r.) przyjeÎto
w pierwszej poøowie lat 90. XX w., i tak w 1991 r. uchwalono ustawy
uzbeckaÎ (14 VI), ormianÂskaÎ (17 VI) i kirgiskaÎ (16 XII), w 1992 r. ±
kazachskaÎ (15 I), moødawskaÎ (24 III), azerbejdzÇanÂskaÎ (20 VIII) i biaøoruskaÎ (17 XII), w 1994 r. ± tadzÇyckaÎ (1 XII), a w 1995 r. ± øotewskaÎ
(7 IX) i litewskaÎ (4 X).
Pod wzgleÎdem systematyki ustaw najwieÎcej artykuøoÂw liczy sobie
ustawa moødawska (52), a za niaÎ biaøoruska (40), estonÂska (35), tadzÇycka (32) i ukrainÂska (32), natomiast najmniej (21) ustawy litewska
i øotewska, dalej (23) ustawy kirgiska i uzbecka, a po nich ± (24)
ormianÂska. Pod wzgleÎdem objeÎtosÂci najbardziej obszerna jest ustawa
rosyjska. Z wyjaÎtkiem ustaw litewskiej, øotewskiej i uzbeckiej wszystkie akty prawne majaÎ wewneÎtrzny podziaø na rozdziaøy, a ich liczba
ksztaøtuje sieÎ w przedziale od czterech (Rosja) do siedmiu (Estonia,
Moødawia, Turkmenistan). ZasadniczaÎ tresÂcÂ szesÂciu sposÂroÂd wymienionych aktoÂw prawnych poprzedzajaÎ preambuøy (Armenia, BiaøorusÂ, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Turkmenistan).
W tresÂci preambuø odzwierciedlono wartosÂci przysÂwiecajaÎce
twoÂrcom ustaw przy ich uchwalaniu. WsÂroÂd nich nalezÇy wyroÂzÇnicÂ
przede wszystkich prawo do wolnosÂci religijnej, wypøywajaÎce z norm
mieÎdzynarodowych, w tym z Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka. W przypadku ustawy ormianÂskiej w preambule znalazø sieÎ przepis
o uznaniu OrmianÂskiego KosÂcioøa Apostolskiego za ¹KosÂcioÂø narodowy narodu ormianÂskiegoº. RoÂwniezÇ w preambule do ustawy rosyjskiej zapisano, zÇe ¹uznaje sieÎ szczegoÂlnaÎ roleÎ prawosøawia w historii Rosji, w ksztaøtowaniu i rozwijaniu jej duchowosÂci i kulturyº,
a takzÇe zÇe oddaje sieÎ szacunek chrzesÂcijanÂstwu, islamowi, buddyzmo-
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wi, judaizmowi i innym religiom, ktoÂre stanowiaÎ nieodøaÎcznaÎ czeÎsÂcÂ
dziedzictwa historycznego narodoÂw Federacji Rosyjskiej. Podobny
przepis znajduje sieÎ roÂwniezÇ w preambule do ustawy biaøoruskiej,
w ktoÂrej zaznaczono, zÇe ¹na formowanie duchowych, kulturowych
i panÂstwowych tradycji narodu biaøoruskiegoº wpøyw miaøy przede
wszystkim prawosøawie, na drugim miejscu katolicyzm, a dalej zostaøy wymienione w kolejnosÂci luteranizm, judaizm i islam.
W jednych z pierwszych artykuøoÂw ustaw gwarantujaÎcych wolnosÂcÂ religijnaÎ w panÂstwach postradzieckich znalazøy sieÎ przepisy
o sÂwieckosÂci panÂstwa lub rozdziale kosÂcioøa (religii) od panÂstwa.
W pierwszej grupie znalazøy sieÎ ustawy Federacji Rosyjskiej (art. 4)
i Turkmenistanu (art. 5), natomiast drugaÎ formuøeÎ stosuje znacznie
wieÎcej panÂstw, w tym AzerbejdzÇan (art. 5), Kazachstan (art. 4), Kirgistan (art. 5), èotwa (art. 5), Moødawia (art. 32), TadzÇykistan (art.
5), Ukraina (art. 5) i Uzbekistan (art. 5). W przypadku Biaøorusi
o sÂwieckosÂci panÂstwa nalezÇy wnioskowacÂ z ustawowego przepisu,
zÇe ¹panÂstwo nie nakøada na organizacje religijne wypeøniania jakichkolwiek funkcji panÂstwowych, nie ingeruje w dziaøalnosÂcÂ organizacji
religijnych, jesÂli nie sprzeciwia sieÎ ona ustawodawstwu Republiki
BiaøorusÂº (art. 8)20. W przypadku Litwy prawie identyczny przepis
znalazø sieÎ w art. 7 ustawy, ktoÂry stwierdza, zÇe ¹wspoÂlnoty religijne
i stowarzyszenia nie wypeøniajaÎ funkcji panÂstwowych, a panÂstwo nie
wypeønia funkcji wspoÂlnot religijnych i stowarzyszenÂº21. Bardziej
skomplikowane saÎ przepisy estonÂskiej ustawy wyznaniowej, w ktoÂrej
o sÂwieckosÂci panÂstwa sÂwiadczy art. 5.1: ¹Zjednoczenie religijne jest
podmiotem prywatnoprawnym, w stosunku do ktoÂrego stosuje sieÎ
prawo o stowarzyszeniach niekomercyjnych, jezÇeli z niniejszej ustawy nie wynika inaczejº22.
PrzewazÇajaÎca czeÎsÂcÂ ustaw posiada roÂwniezÇ przepisy o sÂwieckim
charakterze osÂwiaty lub rozdziale szkoøy od kosÂcioøa (religii). NalezÇaÎ
do nich akty prawne AzerbejdzÇanu (art. 6), Biaøorusi (art. 8), Ka20
Zakon Respubliki Belarus' ¹O svobode sovesti i religioznych organizacijachº,
w: http://www.pravo.by, 15 wrzesÂnia 2006 r.
21
Zakon Litovskoj Respubliki ¹O religioznych obshcinach i soobshcestvachº,
w: A. O. Protopopov, Religija, s. 208.
22
Zakon o cerkvjach i prichodach, w: A. O. Protopopov, Religija, s. 217.
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zachstanu (art. 5), Kirgistanu (art. 6), TadzÇykistanu (art. 6), Turkmenistanu (art. 6), Ukrainy (art. 6), a takzÇe Uzbekistanu (art. 7). Tymczasem na èotwie prawo nie ustanawia rozdziaøu panÂstwa i zakøadoÂw
osÂwiatowych, tak wyjasÂniajaÎc ich wspoÂødziaøanie w art. 6 Ustawy: ¹W
szkoøach panÂstwowych i samorzaÎdowych chrzesÂcijanÂskie zasady wiary mogaÎ bycÂ wykøadane osobom, ktoÂre w formie pisemnej wyrazÇaÎ
zÇyczenia ich otrzymywania. Osoby niepeønoletnie wyrazÇajaÎ zÇyczenie
otrzymywania wiedzy z zakresu chrzesÂcijanÂskich zasad wiary przy
pisemnej zgodzie rodzicoÂw albo opiekunoÂw. JezÇeli osoba nie osiaÎgneÎøa czternastego roku zÇycia z wnioskiem zwracajaÎ sieÎ zamiast niej
rodzice lub opiekunowie. ChrzesÂcijanÂskie zasady wiary saÎ wykøadane
w zgodzie z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo OsÂwiaty i Nauki, przez nauczycieli wyznania ewangelicko-luteranÂskiego, rzymskokatolickiego, prawosøawnego, staroobrzeÎdowego
i baptystycznego, jezÇeli w szkole jest nie mniej nizÇ dziesieÎciu ucznioÂw,
ktoÂrzy zÇyczaÎ sobie otrzymywacÂ nauki odpowiedniej chrzesÂcijanÂskiej
konfesji. Nauczyciele saÎ wyøaniani przez kierownictwo wyznania i zatwierdzani przez Ministerstwo OsÂwiaty i Nauki. W szkoøach mniejszosÂci narodowych, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ pod zarzaÎdem panÂstwa i samorzaÎdoÂw, bioraÎc pod uwageÎ prosÂby rodzicoÂw albo opiekunoÂw, w ustanowionym przez Ministerstwo OsÂwiaty i Nauki porzaÎdku mozÇe bycÂ
realizowane roÂwniezÇ wykøadanie zasad wiary wyznania, charakterystycznego dla mniejszosÂci narodowejº23.
OdsteÎpstwa od zasady rozdziaøu od panÂstwa spotykane saÎ jedynie
w dwoÂch ustawach panÂstw WNP. W Armenii ustawa stwierdza, zÇe
kosÂcioÂø rozdzielony jest od panÂstwa (art. 17), ale jednoczesÂnie
w preambule okresÂla OrmianÂski KosÂcioÂø Apostolski mianem ¹KosÂcioøa narodowego narodu ormianÂskiegoº, a art. 6 ± ¹KosÂcioøa OrmianÂskiegoº24. KosÂcioøowi temu ze wzgleÎdu na posiadany status KosÂcioøa narodowego przysøugujaÎ szczegoÂlne uprawnienia. NalezÇaÎ do
nich: prawo do wolnego gøoszenia i propagowania wyznania na caøym
23

Zakon Latvijskoj Respubliki ¹O religioznych organizacijachº, w: A. O. Protopopov, Religija, s. 195.
24
Zakon Verchovnogo Soveta Respubliki Armenija ¹O svobode sovesti i religioznych organizacijachº, w: A. O. Protopopov, Religija, s. 71-73.
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terytorium kraju; wyøaÎczne prawo objasÂniania teologii KosÂcioøa
w mediach i podczas imprez masowych; prawo do odtwarzania swoich tradycji historycznych, struktury, organizacji, diecezji i parafii;
prawo do budowania sÂwiaÎtynÂ, a takzÇe przywracania dziaøalnosÂci
w tych, ktoÂre stanowiaÎ zabytki historyczne, zaroÂwno na prosÂbeÎ wiernych, jak i z wøasnej inicjatywy; sprzyjanie przez KosÂcioÂø edukacji
religijnej narodu ormianÂskiego w zgodzie z prawem, w tym prowadzonej w nalezÇaÎcych do panÂstwa placoÂwkach osÂwiatowych; wspieranie w praktyce doskonalenia moralnego narodu; prawo do zajmowania sieÎ dziaøalnosÂciaÎ dobroczynnaÎ i opiekunÂczaÎ; prawo do posiadania
staøego kapelana w szpitalach, domach opieki spoøecznej, jednostkach wojskowych, wieÎzieniach i aresztach sÂledczych; prawo do odpracowania dnia pracy, ktoÂry przypada w dniu sÂwieÎta kosÂcielnego,
w najblizÇszaÎ soboteÎ przed lub po tym dniu (art. 17). Uprawnienia
powyzÇsze nabierajaÎ znaczenia, kiedy spojrzy sieÎ na restrykcyjne zasady dotyczaÎce innych organizacji religijnych z zakazem prozelityzmu w jakiejkolwiek formie na czele (art. 8). RoÂwniezÇ na podstawie
art. 17 OrmianÂski KosÂcioÂø Apostolski korzysta ze wsparcia swojej
dziaøalnosÂci za granicaÎ Armenii, w zakresie przewidzianym przez
normy prawa mieÎdzynarodowego, natomiast art. 22 zobowiaÎzuje
osobeÎ wybranaÎ na Katolikosa Wszystkich Ormian do przyjeÎcia obywatelstwa ormianÂskiego25.
Drugim panÂstwem, w ktoÂrym odstaÎpiono od zasady rozdziaøu
KosÂcioøa od panÂstwa, jest Gruzja. SÂwiadczy o tym brak odpowiedniego przepisu w ustawie zasadniczej, brak ustawy, w ktoÂrej zostaøyby uregulowane kwestie wyznaniowe, a takzÇe obecnosÂcÂ wspomnianego wczesÂniej art. 9 w Konstytucji, uznajaÎcego szczegoÂlnaÎ roleÎ GruzinÂskiego KosÂcioøa Prawosøawnego w historii panÂstwa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu peønej wolnosÂci wyznania i przekonanÂ.
Litwa jako jedyne panÂstwo postradzieckie odreÎbnym art. 5 ¹Tradycyjne wspoÂlnoty religijne i stowarzyszenia Litwyº uznaje dziewieÎcÂ
historycznie funkcjonujaÎcych w kraju wyznanÂ, ¹ktoÂre stanowiaÎ czeÎsÂcÂ
historycznego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Litwy: rzymskokatolickie, grekokatolickie, ewangelicko-luteranÂskie, ewangelic25

Zob. tamzÇe, s. 74-77.
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ko-reformowane, ortodoksyjne (prawosøawne), staroobrzeÎdowe, judaistyczne, muzuømanÂskie sunnickie i karaimskieº26. Pozostaøe religie mogaÎ bycÂ uznane za element litewskiego dziedzictwa uchwaøaÎ
Sejmu Republiki Litewskiej, podjeÎtaÎ na wniosek organizacji wyznaniowej, zøozÇony po okresie przynajmniej dwudziestu pieÎciu lat od
czasu pierwszej rejestracji na Litwie (art. 6). Pomimo tego rozroÂzÇnienia ¹wszystkie wspoÂlnoty religijne i stowarzyszenia, ktoÂre majaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ, mogaÎ w ustalonym przez prawo porzaÎdku otrzymywacÂ od panÂstwa pomoc na cele kulturalne, osÂwiatowe i dobroczynneº
(art. 7)27.
Oryginalne rozwiaÎzanie charakteru stosunkoÂw wzajemnych mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem przyjeÎto w ustawodawstwie moødawskim.
W art. 13 ustawy O kultach uzÇywa sieÎ pojeÎcia ¹wspoÂøpracaº: ¹PanÂstwo mozÇe podtrzymywacÂ stosunki wspoÂøpracy z tradycyjnym KosÂcioøem prawosøawnym oraz z innymi uznanymi kultami. PanÂstwo
mozÇe zawieracÂ, w razie potrzeby, umowy albo konwencje o wspoÂøpracy z jakimkolwiek uznanym kultemº28. Dalej w art. 32 czytamy, zÇe
¹kulty religijne saÎ samodzielne, oddzielone od panÂstwa i korzystajaÎ
z jego wsparcia. PanÂstwo nie ingeruje w religijnaÎ dziaøalnosÂcÂ kultoÂw,
ich dziaøalnosÂcÂ ekonomiczno-finansowaÎ, ktoÂra znajduje sieÎ pod kontrolaÎ panÂstwaº29. Z kolei art. 33 moÂwi o tym, zÇe ¹wøadza publiczna
stwarza niezbeÎdne warunki do obecnosÂci religii w armii, szpitalach,
zakøadach penitencjarnych i domach pomocy spoøecznejº, a w nasteÎpnym artykule ustawa wspomina, zÇe ¹panÂstwo stymuluje i podtrzymuje
socjalnaÎ, moralnaÎ, kulturalnaÎ i dobroczynnaÎ dziaøalnosÂcÂ kultoÂwº (art.
34)30. Zgodnie z art. 31 Konstytucji Republiki Moødowa ¹kulty religijne saÎ samodzielne, oddzielone od panÂstwa i korzystajaÎ z jego
wsparcia, w szczegoÂlnosÂci w uøatwieniu obecnosÂci religii w armii,
szpitalach, wieÎzieniach i przytuøkachº31.
26

s. 207.

27
28
29
30
31

Zakon Litovskoj Respubliki ¹O religioznych obshcinach i soobshcestvachº,
TamzÇe, s. 207-208.
Zakon Respubliki Moldova ¹O kul'tachº, w: A. O. Protopopov, Religija, s. 113.
TamzÇe, s. 120.
TamzÇe.
Konstitucija Respubliki Moldova (izvlechenije), s. 114.
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Ustawodawstwo wyznaniowe panÂstw czøonkowskich WNP precyzyjnie okresÂla liczbeÎ zaøozÇycieli organizacji religijnej, ktoÂra zamierza staracÂ sieÎ o status osoby prawnej. W AzerbejdzÇanie, Kazachstanie, Kirgistanie, Rosji, TadzÇykistanie i na Ukrainie ten cenzus ustalono na dziesieÎcÂ osoÂb, a na Biaøorusi na dwadziesÂcia. RoÂwniezÇ w panÂstwach nadbaøtyckich minimalnaÎ liczbeÎ czøonkoÂw wspoÂlnoty ustalono
na kilkanasÂcie osoÂb zdolnych do czynnosÂci prawnych (Estonia ± 12,
Litwa ± 15, èotwa ± 10). Znacznie wieÎkszaÎ liczbaÎ wyznawcoÂw muszaÎ
sieÎ wykazacÂ organizacje religijne w Armenii (200), Turkmenistanie
(500) i Uzbekistanie (100). Jedynie w ustawie moødawskiej nie znalazø sieÎ przepis precyzujaÎcy minimalnaÎ liczbeÎ czøonkoÂw organizacji
religijnej.
Z wyjaÎtkiem aktoÂw prawnych Moødawii i Turkmenistanu pozostaøe panÂstwa szczegoÂøowo okresÂlajaÎ rodzaje organizacji religijnych,
ktoÂre mogaÎ dziaøacÂ w zgodzie z ich prawem wyznaniowym. Do grupy
tej nalezÇaÎ podstawowe jednostki organizacyjne, czyli gminy religijne
(Armenia, AzerbejdzÇan, BiaøorusÂ, Kazachstan, Uzbekistan), zwane
roÂwniezÇ gminami kosÂcielnymi (Armenia), parafiami (Estonia) lub
wspoÂlnotami religijnymi (Kirgistan, Litwa, èotwa, TadzÇykistan), zarzaÎdy i centra religijne (AzerbejdzÇan, Kazachstan, Kirgistan, Litwa,
TadzÇykistan, Ukraina), w tym takzÇe diecezje (Armenia, Estonia)
oraz meczety pieÎciokrotnej modlitwy i meczety katedralne (TadzÇykistan). WsÂroÂd innych organizacji religijnych ustawy panÂstw postradzieckich wymieniajaÎ klasztory (Armenia, AzerbejdzÇan, Estonia,
Kazachstan, TadzÇykistan, Ukraina, Uzbekistan), kongregacje religijne (Armenia), bractwa religijne (TadzÇykistan, Ukraina), misje (TadzÇykistan, Ukraina), duchowne zakøady osÂwiatowe (Armenia, AzerbejdzÇan, Kazachstan, Kirgistan, TadzÇykistan, Ukraina, Uzbekistan),
wydawnictwa (Armenia), a takzÇe inne instytucje religijno-kosÂcielne
(Armenia, Uzbekistan) i zjednoczenia lub stowarzyszenia religijne,
ktoÂre skøadajaÎ sieÎ z wymienionych wczesÂniej organizacji religijnych
(Estonia, Litwa, TadzÇykistan, Ukraina). Zgodnie z ustawodawstwem
rosyjskim funkcjonujaÎ jedynie dwa rodzaje zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
(zjednoczenÂ religijnych): zarejestrowane i posiadajaÎce osobowosÂcÂ
prawnaÎ organizacje religijne i nieposiadajaÎce takich uprawnienÂ grupy
religijne. PojeÎcie ¹zjednoczenia religijnegoº funkcjonuje roÂwniezÇ
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w ustawodawstwie biaøoruskim, z tym zÇe w przeciwienÂstwie do uregulowanÂ rosyjskich saÎ to struktury skupiajaÎce nie obywateli a gminy
religijne.
Cenzus okresÂlajaÎcy liczbeÎ czøonkoÂw jest tylko jednym z warunkoÂw otrzymania przez organizacjeÎ religijnaÎ osobowosÂci prawnej. I tak
w AzerbejdzÇanie w celu zarejestrowania gminy wyznaniowej wnioskodawcy najpierw zwracajaÎ sieÎ z dokumentami do odpowiedniego
zarzaÎdu lub centrum religijnego, a ten w ciaÎgu trzydziestu dni przekazuje je zaopatrzone w podanie do wøasÂciwego organu wykonawczego ds. religii. W celu rejestracji pozostaøych organizacji religijnych
bezposÂrednio do odpowiedniego organu przekazuje sieÎ statut i dokument powoøujaÎcy dany podmiot do zÇycia (art. 12). Organizacja religijna otrzymuje status osoby prawnej z chwilaÎ rejestracji (art. 11)32.
Podobnie w TadzÇykistanie przy rejestracji wspoÂlnoty religijnej, ktoÂra
nalezÇy do pewnej organizacji religijnej, fakt ten musi bycÂ odnotowany w statucie i potwierdzony przez odpowiedni zarzaÎd religijny. Meczety katedralne mogaÎ powstacÂ jedynie w miejscowosÂciach, rejonach,
gøoÂwnych miastach w obwodach i w miastach o liczbie mieszkanÂcoÂw
nie mniejszej nizÇ pieÎtnasÂcie tysieÎcy (art. 14). Zjednoczenie religijne
staje sieÎ osobaÎ prawnaÎ z chwilaÎ rejestracji jego statutu (art. 13)33.
Natomiast w Kirgistanie statut i inne przewidziane przez prawo dokumenty przekazuje sieÎ do organu wymiaru sprawiedliwosÂci, przy
czym ustawa nie ustala konkretnego porzaÎdku nabycia osobowosÂci
prawnej (art. 8)34. W Turkmenistanie statuty rejestruje roÂwniezÇ Ministerstwo SprawiedliwosÂci, z tym zÇe dokonuje tego po zasieÎgnieÎciu
opinii Rady ds. Religii przy Prezydencie Turkmenistanu, a takzÇe po
analizie materiaøoÂw przygotowanych przez obwodowe organy wymiaru sprawiedliwosÂci (art. 11). Art. 14 ustawy moødawskiej moÂwi,
zÇe ¹aby kulty mogøy organizowacÂ sieÎ i dziaøacÂ, powinny skierowacÂ do
panÂstwowego organu do spraw kultoÂw powiadomienie o swojej or32

Zob. Zakon AzerbajdzÇanskoj Respubliki ¹O svobode veroispovedanijaº, w: A.
O. Protopopov, Religija, s. 63-64.
33
Zob. Zakon Respubliki TadzÇikistan ¹O religii i religioznych organizacijachº,
w: A. O. Protopopov, Religija, s. 148.
34
Zob. Zakon Kyrgyzskoj Respubliki ¹O svobode veroispovedanija i religioznych
organizacijachº, w: A. O. Protopopov, Religija, s. 107.
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ganizacji oraz dziaøalnosÂci, w tym informacje o systemie organizacji
oraz zarzaÎdzie wraz z podstawowymi zasadami wiaryº. NiezalezÇnie
od liczby wiernych kult w Moødawii posiada organ centralny, ktoÂry
reprezentuje go na zewnaÎtrz (art. 18). ¹Uznane przez panÂstwo kulty
saÎ osobami prawnymiº (art. 24)35.
Bardziej restrykcyjne przepisy funkcjonujaÎ m.in. w Armenii,
gdzie organizacjaÎ religijnaÎ mozÇe bycÂ tylko grupa obywateli kraju,
ktoÂra swojaÎ dziaøalnosÂcÂ ¹opiera na jakiejkolwiek historycznej ksieÎdze
kanonicznej; na podstawie swojego wyznania wchodzi w skøad sÂwiatowych wspoÂlnot religijno-kosÂcielnych; nie przesÂladuje celoÂw materialnych [...]º36. PowyzÇsze warunki saÎ obowiaÎzkowe nie tylko dla
organizacji religijnych mniejszosÂci narodowych (art. 5). W celu rejestracji organizacja religijna przekazuje do upowazÇnionego przez rzaÎd
Republiki Armenii organu wøadzy panÂstwowej swoÂj statut, a takzÇe
inne wymagane dokumenty. WspoÂlnota czy tezÇ organizacja religijna
staje sieÎ osobaÎ prawnaÎ z chwilaÎ rejestracji jej statutu przez organ
administracji panÂstwowej, ktoÂry zostaø upowazÇniony w tych celach
przez rzaÎd Armenii (art. 14)37. Natomiast na Biaøorusi grupy religijne, ktoÂre wczesÂniej nie funkcjonowaøy w tym kraju, powinny razem
z wnioskiem o rejestracjeÎ przedkøadacÂ informacjeÎ na temat ¹podstawowych zasad wiaryº oraz ¹praktyk kultowychº, a takzÇe szczegoÂøy
dotyczaÎce historii, stosunku do instytucji rodziny i leczenia medycznego (art. 18)38.
Uzbecka ustawa przewiduje, zÇe wyznaniowy centralny organ zarzaÎdzajaÎcy w republice tworzaÎ zjazdy przedstawicieli organizacji religijnych konkretnej konfesji, ktoÂre dziaøajaÎ na terenie przynajmniej
osÂmiu jednostek terytorialnych w Uzbekistanie (obwody, miasto stoøeczne Taszkent, Republika Karakaøpakstan). W celu rejestracji organizacji religijnej lub centralnego organu zarzaÎdzajaÎcego organizacji religijnych razem z innymi dokumentami na zÇaÎdanie nalezÇy dostarczycÂ dokument potwierdzajaÎcy opøacenie podatku rejestracyjne35

Zakon Respubliki Moldova ¹O kul'tachº.
Zakon Verchovnogo Soveta Respubliki Armenija ¹O svobode sovesti i religioznych organizacijachº.
37
Zob. tamzÇe, s. 72-74.
38
Zakon Respubliki Belarus' ¹O svobode sovesti i religioznych organizacijachº.
36
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go (art. 8). Zmiany i uzupeønienia w statucie podlegajaÎ takiemu samemu porzaÎdkowi i takim samym okresom, jak i rejestracja samej
organizacji religijnej (art. 11). Zjednoczenie religijne nabywa osobowosÂci prawnej z chwilaÎ jego rejestracji panÂstwowej i tylko od tego
momentu mozÇe prowadzicÂ swojaÎ dziaøalnosÂcÂ (art. 12)39.
ZblizÇone uregulowania stosuje sieÎ w Kazachstanie. PanÂstwowaÎ
rejestracjeÎ zarzaÎdoÂw (centroÂw) religijnych, a takzÇe zjednoczenÂ, ktoÂre
dziaøajaÎ na terytorium dwoÂch lub wieÎcej obwodoÂw republiki oraz
zaøozÇonych przez nie duchownych zakøadoÂw naukowych, klasztoroÂw
i innych zjednoczenÂ realizuje Ministerstwo SprawiedliwosÂci Republiki Kazachstan. RejestracjeÎ terenowych zjednoczenÂ religijnych przeprowadzajaÎ filie terenowe organu sprawiedliwosÂci. Zjednoczenia religijne nabywajaÎ osobowosÂci prawnej z momentem rejestracji panÂstwowej (art. 9)40.
Organem rejestrujaÎcym terenowe organizacje religijne (gminy
wyznaniowe) na Ukrainie saÎ administracje obwodowe, w tym administracje Kijowa, Sewastopola i Autonomicznej Republiki Krym.
Centra religijne, zarzaÎdy, klasztory, bractwa religijne, misje i duchowne zakøady osÂwiatowe podlegajaÎ rejestracji na poziomie centralnym.
RoÂwniezÇ zmiany i uzupeønienia do statutoÂw organizacji religijnych
podlegajaÎ rejestracji na takich samych warunkach, jak i rejestracja
samych statutoÂw (art. 14). Centra i zarzaÎdy religijne majaÎ zgodnie
z wøasnymi statutami prawo do tworzenia klasztoroÂw, bractw religijnych i misji. Klasztory i bractwa mogaÎ zostacÂ roÂwniezÇ zarejestrowane
w porzaÎdku przewidzianym dla gmin wyznaniowych (art. 10). Z chwilaÎ rejestracji statutu organizacja religijna staje sieÎ osobaÎ prawnaÎ
(art. 13)41.
WsÂroÂd panÂstw nadbaøtyckich na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ regulacje zastosowane na èotwie. Tutaj dziesieÎcÂ i wieÎcej zarejestrowanych wspoÂlnot jednej konfesji, z wyjaÎtkiem tych, ktoÂre po raz pierw39

Zob. Zakon Respubliki Uzbekistan ¹O svobode sovesti i religioznych organizacijachº, w: A. O. Protopopov, Religija, s. 171-173.
40
Zob. Zakon Respubliki Kazachstan ¹O svobode veroispovedanija i religioznych obºedinenijachº, w: http://iucecb.com/laws, 15 wrzesÂnia 2006 r.
41
Zob. Zakon Ukrainy ¹O svobode sovesti i religioznych organizacijachº, w: A.
O. Protopopov, Religija, s. 181-184.
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szy zaczeÎøy dziaøacÂ w kraju, mogaÎ utworzycÂ zwiaÎzek religijny (kosÂcioÂø). WspoÂlnoty jednego wyznania mogaÎ stworzycÂ tylko jeden zwiaÎzek religijny. RoÂwniezÇ diecezja mozÇe stworzycÂ kosÂcioÂø (art. 7).
WspoÂlnoty konfesyjne i religijne, ktoÂre po raz pierwszy rozpoczynajaÎ
swojaÎ dziaøalnosÂcÂ w Republice èotewskiej i nie nalezÇaÎ do juzÇ zarejestrowanych w panÂstwie kosÂcioøoÂw, w ciaÎgu dziesieÎciu lat powinny
przechodzicÂ corocznaÎ rejestracjeÎ w UrzeÎdzie ds. Religii, aby ten organ przekonaø sieÎ o lojalnosÂci odpowiednich wspoÂlnot do panÂstwa
øotewskiego i ich dziaøalnosÂci w zgodzie z obowiaÎzujaÎcymi przepisami
prawa. Zmiany i uzupeønienia wniesione do statutu organizacji religijnej, a takzÇe informacje o zmianie w skøadzie kierownictwa i komisji
rewizyjnych organizacji religijnych saÎ podawane w okresie do dwoÂch
tygodni do UrzeÎdu ds. Religii (art. 8). Do wniosku o rejestracjeÎ organizacji religijnej, zwiaÎzku (zatwierdzona przez kierownikoÂw wspoÂlnot lista wspoÂlnot-zaøozÇycieli), szkoøy wyznaniowej, diecezji, klasztoru i misji, oproÂcz podstawowych dokumentoÂw przedkøada sieÎ roÂwniezÇ dokument potwierdzajaÎcy wniesienie opøaty za rejestracjeÎ, a takzÇe informacje o skøadzie kierownictwa (art. 9). Tylko zarejestrowane
zwiaÎzki religijne (kosÂcioøy) albo diecezje majaÎ prawo tworzenia zakøadoÂw osÂwiatowych ksztaøcaÎcych personel duchowny, tworzenia
klasztoroÂw, misji i zakøadoÂw diakonii. Tylko zarejestrowane organizacje religijne i stworzone przez nie podmioty majaÎ prawo wykorzystywania na swoich dokumentach i pieczeÎciach nazwy i symboliki organizacji religijnych. Organizacja religijna nabywa osobowosÂcÂ prawnaÎ z chwilaÎ rejestracji, natomiast osobowosÂcÂ prawnaÎ zaøozÇonych
przez kosÂcioÂø lub diecezjeÎ organizacji nadaje jej zaøozÇyciel (art. 13).
Dla poroÂwnania na Litwie stowarzyszenia religijne mogaÎ bycÂ zarejestrowane, jezÇeli jednoczaÎ nie mniej nizÇ dwie wspoÂlnoty religijne.
Statut jest rejestrowany przez litewskie Ministerstwo SprawiedliwosÂci nie poÂzÂniej nizÇ szesÂcÂ miesieÎcy od momentu ich zøozÇenia (art. 11).
W Estonii zaøozÇyciele parafii wnioskujaÎ o wøaÎczenie jej do rejestru panÂstwowego, przedkøadajaÎc do odpowiedniego organu panÂstwowego, oproÂcz podstawowych dokumentoÂw, roÂwniezÇ numery telefoniczne, telefaksowe oraz informacje o zapøacie podatkoÂw (art. 13).
W celu zarejestrowania zjednoczenia religijnego nalezÇy wskazacÂ nazweÎ zjednoczenia, jego siedzibeÎ i adres, dateÎ pierwszego wzmianko-
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wania albo zaøozÇenia zjednoczenia religijnego, dateÎ przyjeÎcia statutu,
imiona i personalne numery identyfikacyjne czøonkoÂw zarzaÎdu (art.
15). W nazwie zjednoczenia religijnego, obowiaÎzkowo podanej literami øacinÂskimi, powinny znalezÂcÂ sieÎ søowa ¹kosÂcioÂøº, ¹parafiaº,
¹zwiaÎzek parafiiº, ¹klasztorº (art. 7). WspoÂlnota religijna wpisywana
jest do rejestru stowarzyszenÂ niekomercyjnych i zakøadoÂw pozÇytku
publicznego (art. 4).
W poroÂwnaniu z wymienionymi powyzÇej panÂstwami najbardziej
skomplikowany system rejestracji organizacji religijnych wypracowano w ustawie rosyjskiej. ZaøozÇycielami terenowej organizacji religijnej w Federacji Rosyjskiej mozÇe bycÂ grupa nie mniej nizÇ dziesieÎciu
peønoletnich obywateli kraju, ktoÂrzy zjednoczyli sieÎ w grupie religijnej, mogaÎcej udowodnicÂ fakt swojego funkcjonowania na danym
terytorium w ciaÎgu nie mniej nizÇ pieÎtnastu lat, czy tezÇ fakt wchodzenia w skøad organizacji centralnej tego samego wyznania. OrganizacjeÎ centralnaÎ mogaÎ stworzycÂ nie mniej nizÇ trzy organizacje terenowe
jednego wyznania (art. 9). W celu rejestracji panÂstwowej terenowej
organizacji religijnej jej zaøozÇyciele na zÇaÎdanie podajaÎ do odpowiedniego terytorialnego organu federalnego organu wymiaru sprawiedliwosÂci dokumenty, a takzÇe dokument potwierdzajaÎcy ich pieÎtnastoletni okres funkcjonowania na danym obszarze, wydany przez organ
samorzaÎdu terytorialnego, informacje o podstawowych zasadach
wiary i praktykach religijnych, w tym roÂwniezÇ o historii powstania
religii i konkretnej denominacji, o formie i metodach dziaøalnosÂci,
o stosunku do rodziny, maøzÇenÂstwa, osÂwiaty, zdrowia, o ograniczeniach dla wiernych i duchowienÂstwa organizacji w zakresie ich praw
i obowiaÎzkoÂw obywatelskich. W przypadku, kiedy wyzÇszy organ kierowniczy nowo tworzonej organizacji religijnej znajduje sieÎ poza granicami Federacji Rosyjskiej, do wniosku rejestracyjnego doøaÎcza sieÎ
jej statut albo inny dokument tego typu, potwierdzony przez oficjalny
organ panÂstwa, w ktoÂrym znajduje sieÎ dane centrum religijne. Dla
rejestracji centralnej organizacji religijnej do wniosku nalezÇy zaøaÎczycÂ
roÂwniezÇ przynajmniej trzy statuty organizacji terenowych, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ w jej strukturze, a takzÇe informacje o innych organizacjach
religijnych wchodzaÎcych w jej skøad (art. 11). Rejestracja organizacji
religijnych, a takzÇe wszelkich zmian w ich statutach, obciaÎzÇona jest
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podatkiem w rozmiarze przewidzianym przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej (art. 12). Organizacje religijne, ktoÂre nie posiadajaÎ
dokumentoÂw potwierdzajaÎcych ich dziaøalnosÂcÂ na danym terenie
w okresie ostatnich pieÎtnastu lat, korzystajaÎ ze statusu osoby prawnej
pod warunkiem czeÎsÂciowego ograniczenia uprawnienÂ oraz corocznego potwierdzania rejestracji, azÇ do czasu upøynieÎcia wskazanego
okresu pieÎtnastu lat (art. 27). Organizacja religijna jest zobowiaÎzana
do informowania organu, ktoÂry podjaÎø decyzjeÎ o jej rejestracji panÂstwowej, o zmianach w strukturze czy nazwie organizacji w terminie
do trzydziestu dni od dokonania tych zmian. Wskazany organ rejestrujaÎcy w ciaÎgu jednego dnia roboczego od momentu otrzymania
informacji o zmianach od organizacji religijnej powiadamia o nich
odpowiedni federalny organ wøadzy wykonawczej, ktoÂry wnosi te
zmiany do jedynego rejestru osoÂb prawnych. Niepoinformowanie
organoÂw wøadzy panÂstwowej o zmianach w ciaÎgu trzydziestu dni jest
podstawaÎ do pozbawienia organizacji religijnej na drodze saÎdowej
osobowosÂci prawnej. Organizacje religijne saÎ zobowiaÎzane do corocznego informowania organoÂw rejestrowych o kontynuacji przez
nie dziaøalnosÂci (art. 8). Nabycie statusu osoby prawnej przez organizacjeÎ religijnaÎ nasteÎpuje z chwilaÎ wniesienia odpowiedniego zapisu
do jedynego rejestru osoÂb prawnych (art. 12)42.
Z wyjaÎtkiem Moødawii w ustawodawstwie wszystkich panÂstw regionu przewidziano mozÇliwosÂcÂ odmowy rejestracji organizacji religijnej ze strony organu rejestrowego. MozÇe do tego dojsÂcÂ w przypadku,
kiedy statut organizacji nie odpowiada przepisom obowiaÎzujaÎcego
prawa (BiaøorusÂ art. 17, Estonia art. 14, Kirgistan art. 9, Litwa art.
12, èotwa art. 11, Federacja Rosyjska art. 12, TadzÇykistan art. 15,
Turkmenistan art. 12, Ukraina art. 15, Uzbekistan art. 12). CzeÎsÂcÂ
aktoÂw prawnych precyzuje przyczyny odmowy rejestracji, wsÂroÂd ktoÂrych mozÇna wymienicÂ nieuznanie tworzonej organizacji za religijnaÎ
(Federacja Rosyjska, Turkmenistan), brak zdolnosÂci prawnej zaøozÇyciela lub zaøozÇycieli (Federacja Rosyjska, Turkmenistan), w rejestrach zarejestrowano juzÇ organizacjeÎ o takiej samej nazwie (Federa42
Zob. Federal'nyj Zakon ¹O svobode sovesti i o religioznych obºedinenijachº,
w: A. O. Protopopov, Religija, s. 130-142.
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cja Rosyjska), podanie w przedøozÇonych do rejestracji dokumentach
faøszywych informacji (Turkmenistan) czy tezÇ dziaøalnosÂcÂ, ktoÂra zagrazÇa porzaÎdkowi i bezpieczenÂstwu publicznemu, zdrowiu i moralnosÂci, prawom i wolnosÂciom innych ludzi albo zmierza do propagowania idei nienawisÂci na tle religijnym (Estonia, Litwa, èotwa). Odmowa rejestracji organizacji religijnej przez organ rejestrowy powinna bycÂ przekazana w formie pisemnej z podaniem przyczyn odmowy.
Od takiej decyzji przysøuguje prawo zaskarzÇenia do saÎdu, z tym zÇe na
Biaøorusi oprotestowaniu nie podlegajaÎ postanowienia rady eksperckiej (religioznawczej) o niemozÇliwosÂci rejestracji organizacji religijnej.
Procedury zwiaÎzane z zaprzestaniem dziaøalnosÂci przez organizacjeÎ religijnaÎ szczegoÂøowo regulujaÎ ustawy w Estonii (art. 16), na Litwie (art. 20), w èotwie (art. 18), Kirgistanie (art. 10), Federacji Rosyjskiej (art. 14), Turkmenistanie (art. 14) i na Ukrainie (art. 16).
Jako przykøad na Ukrainie dziaøalnosÂcÂ organizacji religijnej mozÇe
zostacÂ zawieszona w zwiaÎzku z jej reorganizacjaÎ (podziaøem, zjednoczeniem lub przyøaÎczeniem do innego podmiotu). Ustawa precyzuje
roÂwniezÇ, w jakich konkretnych wypadkach decyzjeÎ o zawieszeniu
dziaøalnosÂci religijnej mozÇe wydacÂ saÎd. Chodzi m.in. o dopuszczenie
przez organizacjeÎ religijnaÎ do dziaøanÂ, ktoÂrych zabraniajaÎ artykuøy 3,
5 i 17 Ustawy (art. 3 gwarantuje prawo do wolnosÂci sumienia, art. 5
reguluje rozdziaø kosÂcioøa od panÂstwa, natomiast art. 17 ± korzystanie
przez organizacje religijne z majaÎtku panÂstwowego, spoøecznego
i prywatnego), poøaÎczenie dziaøalnosÂci obrzeÎdowej czy kaznodziejskiej organizacji religijnej z zagrozÇeniem dla zÇycia, zdrowia, wolnosÂci
i godnosÂci obywateli, systematyczne naruszanie przez organizacjeÎ
religijnaÎ ustanowionych przez ustawodawstwo zasad przeprowadzania publicznych imprez religijnych (nabozÇenÂstw, obrzeÎdoÂw, ceremonii), podburzanie obywateli do niewykonywania swoich konstytucyjnych obowiaÎzkoÂw albo czynnosÂci, ktoÂre øaÎczaÎ sieÎ z powazÇnymi naruszeniami porzaÎdku publicznego czy dziaøanÂ zagrazÇajaÎcych prawom
i majaÎtkowi organizacji panÂstwowych, spoøecznych albo religijnych.
Ustawy wyznaniowe w TadzÇykistanie (art. 16) i Uzbekistanie (art.
13) ograniczajaÎ sieÎ tylko do stwierdzenia, zÇe organizacja religijna
mozÇe ulec likwidacji na wøasnaÎ prosÂbeÎ lub w przypadku naruszenia
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obowiaÎzujaÎcego prawa decyzjaÎ saÎdu. Jeszcze bardziej lakoniczny
przepis wprowadza ustawa kazachska: ¹Zjednoczenie religijne likwiduje sieÎ w porzaÎdku i na zasadach przewidzianych w ustawodawstwie
cywilnymº (art. 11)43. Tymczasem w Moødawii art. 39 moÂwi, zÇe naruszenie ustawodawstwa przez duchownego lub innaÎ osobeÎ pracujaÎcaÎ na rzecz kultu (organizacji religijnej) nie wpøywa na odpowiedzialnosÂcÂ caøej organizacji.
OsÂwiata w panÂstwach postradzieckich ma w wieÎkszosÂci przypadkoÂw sÂwiecki charakter, ale w poszczegoÂlnych krajach dopuszcza sieÎ
roÂzÇne formy edukacji religijnej. PowyzÇej wspominano juzÇ o przypadku èotwy, gdzie w szkoøach publicznych prawo zezwala na wykøadanie chrzesÂcijanÂskich zasad wiary i zasad wiary religii mniejszosÂci narodowych. W Armenii panÂstwo nie przeszkadza OrmianÂskiemu KosÂcioøowi Apostolskiemu ¹sprzyjacÂ duchownej osÂwiacie narodu ormianÂskiego, w ustalonym przez ustawodawstwo porzaÎdku, takzÇe
w panÂstwowych zakøadach osÂwiatowychº (art. 17)44. W Kirgistanie
przy powszechnym rozdziale szkoøy od organizacji religijnych ¹nauczanie dzieci zasad wiary prowadzi sieÎ za zgodaÎ rodzicoÂw lub osoÂb
ich zasteÎpujaÎcych. Osoby, ktoÂre wykøadajaÎ zasady wiary, powinny
miecÂ specjalnaÎ osÂwiateÎ duchownaÎ i urzeczywistniacÂ swojaÎ dziaøalnosÂcÂ
za zgodaÎ centralnego zarzaÎdu duchownego. UwzgleÎdniajaÎc koniecznosÂcÂ duchownego i moralnego wychowania dorastajaÎcego pokolenia,
w szkoøach dopuszcza sieÎ mozÇliwosÂcÂ wprowadzenia zajeÎcÂ duchowosÂci
i moralnosÂci. Wykøadowcy saÎ wybierani przez terenowe organy
osÂwiaty narodowejº (art. 6)45. W Moødawii ¹panÂstwowa osÂwiata
ma sÂwiecki charakterº (art. 35 Konstytucji Moødawii)46, a ¹osÂwiata
moralno-religijna w szkoøach panÂstwowych wszystkich stopni jest
wolna i fakultatywna [...]º (art. 43 Ustawy)47.
43
Zakon Respubliki Kazachstan ¹O svobode veroispovedanija i religioznych
obºedinenijachº.
44
Zakon Verchovnogo Soveta Respubliki Armenija ¹O svobode sovesti i religioznych organizacijachº, s. 75-76.
45
Zakon Kyrgyzskoj Respubliki ¹O svobode veroispovedanija i religioznych organizacijachº, s. 106.
46
Konstitucija Respubliki Moldova (izvlechenije).
47
Zakon Respubliki Moldova ¹O kul'tachº, s. 122.
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Art. 40 Konstytucji Republiki Litewskiej ogøasza sÂwiecki charakter osÂwiaty, z zastrzezÇeniem, zÇe ¹na zÇyczenie wierzaÎcych ucznioÂw i ich
rodzicoÂw w panÂstwowych zakøadach osÂwiatowych i wychowawczych
mogaÎ bycÂ odprawiane obrzeÎdy tradycyjnych i innych uznanych przez
panÂstwo wspoÂlnot religijnych oraz stowarzyszenÂ, ktoÂre nie sprzeciwiajaÎ sieÎ koncepcji szkoøy sÂwieckiejº (art. 8 Ustawy)48. Art. 9 Ustawy
poreÎcza prawo do zakøadania i funkcjonowania szkoÂø wyznaniowych,
z zastrzezÇeniem, zÇe programy nauczania i kwalifikacje nauczycieli
muszaÎ uzyskacÂ zatwierdzenie Ministerstwa OsÂwiaty i Nauki, a art.
14 zapewnia, zÇe ¹zakøadom nauczania tradycyjnych i innych wspoÂlnot
religijnych, stowarzyszenÂ i centroÂw, ktoÂre posiadajaÎ status osoby
prawnej i ktoÂre dajaÎ osÂwiateÎ panÂstwowaÎ, przekazuje sieÎ pomoc finansowaÎ i innaÎ ze sÂrodkoÂw budzÇetu panÂstwa i budzÇetoÂw samorzaÎdoÂwº49. Natomiast w szkoøach panÂstwowych porzaÎdek wykøadania
religii jest regulowany w ustawach osÂwiatowych.
W Federacji Rosyjskiej panÂstwo zabezpiecza ¹sÂwiecki charakter
osÂwiaty w panÂstwowych i komunalnych zakøadach osÂwiatowychº
(art. 4). ¹Na prosÂbeÎ rodzicoÂw albo osoÂb ich zasteÎpujaÎcych, za zgodaÎ
dzieci, ktoÂre nauczajaÎ sieÎ w panÂstwowych i komunalnych zakøadach
osÂwiatowych, administracja wskazanych zakøadoÂw w uzgodnieniu
z odpowiednimi organami samorzaÎdu terytorialnego nadaje organizacjom religijnym mozÇliwosÂcÂ nauczania dzieci religii poza granicami
programu nauczaniaº (art. 5), a ¹zakøady zawodowej osÂwiaty religijnej podlegajaÎ rejestracji jako organizacja religijna i otrzymujaÎ licencjeÎ panÂstwowaÎ na prawo realizacji dziaøalnosÂci osÂwiatowejº (art.
19)50.
W TadzÇykistanie ¹nauczanie zasad wiary dzieci jest dopuszczalne
od momentu osiaÎgnieÎcia przez nie wieku siedmiu lat, przy pisemnej
zgodzie rodzicoÂw albo osoÂb ich zasteÎpujaÎcych, a w przypadku osiaÎgnieÎcia przez nie wieku szesnastu lat roÂwniezÇ przy ich zgodzie, w czasie
48
Zakon Litovskoj Respubliki ¹O religioznych obshcinach i soobshcestvachº,
s. 208-209.
49
TamzÇe, s. 211.
50
Federal'nyj Zakon ¹O svobode sovesti i o religioznych obºedinenijachº, s. 128139.
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wolnym od nauki [...]. Osoby, ktoÂre wykøadajaÎ zasady wiary, powinny
miecÂ zgodeÎ wøasÂciwego zarzaÎdu duchownegoº (art. 6)51.
W Turkmenistanie ¹nauczanie dzieci zasad wiary jest dozwolone
w czasie wolnym od ogoÂlnoksztaøcaÎcych zajeÎcÂ szkolnych, w wymiarze
nie wieÎkszym nizÇ cztery godziny w tygodniu, za zgodaÎ rodzicoÂw (osoÂb
ich zasteÎpujaÎcych), a takzÇe samych dzieci. Zasady wiary mogaÎ wykøadacÂ osoby, ktoÂre zakonÂczyøy specjalne zakøady nauczania, albo
takie, ktoÂre majaÎ zgodeÎ organoÂw kierowniczych centroÂw religijnych.
Niedopuszczalne jest wykøadanie zasad wiary w prywatnym zakresieº52 (art. 6). Co sieÎ tyczy szkoÂø wyznaniowych, to ich zakøadanie
nalezÇy do kompetencji panÂstwa: ¹Gengesh [Rada ± przyp. TJS] ds.
Religii przy Prezydencie Turkmenistanu, z upowazÇnienia Gabinetu
MinistroÂw Turkmenistanu, ma prawo zakøadacÂ uczelnie duchowne
w celu przygotowania duchowienÂstwa i niezbeÎdnego im personelu
religijnegoº53 (art. 9). Poza tym obywatelom Turkmenistanu poreÎczono mozÇliwosÂcÂ zdobycia wyzÇszego wyksztaøcenia na fakultecie teologicznym TurkmenÂskiego Uniwersytetu PanÂstwowego w Aszchabadzie.
W ustawach Moødawii (art. 41), TadzÇykistanu (art. 10), Turkmenistanu (art. 9), a takzÇe Federacji Rosyjskiej (art. 19) obywatelom,
ktoÂrzy nauczajaÎ sieÎ w duchownych szkoøach sÂrednich i wyzÇszych,
przysøuguje prawo skorzystania z odroczenia od powoøania do søuzÇby
wojskowej, przywileje podatkowe i wøaÎczenie okresu søuzÇby wojskowej do stazÇu pracy. Ustawodawstwo AzerbejdzÇanu w art. 10 ogranicza liczbeÎ duchownych szkoÂø wyzÇszych stworzonych przez centrum
lub zarzaÎd religijny do jednej.
Ustawy wyznaniowe panÂstw czøonkowskich WNP i panÂstw nadbaøtyckich regulujaÎ roÂwniezÇ kwestie zwiaÎzane z problematykaÎ prawa
wøasnosÂci organizacji religijnych. Zgodnie z ustawodawstwem organizacje religijne w Armenii (art. 11 i 12), AzerbejdzÇanie (art. 16), na
Biaøorusi (art. 30 i 31), w Kazachstanie (art. 17), Kirgistanie (art. 12),
51

Zakon Respubliki TadzÇikistan ¹O religii i religioznych organizacijachº, s. 146.
Zakon Turkmenistana ¹O svobode veroispovedanija i religioznych organizacijachº, w: http://www.turkmenistan.gov.tm, 15 wrzesÂnia 2006 r.
53
TamzÇe.
52
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Rosji (art. 22), TadzÇykistanie (art. 17), Turkmenistanie (art. 16), na
Ukrainie (art. 17) i w Uzbekistanie (art. 16) mogaÎ korzystacÂ z nieruchomosÂci i ruchomosÂci przekazanych im przez panÂstwo, organizacje spoøeczne i obywateli. KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w panÂstwach postradzieckich mogaÎ dysponowacÂ roÂwniezÇ peønym prawem wøasnosÂci w Armenii (art. 9), AzerbejdzÇanie (art. 18), na Biaøorusi (art. 30), w Estonii
(art. 25), Kazachstanie (art. 16), Kirgistanie (art. 11), na Litwie (art. 13),
èotwie (art. 16), w Moødawii (art. 25), Rosji (art. 21), TadzÇykistanie (art.
18), Turkmenistanie (art. 15), na Ukrainie (art. 18), a roÂwniezÇ w Uzbekistanie (art. 15). W czeÎsÂci ustaw podjeÎto takzÇe kwestieÎ przekazania
organizacjom religijnym budynkoÂw i majaÎtku ruchomego, stanowiaÎcych zabytki historii i kultury. Takie regulacje zawierajaÎ ustawy ormianÂska (art. 10), azerbejdzÇanÂska (art. 17), kazachska (art. 17), kirgiska (art.
12), øotewska (art. 16), moødawska (art. 29), tadzÇycka (art. 17), turkmenÂska (art. 16), ukrainÂska (art. 17) oraz uzbecka (art. 16). Ustawy
o wolnosÂci religijnej gwarantujaÎ roÂwniezÇ organizacjom religijnym prowadzenie dziaøalnosÂci produkcyjnej i gospodarczej, w tym wydawniczej,
poligraficznej, restauracyjno-budowlanej, z ktoÂrej dziaøalnosÂci dochody
podlegajaÎ opodatkowaniu w wymiarze przewidzianym dla przedsieÎbiorstw organizacji spoøecznych. Takie przepisy wprowadzono w AzerbejdzÇanie (art. 19), Kazachstanie (art. 18), Kirgistanie (art. 13), na Litwie (art. 15), w Rosji (art. 23), TadzÇykistanie (art. 19), na Ukrainie (art.
19) i w Uzbekistanie (art. 17). W przypadku èotwy dziaøajaÎ twarde
reguøy dziaøalnosÂci gospodarczej organizacji religijnych, ktoÂre ustanawiajaÎ goÂrnaÎ graniceÎ przychodoÂw w roku kalendarzowym na poziomie
pieÎcÂsetkrotnosÂci minimalnej miesieÎcznej pøacy. W przypadku przekroczenia tego poziomu organizacja religijna zobowiaÎzana jest do zaøozÇenia i zarejestrowania wøasnego przedsieÎbiorstwa. èotewskie organizacje religijne prowadzaÎ ksieÎgowosÂcÂ, skøadajaÎ sprawozdania i pøacaÎ podatki, w zgodzie z obowiaÎzujaÎcym ustawodawstwem (art. 15). Na Biaøorusi organizacje religijne mogaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ
tylko w formie nie nastawionej na osiaÎgnieÎcie zyskoÂw (art. 32), a w Turkmenistanie dochody organizacji religijnych i ich przedsieÎbiorstw zwolnione saÎ z podatkoÂw (art. 17).
Analiza przepisoÂw z zakresu prawa wyznaniowego panÂstw powstaøych po upadku ZSRR nie byøaby w peøni mozÇliwa bez zwroÂcenia
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uwagi na specyficzne uregulowania zapisane w poszczegoÂlnych ustawach. I tak w Armenii ustawowo zakazany jest prozelityzm (art. 8),
a w AzerbejdzÇanie zakazano prowadzenia propagandy religijnej obcokrajowcom i osobom bez obywatelstwa (art. 1). Ustawa moødawska zakazuje nadmiernego prozelityzmu, przez co nalezÇy rozumiecÂ
¹jakikolwiek wpøyw na sÂwiadomosÂcÂ religijnaÎ osoby przy uzÇyciu przemocy albo naduzÇyciu autorytetuº (art. 1/1)54. Na Biaøorusi (art. 13),
w Moødawii (art. 22) i Uzbekistanie (art. 8), podobnie jak w przywoøanym wczesÂniej przypadku ormianÂskim, przywoÂdcami organizacji
religijnych powinni bycÂ obywatele danego panÂstwa, a w przeciwnym
wypadku ustawy dwoÂch ostatnich panÂstw wymagajaÎ dla kazÇdej konkretnej kandydatury uzyskania zgody organoÂw wøadzy panÂstwowej.
Szereg ograniczenÂ wprowadzono w zakresie zwiaÎzkoÂw organizacji religijnych ze sferaÎ polityki. Z reguøy kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe nie mogaÎ bracÂ udziaøu w dziaøalnosÂci partii politycznych i ich
finansowaniu. Normy o takiej tresÂci znalazøy sieÎ w ustawach ormianÂskiej (art. 13), azerbejdzÇanÂskiej (art. 5), kazachskiej (art. 4), rosyjskiej (art. 4), tadzÇyckiej (art. 5), turkmenÂskiej (art. 5), a takzÇe ukrainÂskiej (art. 5). W Kazachstanie (art. 4), Kirgistanie (art. 5) i Moødawii
(art. 20) zakazane jest funkcjonowanie jakichkolwiek partii i innych
organizacji politycznych o charakterze religijnym, a w Turkmenistanie
(art. 7) i Uzbekistanie (art. 5) zakazane saÎ oproÂcz tego kontakty
z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze. Organizacje religijne nie bioraÎ udziaøu w wyborach do organoÂw wøadzy panÂstwowej w Kazachstanie (art. 4) i Rosji (art. 4), ale duchownym
przysøuguje prawo do peønego udziaøu w zÇyciu politycznym. W AzerbejdzÇanie przy wyborze duchownego do skøadu organu wøadzy panÂstwowej albo przy jego przejsÂciu na stanowisko w administracji publicznej zawiesza on swojaÎ dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ (art. 5). Ustawa
rosyjska w art. 6 zakazuje tworzenia zjednoczenÂ religijnych w organach wøadzy panÂstwowej, innych organach panÂstwowych, panÂstwowych zakøadach, a takzÇe organach samorzaÎdu terytorialnego, jednostkach wojskowych oraz innych organizacjach panÂstwowych i komunalnych.
54

Zakon Respubliki Moldova ¹O kul'tachº, s. 115.
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SposÂroÂd wszystkich panÂstw postradzieckich jedynie ustawodawstwo Kirgistanu i Moødawii podejmuje problem maøzÇenÂstw wyznaniowych. W art. 15 ustawy kirgiskiej zroÂwnane zostaøy pod wzgleÎdem
prawnym akty sÂluboÂw cywilnych i kosÂcielnych: ¹Dopuszcza sieÎ stary
muzuømanÂski obrzeÎd obrzezania i pobøogosøawienia maøzÇenÂstwa
w zgodzie z muzuømanÂskim zwyczajem w meczecie, w rodzinie dla
muzuømanoÂw, a takzÇe chrzest i udzielanie sÂlubu w kosÂciele dla
chrzesÂcijan, przy zawieraniu maøzÇenÂstwa na roÂwni z rejestracjaÎ panÂstwowaÎº55. Tymczasem w Moødawii ¹wydanie aktoÂw stanu cywilnego
nalezÇy do gestii panÂstwaº, ale ich wystawienie powinno zostacÂ poprzedzone przez bøogosøawienÂstwo religijne (art. 19)56. Poza tym
Konstytucja Litwy w art. 40 stwierdza, zÇe panÂstwo prowadzi akta
stanu cywilnego, ale uznaje jednoczesÂnie kosÂcielnaÎ rejestracjeÎ sÂlubu.
Â BA KLASYFIKACJI PAN
Â STW POSTRADZIECKICH
4. PRO
ZE WZGLEÎDU NA STOSUNEK DO RELIGII

W sÂwiecie wspoÂøczesnym stosunek panÂstwa do religii jest jednym
z podstawowych wyznacznikoÂw demokratycznosÂci rezÇimu politycznego. PanÂstwa totalitarne odnoszaÎ sieÎ do religii, kosÂcioøoÂw i osoÂb
wierzaÎcych z wrogosÂciaÎ albo tezÇ traktujaÎ je instrumentalnie. Kraje
demokratyczne zasÂ ustosunkowujaÎ sieÎ do zjawiska religijnosÂci pozytywnie, dlatego swoje stanowisko wobec nich zazwyczaj okresÂlajaÎ
w drodze porozumienia z ich przedstawicielami jako reprezentantami specyficznych grup spoøecznych. Ks. prof. J. Krukowski klasyfikuje panÂstwa ze wzgleÎdu na stosunek do religii w cztery grupy: 1)
panÂstwa faworyzujaÎce jeden sposÂroÂd wielu zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
przyznajaÎc mu status wyznania lub kosÂcioøa oficjalnego (panÂstwa
wyznaniowe); 2) panÂstwa ustosunkowujaÎce sieÎ nieprzyjazÂnie w stosunku do religii w ogoÂle, a w szczegoÂlnosÂci wobec konkretnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, co w praktyce oznacza zwalczanie religii i fawo55
Zakon Kyrgyzskoj Respubliki ¹O svobode veroispovedanija i religioznych organizacijachº, s. 110.
56
Zakon Respubliki Moldova ¹O kul'tachº, s. 117.
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ryzowanie sÂwiatopoglaÎdu ateistycznego (panÂstwo ateistyczne); 3)
panÂstwa zajmujaÎce wobec zjawiska religijnosÂci stanowisko obojeÎtne,
wyrazÇajaÎce sieÎ w gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania w aspekcie tylko negatywnym oraz w postrzeganiu zasady absolutnej roÂwnosÂci w traktowaniu wszystkich religii i kosÂcioøoÂw (panÂstwo sÂwieckie
w sensie negatywnym); 4) panÂstwa traktujaÎce wszystkie zwiaÎzki wyznaniowe na zasadach poszanowania roÂwnosÂci i sprawiedliwosÂci rozdzielczej, czyli stosujaÎce zasadeÎ roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw, a jednoczesÂnie uwzgleÎdniajaÎce specyficzne atrybuty kazÇdego z nich (panÂstwo sÂwieckie w sensie pozytywnym)57.
ZastosowujaÎc klasyfikacjeÎ Krukowskiego w praktyce prawnej
panÂstw postradzieckich, nalezÇaøoby w pierwszej grupie panÂstw faworyzujaÎcych jeden kosÂcioÂø wymienicÂ dwa chrzesÂcijanÂskie panÂstwa kaukaskie, a mianowicie ArmienieÎ i GruzjeÎ. ZÇadnego z panÂstw powstaøych po upadku ZSRR nie mozÇna z caøaÎ odpowiedzialnosÂciaÎ zakwalifikowacÂ do grupy panÂstw ateistycznych, przy czym negatywny stosunek do religii nietradycyjnych jest obecny w aktach prawnych Biaøorusi i Federacji Rosyjskiej, co zwiaÎzane jest przede wszystkim
z ochronaÎ szczegoÂlnej pozycji Rosyjskiego KosÂcioøa Prawosøawnego
w tych krajach, a takzÇe na Litwie i w èotwie. W trzeciej grupie panÂstw
sÂwieckich w sensie negatywnym mozÇna wyroÂzÇnicÂ AzerbejdzÇan,
UkraineÎ, a takzÇe panÂstwa Azji SÂrodkowej. Te ostatnie zdecydowaøy
sieÎ na zastosowanie w prawie uregulowanÂ bardziej restrykcyjnych
w obawie przed ekstremizmem islamskim. Tymczasem w ostatniej
grupie wyroÂzÇnionej przez Krukowskiego, czyli w grupie panÂstw
sÂwieckich w sensie pozytywnym, trzeba wymienicÂ BiaøorusÂ, FederacjeÎ
RosyjskaÎ, MoødawieÎ i panÂstwa nadbaøtyckie.
W celu obrazowego przedstawienia regulacji prawnych w zakresie
wolnosÂci religijnej proponujeÎ zastosowacÂ podziaø na panÂstwa o systemach powiaÎzania i systemach rozdziaøu z roÂzÇnym stopniem nasilenia
cech. Wyniki takiej selekcji mozÇna przedstawicÂ za pomocaÎ wykresu.
W ten sposoÂb w grupie panÂstw o najwieÎkszym wpøywie czynnika powiaÎzania nalezÇy wymienicÂ ArmenieÎ i GruzjeÎ, a w dalszej kolejnosÂci
BiaøorusÂ, LitweÎ, èotweÎ i RosjeÎ. W strefie przejsÂciowej (neutralnej)
57

Zob. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 21.
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mieÎdzy systemami powiaÎzania i rozdziaøu wyroÂzÇnicÂ trzeba EstonieÎ,
Kirgistan, MoødawieÎ i UkraineÎ. Natomiast wsÂroÂd krajoÂw o systemach
rozdziaøu znajdaÎ sieÎ pozostaøe panÂstwa Azji Centralnej (Kazachstan,
TadzÇykistan, Turkmenistan i Uzbekistan) oraz AzerbejdzÇan.
Moødawia AzerbejdzÇan Turkmenistan
Ukraina Kazachstan
Uzbekistan
TadzÇykistan
¬¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾®
System powiaÎzania
System rozdziaøu
Armenia
Gruzja

BiaøorusÂ
Rosja

Litwa Kirgistan
èotwa Estonia

Rys. 1. Systemy rozdziaøu i powiaÎzania panÂstwa i religii w panÂstwach postradzieckich.

*

Autor artykuøu dokonuje szczegoÂøowej analizy konstytucyjnych
i ustawowych przepisoÂw gwarantujaÎcych wolnosÂcÂ religijnaÎ w panÂstwach
powstaøych po upadku ZwiaÎzku Radzieckiego. Pod wpøywem pierestrojki doszøo do przewartosÂciowania oficjalnego stosunku panÂstwa radzieckiego do religii. Jeszcze w 1990 r. uchwalono ogoÂlnozwiaÎzkowaÎ
ustaweÎ O wolnosÂci sumienia i organizacjach religijnych, a nasteÎpnie
podobne inicjatywy ustawodawcze byøy podejmowane w republikach
zwiaÎzkowych. Po 1991 r. przepisy gwarantujaÎce prawo do wolnosÂci
religijnej znalazøy sieÎ w konstytucjach panÂstw postradzieckich. Idea
wolnosÂci religijnej staøa sieÎ roÂwniezÇ przedmiotem zainteresowania
WspoÂlnoty Niepodlegøych PanÂstw, organizacji mieÎdzynarodowej, grupujaÎcej byøe republiki czøonkowskie ZSRR z wyjaÎtkiem Estonii, èotwy
i Litwy. Na podstawie funkcjonujaÎcych w prawie badanych panÂstw
przepisoÂw o wolnosÂci religijnej mozÇna dokonacÂ klasyfikacji panÂstw
postradzieckich pod wzgleÎdem ich stosunku do religii. WsÂroÂd krajoÂw
z funkcjonujaÎcymi systemami powiaÎzania nalezÇy wyroÂzÇnicÂ ArmenieÎ
i GruzjeÎ, a takzÇe BiaøorusÂ, LitweÎ, èotweÎ i RosjeÎ, gdzie wøadze panÂstwowe dzielaÎ wyznania na tradycyjne i nietradycyjne. Do grupy panÂstw
neutralnych w stosunku do religii nalezÇaÎ Estonia, Kirgistan, Moødawia
i Ukraina. Natomiast z systemami dosÂcÂ sÂcisøego rozdziaøu mamy do
czynienia w pozostaøych panÂstwach Azji Centralnej (Kazachstan, TadzÇykistan, Turkmenistan, Uzbekistan) oraz w AzerbejdzÇanie.
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ZAGADNIENIA ZWIAÎZANE Z INTERPRETACJAÎ
ART. 25 UST. 4 I 5 KONSTYTUCJI RP

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.

270

ARKADIUSZ JANUCHOWSKI

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.
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ANDRZEJ SZYMANÂSKI

AKCJA PRZEJMOWANIA SZPITALI WYZNANIOWYCH
W OPARCIU O USTAWEÎ Z 28 PAZÂDZIERNIKA 1948 R.
O ZAKèADACH SPOèECZNYCH SèUZÇBY ZDROWIA
I PLANOWEJ GOSPODARCE W SèUZÇBIE ZDROWIA

Tematem niniejszego artykuøu beÎdzie zorganizowana przez Departament SamorzaÎdu Ministerstwa Administracji Publicznej przy
wspoÂøpracy Ministerstwa Zdrowia i organoÂw wojewoÂdzkich wøadz
administracji panÂstwowej akcja przejmowania szpitali nalezÇaÎcych
do KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂra
miaøa miejsce w roku 1949. ZwroÂcimy w nim szczegoÂlnie uwageÎ na
podstawy prawne dokonanych wywøaszczenÂ, organizacjeÎ i cele akcji
oraz kwestie dotyczaÎce najbardziej ewidentnych naruszenÂ prawa materialnego i procesowego w zwiaÎzku z dziaøalnosÂciaÎ komisji zdawczo-odbiorczych.
1. PODSTAWY PRAWNE

Szeroko zakrojona akcja przejeÎcÂ szpitali prowadzonych przez
instytucje kosÂcielne i stowarzyszenia zostaøa przeprowadzona na
podstawie przepisoÂw ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznej søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie
zdrowia1 i dwoÂch uchwaø Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia
1949 r.: w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa niektoÂrych szpitali
oraz w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia
1

Dz. U. 1948, nr 55 poz. 434.
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¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia
religijne i fundacje. Uzupeønieniem tych aktoÂw prawnych jest obwieszczenie prezesa Rady MinistroÂw z dnia 1 pazÂdziernika 1949 r.
¹o sprostowaniu bøeÎdoÂw w uchwale RM w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitaliº,
prostujaÎce bøeÎdy w nazewnictwie dwoÂch zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego2.
Wedøug art. 13 przywoøanej ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r.
Rada MinistroÂw mogøa m.in.:
1) uchwalicÂ objeÎcie zakøadu spoøecznego søuzÇby zdrowia w zarzaÎd
panÂstwowy lub na wøasnosÂcÂ PanÂstwa, jezÇeli utrzymywanie takiego
zakøadu [...] nalezÇaøo do zadanÂ PanÂstwa,
2) uchwalicÂ przejeÎcie przez zwiaÎzek samorzaÎdu terytorialnego
w zarzaÎd lub na wøasnosÂcÂ zakøadu spoøecznego søuzÇby zdrowia, jezÇeli
w innej drodze nie byøa mozÇliwa prawidøowa realizacja sieci zakøadoÂw [...] lub jezÇeli wøasÂciciel nie byø w mozÇnosÂci utrzymacÂ zakøadu na
odpowiednim poziomie,
3) ustalacÂ warunki przejeÎcia w zarzaÎd lub na wøasnosÂcÂ w powyzÇszych przypadkach.
W mysÂl art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy zakøadami spoøecznymi
Ç
søuzby zdrowia byøy przede wszystkim te zakøady lecznicze, ktoÂre
byøy utrzymywane z budzÇetu panÂstwa, instytucji panÂstwowych, zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego lub instytucji ubezpieczenÂ spoøecznych. Ponadto minister zdrowia moÂgø zaliczycÂ do zakøadoÂw spoøecznych søuzÇby zdrowia zakøady lecznicze utrzymywane przez fundacje,
kongregacje, zwiaÎzki i stowarzyszenia religijne oraz nie obliczone na
zysk zakøady lecznicze innych osoÂb prawnych (ust. 2). Do zakøadoÂw
spoøecznych søuzÇby zdrowia zaliczaøy sieÎ takzÇe niektoÂre apteki (ust.
3). Do zadanÂ PanÂstwa, wspomnianych w art. 13 ust. 1 ustawy, nalezÇaøo ± zgodnie z art. 3 ± zakøadanie i utrzymywanie zakøadoÂw leczniczych o charakterze specjalistycznym, obsøugujaÎcych w zasadzie obszar co najmniej jednego wojewoÂdztwa, a w szczegoÂlnosÂci: instytuty
2
¹Monitor Polskiº z 1 pazÂdziernika 1949 r. nr A- 68 poz. 884 i 885 oraz ¹Monitor
Polskiº z 1 pazÂdziernika 1949 r. nr A- 69, poz. 886.
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przeciwrakowe, sanatoria dla chorych na gruzÂliceÎ, szpitale psychiatryczne, sanatoria dla nerwowo chorych, szpitale wojewoÂdzkie, szpitale kliniczne i inne zakøady lecznicze dla ¹zaspokojenia szczegoÂlnych
potrzeb panÂstwowychº.
Ratio legis ustawy z 28 pazÂdziernika 1948 r. i obu uchwaø Rady
MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r. oproÂcz motywoÂw ideologicznych
i politycznych opisanych we wsteÎpie, byøa cheÎcÂ zbudowania sieci
szpitali panÂstwowych i samorzaÎdowych obejmujaÎcej caøy kraj (nadanie søuzÇbie zdrowia ¹jednolitego charakteruº). Uchwaøa Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ
przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje przywoøuje bowiem
jako podstaweÎ prawnaÎ m.in. art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28
pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia, gdzie postanowiono, izÇ podstawaÎ
ewentualnego uchwalenia przez RM przejeÎcia zakøadu spoøecznego
søuzÇby zdrowia byø brak mozÇnosÂci zrealizowania w inny sposoÂb ¹sieci
zakøadoÂwº, ktoÂrej to ksztaøt ± zgodnie z art. 15 ust. 1 ± ustalaø minister
zdrowia w porozumieniu z wøasÂciwymi ministrami. DrugaÎ przyczynaÎ
byøa niezdolnosÂcÂ wøasÂciciela do utrzymania zakøadu na odpowiednim
poziomie. W zÇadnym przejmowanym szpitalu nie stwierdzono, aby
podmiot, prowadzaÎcy leczniceÎ, nie byø w stanie utrzymacÂ jej na owym
¹odpowiednim poziomieº. Przeciwnie, szpitale prowadzone przez
zgromadzenia zakonne staøy z reguøy na wyzÇszym poziomie nizÇ panÂstwowe obiekty lecznictwa zamknieÎtego, z czym komisje przejmujaÎce
zasadniczo sieÎ zgadzaøy. Nie przeprowadzono w tym kierunku takzÇe
uprzednich badanÂ baÎdzÂ wizytacji placoÂwek, ktoÂrych przejeÎcie planowano, na co niektoÂre zgromadzenia zakonne zwracaøy uwageÎ w skøadanych protestach i odwoøaniach. Zatem jedynaÎ realnaÎ podstawaÎ
prawnaÎ do wydania cytowanej uchwaøy RM pozostawaøa owa ¹prawidøowa realizacja sieci zakøadoÂwº. W zniszczonym wojnaÎ kraju nie
byøo mozÇliwosÂci budowy i wyposazÇenia duzÇej liczby nowych szpitali,
dlatego sieÎgnieÎto po obiekty kosÂcielne, ktoÂrych przejeÎcie nie byøo dla
totalitarnego panÂstwa zÇadnym problemem moralnym ani tym bar-
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dziej technicznym. NalezÇaøo jedynie wydacÂ odpowiednie przepisy
prawne, ktoÂre nadaøyby takiej operacji pozory legalnosÂci i søusznosÂci.
Miaøy one posøuzÇycÂ do uzasadnienia akcji zaboru mienia kosÂcielnego
w oczach opinii mieÎdzynarodowej, bo idee fixe komunistoÂw polskich
byøo uchodzenie przed sÂwiatem za prawdziwych dobroczynÂcoÂw narodu.
Na podstawie cytowanych wyzÇej przepisoÂw wøadze mogøy dokonacÂ zaboru, czy to poprzez przejeÎcie na wøasnosÂcÂ panÂstwa lub powiatowego zwiaÎzku samorzaÎdu terytorialnego (dalej PZST), czy przez
objeÎcie w zarzaÎd, wieÎkszosÂci zakøadoÂw søuzÇby zdrowia, dotaÎd nieupanÂstwowionych lub nieprzejeÎtych przez samorzaÎd terytorialny.
NalezÇaøo tylko wykazacÂ ¹szczegoÂlne potrzeby panÂstwaº w tym zakresie.
Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. precyzuje, izÇ
uchwaøy o przejeÎciu szpitali ¹podejmuje Rada MinistroÂw na wniosek
Ministra Zdrowia, zgøoszony w porozumieniu z Ministrem Skarbu
i innymi wøasÂciwymi ministrami. Uchwaøy te wymagajaÎ zgody Rady
PanÂstwaº. Na marginesie warto zauwazÇycÂ, zÇe w uchwaøach tych powoøywano sieÎ na zgodeÎ Rady PanÂstwa, ktoÂra zostaøa jednak udzielona dopiero 7 dni po ich wydaniu. StaÎd wniosek, zÇe obie te uchwaøy
zostaøy wydane niezgodnie z obowiaÎzujaÎcymi procedurami, okresÂlonymi w ustawie z 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych
søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia.
2. ORGANIZACJA AKCJI ORAZ KWESTIE PROCEDURALNE

24 wrzesÂnia 1949 r. minister administracji publicznej opracowaø
wzoÂr pisma skierowanego do wojewodoÂw z poleceniem powoøania
odpowiedniej liczby komisji zdawczo-odbiorczych wraz z ustanowieniem ich przewodniczaÎcych celem objeÎcia wymienionych w uchwale
Rady MinistroÂw zakøadoÂw leczniczych i sporzaÎdzenia aktoÂw zdawczo-odbiorczych3.
3
Pismo Ministra Administracji Publicznej do wojewodoÂw (wzoÂr) z 24 wrzesÂnia
1949 r., tajne, AAN, MAP, sygn. 1659/ B- 3280, k. 1. Dr Paruzal, radca MAP, opra-
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DzienÂ wczesÂniej, 23 wrzesÂnia 1949 r., dyrektor Departamentu VI
SamorzaÎdowego Ministerstwa Administracji Publicznej (MAP)
otrzymaø polecenie przygotowania akcji przejeÎcia szpitali. Wszelkie
czynnosÂci przygotowawcze musiaøy odbywacÂ sieÎ przy zachowaniu
sÂcisøej tajemnicy.
Ustalony plan przewidywaø rozpoczeÎcie dziaøanÂ 3 pazÂdziernika
1949 r. jednoczesÂnie w caøym kraju. NadzoÂr nad akcjaÎ mieli sprawowacÂ wojewodowie, beÎdaÎcy w staøym kontakcie z kierownictwem
MAP.
28 wrzesÂnia 1949 r. w osÂrodku szkoleniowym Ministerstwa Zdrowia w ZagoÂrzu dr Paruzal, radca Departamentu VI SamorzaÎdowego
MAP zrobiø odpraweÎ z 66 nowymi wicedyrektorami dla przejmowanych szpitali. Podczas instruktazÇu trwajaÎcego od godz. 16.00 do 23.00
zostali oni zapoznani z metodami pracy komisji przejmujaÎcych, otrzymali po egzemplarzu instrukcji, po czym skierowano ich w teren
z obowiaÎzkiem zgøoszenia sieÎ w dniu 1 pazÂdziernika u przewodniczaÎcych samorzaÎdowych organoÂw wykonawczych przejmujaÎcych szpitale, celem uzyskania dekretoÂw nominacyjnych na stanowiska zarzaÎdcoÂw oraz w celu zorganizowania staøego dozoru dla przejmowanego
mienia.
W dniu 1 pazÂdziernika 1949 r. kurierom wreÎczono egzemplarze
¹Monitora Polskiegoº z tekstami rozporzaÎdzenÂ Rady MinistroÂw celem dostarczenia go wojewodom odpowiedzialnym za przejmowanie
szpitali w wojewoÂdztwach. Tylko wojewoda warszawski nie odebraø
dokumentu w terminie.
3 pazÂdziernika w godz. 12.00-15.00 wojewodowie przekazali do
MAP pierwsze sprawozdania z przebiegu akcji w terenie. Przebiegaøa
ona spokojnie i sprawnie. Nie byøo zÇadnych zakøoÂcenÂ, dotychczasowi
wøasÂciciele zostali zaskoczeni. Zdoøano ¹zabezpieczycÂº caøy majaÎtek
szpitali, wielkie zapasy medykamentoÂw i gotoÂwkeÎ. W jednym ze
szpitali na SÂlaÎsku znaleziono i zabrano ok. 8 milionoÂw zø.
cowaø instrukcjeÎ nr 1 ± o trybie powoøywania i posteÎpowania komisji zdawczo-odbiorczych ds. przejmowania szpitali, i instrukcjeÎ nr 2 ± w sprawie sporzaÎdzania protokoøoÂw
zdawczo-odbiorczych, do ktoÂrej doøaÎczony byø wzoÂr protokoøu, zob. notatka sprawozdawcza dla ob. Ministra z 4 pazÂdziernika 1949 r., sygn. 1659/B- 3280, k. 9.
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Po zakonÂczeniu akcji komisje przejmujaÎce opracowywaøy protokoøy zdawczo-odbiorcze, ktoÂre podlegaøy zatwierdzeniu przez Ministerstwo Administracji Publicznej. Zatwierdzenie takie byøo uzalezÇnione od uprzedniego zbadania dokumentu ¹pod wzgleÎdem prawnym i merytorycznymº. Liczono sieÎ bowiem z ¹usiøowaniami interwencji dotychczasowych wøasÂcicieli w kierunku odzyskania lub wyøaÎczenia niektoÂrych skøadnikoÂw majaÎtkowychº.
ProcedureÎ przejmowania szpitali konÂczyøo zatwierdzenie protokoøu zdawczo-odbiorczego przez ministra administracji publicznej,
co odbywaøo sieÎ po rozpatrzeniu ewentualnych odwoøanÂ byøych wøasÂcicieli przez komisje ministerialne. WieÎkszosÂcÂ protokoøoÂw zostaøa
zatwierdzona jednego dnia, 31 grudnia 1949 r.4 NajczeÎsÂciej ostateczne decyzje podejmowane byøy na podstawie bardzo szerokiej i czeÎsto
dowolnej interpretacji obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw ± gøoÂwnie uchwaøy
Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali
utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº
i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez
kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje. Kwestie
4

Zob. Zatwierdzenie protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala Serca Jezusowego
w SÂrodzie, AAN, MAP, sygn. 1668/B- 3289, k. 9-10; Orzeczenie MAP z 31 grudnia
1949 r. w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala Towarzystwa
Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej w Waøbrzychu, AAN, MAP, sygn. 1681/B3302; Orzeczenie Ministra AP z 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala
sÂw. Wojciecha w Opolu, AAN, MAP, sygn. 1659/ B- 3280, k. 35; Orzeczenie MAP z 31
grudnia 1949 r. (S.A. VII- 7- 3544) wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia
w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala ss. ElzÇbietanek
w Starogardzie przy ul. Hallera 27, woj. gdanÂskie, AAN, MAP, sygn. 1661/B- 3282,
k. 3; Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministerstwem
Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala sÂw. JoÂzefa
w Szamotuøach ± wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP, AAN, MAP, sygn.1667/ B- 3287, k. 2-3; Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r.
wydane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu
zdawczo-odbiorczego szpitala ss. elzÇbietanek w Zielonej GoÂrze, plac Wielkopolski 4,
AAN, MAP, sygn. 1669/ B-3290, k. 6-7; Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. o zatwierdzeniu protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ¹Betezdaº we Wrocøawiu, AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307, k. 4-5.
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szczegoÂøowe regulowaøa ponadto instrukcja ministra administracji
publicznej z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie sporzaÎdzania protokoøoÂw zdawczo-odbiorczych szpitali przejmowanych na wøasnosÂcÂ
zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego.
Kierownictwo MAP oceniøo organizacjeÎ i przebieg akcji przejmowania szpitali w sposoÂb jednoznacznie pozytywny5. Tymczasem
w trakcie akcji dostrzec mozÇna wiele drastycznych uchybienÂ o charakterze proceduralnym. Podczas akcji wywøaszczeniowej dopuszczono sieÎ licznych razÇaÎcych nieprawidøowosÂci. Zgromadzeniu SioÂstr
Szarych sÂw. ElzÇbiety odebrano trzy szpitale: w Tucholi (woj. pomorskie) i w Starogardzie GdanÂskim oraz w Pucku (woj. gdanÂskie). PrzysteÎpujaÎc do przejmowania obiektoÂw, komisja zdawczo-odbiorcza nie
przedstawiøa zakonnicom uchwaøy Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia
1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa niektoÂrych szpitali
oraz w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia
¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia
religijne i fundacje, stanowiaÎcej podstaweÎ prawnaÎ przejeÎcia ani zÇadnych dokumentoÂw konstytuujaÎcych samaÎ komisjeÎ jako uprawnionaÎ
do dokonania tej czynnosÂci6.
Podczas przejmowania szpitali zakonnych komisje zwykøy domagacÂ sieÎ podpisu przeøozÇonej konwentu pod protokoøem zdawczo-odbiorczym, aby w ten sposoÂb upozorowacÂ ¹zgodeÎº wøasÂciciela obiektu
na zapisy zawarte w protokole. Zdarzaøy sieÎ przypadki, jak juzÇ wyzÇej
wspomniano, gdy przeøozÇone nizÇszego szczebla podpisywaøy proto5

Notatka sprawozdawcza dyrektora Departamentu VI SamorzaÎdowego MAP
dla ministra administracji publicznej z 4 pazÂdziernika 1949 r. z wykonania uchwaøy
Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez
zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje, AAN,
MAP, sygn. 1659/B- 320, k. 9.
6
Pismo Matki Tymotei RopinÂskiej, przeøozÇonej Prowincji Pomorskiej Zgromadzenia Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety do Ministra Administracji Publicznej z 22 pazÂdziernika 1949 r. AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 13.
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koøy, jednak fakty takie nie miaøy znaczenia prawnego, poniewazÇ
siostry te nie byøy uprawnione do zasteÎpowania wøasÂcicieli obiektoÂw
(zgromadzenÂ) w kwestiach majaÎtkowych7. CzeÎsto jednak lokalne
przeøozÇone odmawiaøy podpisania protokoøoÂw, uzasadniajaÎc to søusznie brakiem kompetencji, jak to miaøo miejsce w przypadku zaboru
Szpitala SS. Urszulanek we Wrocøawiu-Karøowicach8, Szpitala OO.
BonifratroÂw w tym samym miesÂcie9, czy szpitala sioÂstr elzÇbietanek
w Warszawie10. W takich przypadkach podpisy skøadali np. sÂwieccy
wicedyrektorzy szpitali (takzÇe nie majaÎcy w tym kierunku jakichkolwiek uprawnienÂ jako najemni pracownicy nie powoøani przez wøasÂciciela lecznicy do dysponowania jej majaÎtkiem)11. W niektoÂrych
7

Zob. Pismo przeøozÇonej prowincjalnej ss. elzÇbietanek w Toruniu do Rady
PanÂstwa w Warszawie z 14 marca 1950 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez samorzaÎdowe zwiaÎzki szpitali kongregacyjnych, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 47.
8
Zob. Odpis osÂwiadczenia siostry przeøozÇonej urszulanek wrocøawskich z 10
pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1684/B- 3305, k. 10: ¹Po mysÂli prawa kanonicznego ZarzaÎd Kongregacji Zakonnej nie jest wøadny ani do oddawania, ani do
sprzedazÇy, ani do wydzierzÇawiania, ani nawet do zaciaÎgnieÎcia zobowiaÎzanÂ przekraczajaÎcych sumeÎ 30 000 liroÂw bez specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej zatwierdzajaÎcej stosownaÎ uchwaøeÎ Rady Zakonnej. W niniejszych sprawach majaÎtkowych
wymagane jest zezwolenie ordynariusza, czyli w naszym przypadku Administratora
Apostolskiego Dolnego SÂlaÎska. PoniewazÇ komisja przejmuje szpital, a wieÎc znacznaÎ
czeÎsÂcÂ majaÎtku daleko przekraczajaÎcaÎ wartosÂcÂ 30 000 liroÂw bez jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz gminy miasta Wrocøawia ± podpisanie aktu zdawczo-odbiorczego z przeøozÇonaÎ zakonu lub tezÇ kuratora sioÂstr bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej
byøoby aktem bezprawnym, pociaÎgajaÎcym za sobaÎ dotkliwe kary przewidziane prawem kanonicznym na podpisujaÎcych. RoÂwnoczesÂnie akt ten byøby niewazÇny. Nie
mogaÎc przeszkodzicÂ przejeÎciu szpitala na podstawie uchwaøy Rady MinistroÂw przez
PT komisjeÎ i nie czyniaÎc jej zÇadnych wstreÎtoÂw, odmawiam jednak podpisania aktu
zdawczo-odbiorczego jako podlegajaÎca roÂwniezÇ prawu kosÂcielnemu. S. Hieronima
Drewniokº.
9
Sprawozdanie komisji zdawczo-odbiorczej z 8 pazÂdziernika 1949 r. w sprawie
przejeÎcia na wøasnosÂcÂ gminy m. Wrocøawia szpitala OO. BonifratroÂw, AAN, MAP,
sygn. 1685/B- 3306, k. 113-115.
10
ProtokoÂø z posiedzenia plenarnego komisji zdawczo-odbiorczej, odbytego 8. X.
1949 r. o godz. 10.00 w lokalu szpitala ss. ElzÇbietanek w Warszawie przy ul. GoszczynÂskiego 1, AAN, MAP, sygn. 1678/B- 3299, k. 23.
11
Zob. Sprawozdanie komisji przejmujaÎcej szpital SS. Urszulanek we Wrocøawiu, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1684/B- 3305, k. 96-97. Sprawozdanie z przejeÎcia
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przypadkach waÎtpliwosÂci budzi datowanie dokumentoÂw wytworzonych w zwiaÎzku z przejmowaniem szpitali. Szpital OO. BonifratroÂw we Wrocøawiu zostaø przejeÎty 3 pazÂdziernika 1949 r., co potwierdza dokument relacjonujaÎcy te wydarzenia12. Tymczasem zatwierdzony przez MAP protokoÂø zdawczo-odbiorczy jest datowany 1 pazÂdziernika tegozÇ roku13. NalezÇy tu oczywisÂcie wziaÎcÂ pod uwageÎ mozÇliwosÂcÂ urzeÎdniczego przeoczenia, jednak trudno takzÇe wykluczycÂ
mozÇliwosÂcÂ powstania przynajmniej niektoÂrych protokoøoÂw jeszcze
przed faktycznym przejeÎciem obiektoÂw zakonnych. W takiej sytuacji
dziaøania organoÂw wøadzy musiaøyby przebiegacÂ sÂcisÂle wedøug istniejaÎcego scenariusza, juzÇ z goÂry determinujaÎcego sposoÂb posteÎpowania
i dopuszczalne ¹usteÎpstwaº wobec strony kosÂcielnej.
3. SKALA ZJAWISKA

Na podstawie wydanej uchwaøy Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1951 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu
terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia
LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje dokonano 51 przejeÎcÂ i przekazano na rzecz
PZST szpitale nalezÇaÎce do Polskiego Czerwonego KrzyzÇa, Towarzystwa Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej oraz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na terenie caøego kraju14. PrzejeÎto woÂwczas nasteÎpujaÎce
szpitale wyznaniowe: Szpital SS. Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo
obiektoÂw OO. BonifratroÂw we Wrocøawiu podpisaø ¹imieniem wøasÂcicielaº dyrektor
Jan Lapierre. Zob. przyp. 63.
12
Zob. przyp. 63.
13
Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. w sprawie zatwierdzenia protokoøu
zdawczo-odbiorczego szpitala OO. BonifratroÂw we Wrocøawiu przy ul. Traugutta
57- 59, AAN, MAP, sygn. 1685/B- 3306, k. 2.
14
PrzejeÎto woÂwczas takzÇe na rzecz zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego dwa
szpitale niewyznaniowe: Szpital PCK w MilanoÂwku i Szpital MaltanÂski PCK w CzeÎstochowie. Zob. wniosek Ministra Zdrowia w tej sprawie, bez daty, AAN, MAP, sygn.
1659/ B- 3280, k. 16.
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w Puøtusku, Szpital sÂw. TroÂjcy w Pøocku (wøasnosÂcÂ Fundacji Szpital
sÂw. TroÂjcy), Szpital sÂw. JoÂzefa w Gøuchoøazach (wøasnosÂcÂ Kongregacji SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Karola Boromeusza w Trzebnicy), Szpital
sÂw. Jacka w Strzelcach Opolskich, Szpital sÂw. Jadwigi w Chorzowie
(wøasnosÂcÂ Zakøadu sÂw. Jadwigi ± szpital w Chorzowie), Szpital sÂw.
Wojciecha w Opolu (wøasnosÂcÂ Fundacji KosÂcielnej sÂw. Wojciecha),
Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Cieszynie, Szpital Prowincji SÂlaÎsko-Polskiej Kongregacji SioÂstr sÂw. ElzÇbiety w Katowicach, Szpital SioÂstr
Boromeuszek w Mikoøowie, Szpital sÂw. JoÂzefa w Zabrzu (wøasnosÂcÂ
SioÂstr Boromeuszek z Trzebnicy), Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Zielonej GoÂrze, szpital sÂw. ElzÇbiety w Dusznikach Zdroju (wøasnosÂcÂ
SioÂstr ElzÇbietanek z Wrocøawia), Szpital sÂw. Franciszka w Køodzku
(wøasnosÂcÂ Fundacji Szpitalnej pw. SÂw. Franciszka), Szpital sÂw. ElzÇbiety w Søupcu (wøasnosÂcÂ Fundacji Szpitalnej sÂw. ElzÇbiety w Søupcu),
Szpital sÂw. ElzÇbiety w SÂwidnicy (wøasnosÂcÂ SioÂstr ElzÇbietanek z Wrocøawia), Szpital Katolicki im. SÂw. ElzÇbiety w Szklarskiej PoreÎbie (wøasnosÂcÂ Katolickiego Zakøadu Dobroczynnego pw. sÂw. ElzÇbiety we
Wrocøawiu), Szpital sÂw. JoÂzefa we Wrocøawiu (wøasnosÂcÂ SioÂstr ElzÇbietanek z Wrocøawia), Szpital sÂw. Jerzego we Wrocøawiu (wøasnosÂcÂ
SioÂstr Boromeuszek z Trzebnicy), Szpital SioÂstr ElzÇbietanek we
Wrocøawiu, Szpital SioÂstr Urszulanek we Wrocøawiu, Szpital OO.
BonifratroÂw we Wrocøawiu, Szpital Parafii Polskiej Ewangelicko-Augsburskiej ¹Betezdaº we Wrocøawiu, Szpital sÂw. Anny we Wrocøawiu (wøasnosÂcÂ Fundacji Rycerzy MaltanÂskich we Wrocøawiu), Szpital Fundacji KosÂcielnej WspomozÇenia NMP w Bystrzycy Køodzkiej,
Szpital sÂw. JoÂzefa w DzierzÇoniowie (wøasnosÂcÂ SioÂstr ElzÇbietanek
z Wrocøawia), Szpital Katolicki w Bielawie (wøasnosÂcÂ Parafii Rzymskokatolickiej w Bielawie), Szpital OO. BonifratroÂw w ZaÎbkowicach
SÂlaÎskich, Szpital sÂw. Ducha w Rawie Mazowieckiej (wøasnosÂcÂ Fundacji Instytutu sÂw. Ducha), Szpital sÂw. Wincentego a Paulo w Lublinie
(wøasnosÂcÂ Fundacji Szpitala sÂw. Wincentego a Paulo w Lublinie),
Szpital dla Dzieci im. VetteroÂw pw. DzieciaÎtka Jezus (wøasnosÂcÂ Fundacji Juliusza i Augustyna VetteroÂw), Szpital Fundacyjny im. SÂw.
Mikoøaja w Cheømie (wøasnosÂcÂ Instytutu im. SÂw. Mikoøaja w Cheømie), Szpital przy Zakøadzie sÂw. Boromeusza w Chojnicach (wøasnosÂcÂ Diecezji CheøminÂskiej z siedzibaÎ w Pelplinie), Szpital Powiato-
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wy pw. NMP w Wejherowie (wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo), Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu
(wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr Pasterek od OpatrznosÂci Boskiej),
Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Tucholi, Szpital Miejski w Pucku (wøasnosÂcÂ Prowincji Pomorskiej Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety), Szpital SioÂstr
ElzÇbietanek w Starogardzie, Szpital OO. BonifratroÂw w Krakowie,
Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Poznaniu, Szpital sÂw. JoÂzefa w Poznaniu
(wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo
w Poznaniu), Szpital SioÂstr Miøosierdzia w Gostyniu (wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo w Gostyniu),
Szpital SioÂstr ElzÇbietanek w Warszawie, Szpital sÂw. Zofii w KosÂcianie
(wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr sÂw. Wincentego a Paulo), Szpital sÂw.
JoÂzefa w Lesznie (wøasnosÂcÂ Prowincji Polskiej Zgromadzenia SioÂstr
ElzÇbietanek), Szpital Serca Jezusowego w SÂrodzie (wøasnosÂcÂ Zgromadzenia SioÂstr sÂw. Wincentego a Paulo), Szpital OO. KamilianoÂw
w Tarnowskich GoÂrach, Szpital sÂw. JoÂzefa w Szamotuøach (wøasnosÂcÂ
Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP).
Na mocy uchwaøy Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie
przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa niektoÂrych szpitali przejeÎto ponadto
nieodpøatnie cztery szpitale Polskiego Czerwonego KrzyzÇa15, LeczniceÎ Ministerstwa Zdrowia w Warszawie (wøasnosÂcÂ Towarzystwa PieleÎgnacji Chorych sÂw. JoÂzefa ± Przytulisko), Szpital Przemienienia PanÂskiego w Poznaniu (wøasnosÂcÂ Zakøadu SioÂstr Miøosierdzia Przemienienia PanÂskiego w Poznaniu) oraz Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych pw. NajsÂwieÎtszej Marii Panny w Branicach na OpolszczyzÂnie
(wøasnosÂcÂ Fundacji NajsÂwieÎtszej Marii Panny w Branicach)16.
15

Zakøad Leczniczy PCK dla ChoroÂb Oczu i Uszu w Gliwicach, Szpital PCK we
Wrocøawiu, Szpitale OkreÎgowe PCK w Szczecinie i w èodzi.
16
Uchwaøa Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ
PanÂstwa niektoÂrych szpitali, Monitor Polski z 1 pazÂdziernika 1949 r. nr A- 68, poz. 884.
Zob. takzÇe projekt uchwaøy Rady MinistroÂw w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa
niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia pod nazwaÎ ¹Polski Czerwony
KrzyzÇº i ¹Towarzystwo PieleÎgnacji Chorych sÂw. JoÂzefa ± Przytuliskoº przez zwiaÎzek
religijny pn. ¹Zakøad SioÂstr Miøosierdzia Przemienienia PanÂskiego w Poznaniuº oraz
fundacjeÎ pn. ¹Fundacja NajsÂwieÎtszej Marii Panny w Branicachº, AAN, MAP, bez
daty, sygn. 1659/ B- 3280, k. 22.
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4. PRZEJMOWANIE MAJAÎTKU KLASZTORNEGO

Zgromadzeniu SioÂstr Szarych sÂw. ElzÇbiety odebrano trzy szpitale: w Tucholi (woj. pomorskie) i w Starogardzie GdanÂskim oraz
w Pucku (woj. gdanÂskie). Przy okazji zajeÎtych zostaøo bezprawnie
wiele skøadnikoÂw majaÎtkowych, ktoÂre nie nalezÇaøy do wyposazÇenia
szpitali. Jedna z komisji zdawczo-odbiorczych zajeÎøa i przekazaøa powiatowemu zwiaÎzkowi samorzaÎdu terytorialnego groteÎ z figuraÎ sÂwieÎtaÎ, søuzÇaÎcaÎ wyøaÎcznie celom kultowym17.
W protokole zdawczo-odbiorczym z przejeÎcia zakonnego szpitala
w Wejherowie18 zadeklarowano zwolnienie od przejeÎcia niektoÂre
ruchomosÂci po udokumentowaniu ich wøasnosÂci przez osoby, ktoÂre
zgøosiøy zastrzezÇenia. Zaznaczono jednak, zÇe ¹samochody nie mogaÎ
bycÂ zwolnione, o ile zostaøy zakupione z funduszy szpitalnych wzgleÎdnie byøy uzÇytkowane na potrzeby szpitalaº19. Przy zaborze Szpitala
Dobrego Pasterza w Toruniu spod przejeÎcia zwolniono i dokonano
zwrotu fisharmonii, dwoÂch maszyn do szycia, sprzeÎtoÂw liturgicznych
z kaplicy, biblioteki i umywalek z przyborami dla 18 sioÂstr (stanowiøy
one ich wøasnosÂcÂ prywatnaÎ)20. W przypadku Szpitala sÂw. Jana w Zielonej GoÂrze siostrom elzÇbietankom zwroÂcono jedynie niektoÂre ruchomosÂci. Nie byøo natomiast mowy o zwrocie zajmowanych przez
nie pomieszczenÂ mieszkalnych objeÎtych klauzuraÎ21 i kuchni zakonnej, uzÇytkowanej wyøaÎcznie na potrzeby konwentu: ¹Zdaniem Ministra Administracji Publicznej interesy lecznictwa wymagajaÎ poøaÎcze17

Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem
Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego Szpitala SS. ElzÇbietanek w Starogardzie przy ul. Hallera 27, woj. gdanÂskie (S.A. VII-7-3544), AAN,
MAP, sygn. 1661/B-3282, k. 3.
18
Zob. Sprawozdanie z przebiegu prac komisji zdawczo-odbiorczej zwiaÎzane
z przejeÎciem szpitala Powiatowego NMP w Wejherowie na wøasnosÂcÂ PZST (Wydziaø
Powiatowy) w Wejherowie, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1662/B- 3283, k. 3-4.
19
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala w Wejherowie, sprawozdanie, korespondencja, AAN, MAP, sygn. 1662/B- 3283.
20
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy Szpitala Dobrego Pasterza w Toruniu, AAN,
MAP, sygn. 1664/B- 3285, k. 1.
21
Odpis pisma Zgromadzenia SioÂstr ElzÇbietanek z Zielonej GoÂry z 7 pazÂdziernika
1949 r. do Wydziaøu Powiatowego w Zielonej GoÂrze, AAN, MAP, sygn. 1669/B- 3290, k. 1.
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nia wszystkich czeÎsÂci gospodarskich szpitala. W zwiaÎzku z tym zakonnice winny sieÎ przeniesÂcÂ do nizÇszej czeÎsÂci budynku, zwalniajaÎc
pokoje saÎsiadujaÎce z oddziaøem szpitalnymº22. Siostry wskazaøy, zÇe
istnieje wiele mozÇliwosÂci powieÎkszenia powierzchni pomieszczenÂ
szpitalnych bez koniecznosÂci anektowania izb klasztornych, jednak
ich wyjasÂnienia w tej sprawie zlekcewazÇono23. Brak poszanowania
dla klauzury zakonnej podczas przejmowania obiektoÂw szpitalnych
nie byø przypadkiem odosobnionym. Co wieÎcej, zdarzaøy sieÎ przypadki pospolitych rabunkoÂw. Siostry elzÇbietanki podczas przejmowania
ich szpitala przez gmineÎ miasta Cieszyn pozbawione zostaøy m.in.
fortepianu i harmonium, zabranych z pomieszczenÂ klauzurowych24.
Podczas zajmowania kompleksu budynkoÂw Szpitala sÂw. JoÂzefa
w Lesznie25 odebrano zakonnicom budynek mieszkalny przy ul. DaszynÂskiego 58. Byø on objeÎty klauzuraÎ i nigdy nie uzÇytkowano go dla
potrzeb szpitalnych. Mimo to zostaø umieszczony przez komisjeÎ zdawczo-odbiorczaÎ (wraz z ogrodem i inwentarzem zÇywym) w wykazie
obiektoÂw zajeÎtych. Siostry wniosøy od tej decyzji odwoøania do Prezydenta RP, MAP i Ministerstwa Zdrowia. Powoøaøy sieÎ w nich na
telefonicznaÎ rozmoweÎ ks. biskupa Zygmunta ChoromanÂskiego, sekretarza Episkopatu Polski z Bolesøawem Wolskim, ministrem administracji publicznej z 3 pazÂdziernika 1949 r., podczas ktoÂrej miano
ustalicÂ, izÇ klauzury i majaÎtki sioÂstr zakonnych nie beÎdaÎ naruszane
podczas akcji przejeÎcÂ zakøadoÂw leczniczych26. Stosowne zastrzezÇenia
umieszczono w protokole zdawczo-odbiorczym27.
22

Orzeczenie MAP z dnia 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala ss.
elzÇbietanek w Zielonej GoÂrze, plac Wielkopolski 4, AAN, MAP, sygn. 1669/B- 3290.
23
Pismo Zgromadzenia SioÂstr ElzÇbietanek z Poznania do MAP w sprawie usterek
protokoøu komisji badajaÎcej odwoøanie sioÂstr co do przejeÎcia niektoÂrych skøadnikoÂw
szpitala w Zielonej GoÂrze z 14 lutego 1950 r., AAN, MAP, sygn. 1669/B- 3290, k. 17-18.
24
Zob. ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala w Cieszynie, bez daty, AAN, MAP,
sygn. 1670/B-3291.
25
Zob. Pismo Szpitala sÂw. JoÂzefa w Lesznie do Bolesøawa Wolskiego, ministra
administracji publicznej z 16 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1665/B- 3286, k. 5.
26
Pismo przeøozÇonej Szpitala sÂw. JoÂzefa w Lesznie z 16 pazÂdziernika 1949 r. do
komisji zdawczo-odbiorczej w sprawie przejeÎcia [...] szpitala, AAN, MAP, sygn. 1665/
B- 3286, k. 6.

294

ANDRZEJ SZYMANÂSKI

Podobne problemy z niewøasÂciwym zakwalifikowaniem zakonnych i szpitalnych skøadnikoÂw majaÎtkowych wysteÎpowaøy praktycznie we wszystkich przypadkach przymusowej komunalizacji i upanÂstwawiania szpitali. Wydaje sieÎ, zÇe przyczynaÎ tych komplikacji byøo
ustalenie nieostrych kryterioÂw kwalifikacji w przywoøywanych
uchwaøach Rady MinistroÂw, brak orientacji wøadz w realiach funkcjonowania poøaÎczonych ze szpitalami domoÂw zakonnych (w materiale zÂroÂdøowym brak jest jakichkolwiek skarg i zastrzezÇenÂ zgøaszanych przez podmioty niezwiaÎzane z KosÂcioøem katolickim, np. Polski
Czerwony KrzyzÇ), czy wreszcie celowe pozostawienie mozÇliwosÂci jak
najszerszej interpretacji przepisoÂw przez czynniki lokalne, dokonujaÎce konkretnych przejeÎcÂ.
Odwoøania i sprzeciwy wywøaszczonych zgromadzenÂ zakonnych
badaøy zazwyczaj komisje ministerialne, ktoÂrych skøad bywaø roÂzÇny,
w zalezÇnosÂci od wagi, jakaÎ danej sprawie przypisywaøy wøadze partyjno-panÂstwowe. ReguøaÎ byøa obecnosÂcÂ przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Administracji Publicznej, przedstawiciela lokalnego samorzaÎdu i strony skarzÇaÎcej28.
ReasumujaÎc, w kazÇdej miejscowosÂci, w ktoÂrej dokonano wywøaszczenia zakonnego szpitala, istniaøy takzÇe domy zakonne zgromadzenia. KazÇdy z tych domoÂw uzÇytkowaø pewne nieruchomosÂci, ktoÂre
27

ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala sÂw. JoÂzefa w Lesznie, AAN, MAP, sygn.
1665/B- 3286, k. 14-15.
28
ZastrzezÇenia Kongregacji SioÂstr Boromeuszek z Trzebnicy rozpatrywaøa komisja zøozÇona z przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, samorzaÎdu wojewoÂdztwa wrocøawskiego, starosty powiatowego i posøa na Sejm (Jan Kowalik) ± beÎdaÎcego jednoczesÂnie przewodniczaÎcym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Trzebnicy. StroneÎ
kosÂcielnaÎ reprezentowali: s. Annuntiata Musiaø ± wikaria zgromadzenia i ks. dziekan
Wawrzyniec Bochenek. SpraweÎ sprzeciwu wniesionego przez FundacjeÎ Szpitala sÂw.
Wojciecha w Opolu badaøa komisja zøozÇona z dr Paruzala, radcy w MAP, Tadeusza
Dzika ± przedstawiciela SÂlaÎskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego i Jerzego SÂwitaøy ± dyrektora Szpitala sÂw. Wojciecha. Zob. ProtokoÂø z ogleÎdzin szpitala sÂw. Jadwigi w Trzebnicy
(dawny szpital Kongregacji SioÂstr Boromeuszek) z 8 pazÂdziernika 1949 r., MAP,
AAN, sygn. 1659/B-3280, k. 26; ProtokoÂø spisany 17 kwietnia 1950 r. w Szpitalu sÂw.
Wojciecha w Opolu w zwiaÎzku z rozpatrywaniem sprzeciwu wniesionego przez FundacjeÎ Szpitala sÂw. Wojciecha w sprawie przejeÎcia Domu StarcoÂw i Zakøadu dla Umysøowo UposÂledzonych w ProÂszkowie, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 37.
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tylko w pewnych czeÎsÂciach søuzÇyøy takzÇe szpitalowi. Komisje jednak
nie wzieÎøy tego pod uwageÎ, przejmujaÎc wszystkie nieruchomosÂci domoÂw zakonnych i przekazujaÎc je samorzaÎdowi terytorialnemu. Dziaøanie takie staøo w jaskrawej sprzecznosÂci z uchwaøaÎ RM z 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu
terytorialnego niektoÂrych szpitali, ktoÂra w paragrafie 3 stanowiøa, izÇ
¹zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego i gminy miejskie roÂwnoczesÂnie
z przejeÎciem na wøasnosÂcÂ szpitali objeÎtych uchwaøaÎ przejmujaÎ w bezpøatne uzÇytkowanie nieruchomosÂci uzÇytkowane dotychczas dla potrzeb tych szpitali [...]º. Podobny zapis zawieraøa takzÇe w paragrafie 3
(odnosiø sieÎ on jednak do Skarbu PanÂstwa) uchwaøa RM z 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ panÂstwa niektoÂrych szpitali. Zatem jesÂli w danym budynku miesÂciø sieÎ nie tylko szpital, ale
takzÇe np. kaplica lub klauzura ewidentnie niesøuzÇaÎca potrzebom placoÂwki leczniczej, to bezprawne byøo zajmowanie caøego budynku.
Dziaøania takie w powazÇny sposoÂb dezorganizowaøy zÇycie konwentu,
w niektoÂrych przypadkach praktycznie je uniemozÇliwiajaÎc i mogøy
zmusicÂ zgromadzenie do caøkowitej likwidacji niezdolnej do funkcjonowania placoÂwki zakonnej.
OproÂcz sÂcisøego rozgraniczenia budynkoÂw na nieruchomosÂci
uzÇytkowane przez domy zakonne i szpitale, istniaøy takzÇe czeÎsÂci nieruchomosÂci uzÇytkowane wspoÂlnie przez szpital i konwent, jak np.
ubikacje. Pozbawienie zakonnic mozÇliwosÂci ich uzÇytkowania dezorganizowaøo zÇycie placoÂwki zakonnej. Komisje zdawczo-odbiorcze
winny zatem w protokole przejeÎcia okresÂlicÂ sposoÂb wspoÂlnego uzÇytkowania tychzÇe ubikacji.
Dokonano przejeÎcia budynkoÂw gospodarczych wykorzystywanych wyøaÎcznie na potrzeby lokalnego konwentu lub innych domoÂw
zakonnych w prowincji.
Komisje zdawczo-odbiorcze przejeÎøy takzÇe ruchomosÂci stanowiaÎce wyposazÇenia domoÂw zakonnych i niewykorzystywane na potrzeby
szpitalne. W niektoÂrych przypadkach zarekwirowano np. odziezÇ zakonnic, przekazanaÎ im przez rodziny. Dziaøanie takie byøo sprzeczne
z par. 2 przywoøanych wyzÇej uchwaø RM z 21 wrzesÂnia 1949 r. (wraz
ze szpitalami mozÇna byøo przejaÎcÂ nieodpøatnie na wøasnosÂcÂ zwiaÎzkoÂw
samorzaÎdu terytorialnego lub Skarbu PanÂstwa tylko te ruchomosÂci,
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ktoÂre byøy uzÇytkowane dla potrzeb szpitali). Dokonano takzÇe przejeÎcia inwentarza zÇywego (trzoda chlewna), o ktoÂrym trudno powiedziecÂ, zÇe byø ¹uzÇytkowanyº dla potrzeb szpitala. Co najwyzÇej moÂgø
bycÂ w przyszøosÂci ¹zuzÇytyº dla potrzeb chorych.
Komisje zdawczo-odbiorcze zajmowaøy wszelkaÎ gotoÂwkeÎ znalezionaÎ podczas przeszukanÂ. Domy zakonne nie miaøy podoÂwczas kont
bankowych oddzielnych dla szpitala i konwentu. Wszystkie pieniaÎdze
lokowano na wspoÂlnym koncie. Jako zÇe szpitale prowadziøy bardzo
skrupulatnie ksieÎgowosÂcÂ, nie byøo problemu z ustaleniem, jaka czeÎsÂcÂ
konta bankowego byøa wøasnosÂciaÎ domu, a jaka ± stanowiaÎc roÂwniezÇ
jego wøasnosÂcÂ ± przeznaczona byøa na kapitaø obrotowy szpitala.
Jednak rozgraniczenÂ takich nawet nie proÂbowano czynicÂ, dokonujaÎc
zaboru sÂrodkoÂw finansowych nalezÇaÎcych do zgromadzenia. Tymczasem w mysÂl przedmiotowych uchwaø Rady MinistroÂw gotoÂwka w ogoÂle nie podlegaøa jakiemukolwiek zajeÎciu i poÂzÂniejszemu przekazaniu.
W paragrafie 2 jest mowa o nieodpøatnym przejeÎciu majaÎtku ruchomego uzÇytkowanego dla potrzeb szpitali, jednak nie wspomina sieÎ
tam o nieodpøatnym przejeÎciu gotoÂwki. Jest zatem oczywiste, zÇe gotoÂwka ± uwzgleÎdniona w ksieÎgach rachunkowych szpitala czy tezÇ nie
± nie podlegaøa przejeÎciu i przekazaniu29.
Â LNE
5. PRZYPADKI SZCZEGO

Ze szczegoÂlnaÎ ¹dbaøosÂciaÎº o zachowanie przepisanej prawem
procedury potraktowano sprzeciw sioÂstr boromeuszek, ktoÂrym
w Trzebnicy zamierzano odebracÂ szpital przy ul. WolnosÂci 4-7. Wøadze miaøy sÂwiadomosÂcÂ, izÇ klasztor o wielkich walorach architektonicznych i historycznych, znane w caøej Europie sanktuarium sÂw.
Jadwigi, beÎdaÎce sÂwiadectwem wielowiekowego zwiaÎzku Ziem Zachodnich z PolskaÎ, nie mozÇe bycÂ potraktowane podobnie, jak inne

29
Pismo Matki Tymotei RopinÂskiej, przeøozÇonej Prowincji Pomorskiej Zgromadzenia Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety do Ministra Administracji Publicznej z 22 pazÂdziernika 1949 r. AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 13.

AKCJA PRZEJMOWANIA SZPITALI WYZNANIOWYCH

297

obiekty zakonne w kraju30. Po wysiedleniu wieÎkszosÂci sioÂstr boromeuszek z konwentu trzebnickiego do Niemiec z powodu ich rzekomej narodowosÂci niemieckiej 28 czerwca 1945 r. (pozostawiono wtedy tylko 15 zakonnic dla obsøugi szpitala) dyrekcja Instytutu Zachodniego w Poznaniu wystosowaøa do MAP pismo, w ktoÂrym wskazaøa
na koniecznosÂcÂ szczegoÂlnej ochrony tego klasztoru, m.in. ze wzgleÎdu
na jego bezposÂrednie podporzaÎdkowanie Stolicy Apostolskiej31. Wobec zøozÇenia przez przeøozÇonaÎ konwentu protestu co do sposobu
zakwalifikowania przez komisjeÎ zdawczo-odbiorczaÎ skøadnikoÂw majaÎtkowych uzÇytkowanych na potrzeby szpitala i klasztoru, minister
administracji publicznej powoøaø specjalnaÎ komisjeÎ mieÎdzyministerialnaÎ pod przewodnictwem dra Bogdana Paruzala, ktoÂrej celem byøo
ostateczne ustalenie listy nieruchomosÂci przynalezÇaÎcych szpitalowi,
ustalenie zasad wspoÂøuzÇytkowania spornych obiektoÂw i powzieÎcie
decyzji niezbeÎdnych dla utrzymania sprawnosÂci szpitala32. W zarzaÎdzeniu wyrazÂnie zaznaczono, zÇe ¹do wspoÂøpracy nalezÇy poprosicÂ
30

Zob. Notatka søuzÇbowa dla ob. Ministra w sprawie spornych skøadnikoÂw majaÎtkowych szpitala i klasztoru w Trzebnicy pod Wrocøawiem, bez daty, sygn. 1659/B3280, k. 31.
31
Pismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu do MAP z 6 sierpnia 1945 r. (351/45)
w sprawie Konwentu SioÂstr Karola Boromeusza w Trzebnicy na Dolnym SÂlaÎsku,
AAN, MAP, sygn. 977/B- 1996, k. 64: ¹Dyrekcja Instytutu Zachodniego pozwala sobie
zwroÂcicÂ uwageÎ na szczegoÂlnaÎ doniosøosÂcÂ konwentu sioÂstr Karola Boromeusza w Trzebnicy na Dolnym SÂlaÎsku. Siostry boromeuszki saÎ nasteÎpczyniami konwentu cysterskiego zaøozÇonego w 1204 r. przez Henryka Brodatego i jego zÇoneÎ sÂw. JadwigeÎ, patronkeÎ
SÂlaÎska. Od siedmiu wiekoÂw trzon zakonnic stanowiøy SÂlaÎzaczki. Konwent trzebnicki
jest jednym z nielicznych sÂladoÂw piastowskiej polskosÂci przetrwaøej po dzisÂ dzienÂ na
Dolnym SÂlaÎsku i z tego wzgleÎdu zasøuguje na szczegoÂlnaÎ opiekeÎ, zwazÇywszy to, zÇe
roÂwniezÇ od siedmiu wiekoÂw konwent pracuje dobroczynnie i ofiarnie w dziedzinie
charytatywnej /szpitalnictwo/. Konwent podlega bezposÂrednio papiezÇowi, w sÂlad za
tym kard. Hlond, jako delegat papieski na PolskeÎ miaøby szczegoÂlny tytuø do zaopiekowania sieÎ konwentem trzebnickim. Krok zasÂ taki miaøby ogromne znaczenie dla
wzrostu uczucÂ polskich u rodzimej polskiej ludnosÂci SÂlaÎskaº. Zob. Pismo Departamentu Wyznaniowego MAP z 3 wrzesÂnia 1945 r. (V. 13345/45) do Peønomocnika
RzaÎdu w Legnicy, AAN, MAP, sygn. 977/B- 1996, k. 67.
32
ZarzaÎdzenie ministra administracji publicznej z 7 pazÂdziernika 1949 r. (VI218/tjn/49) w sprawie przejeÎcia szpitala w Trzebnicy (odpis), AAN, MAP, sygn.
1659/B- 3280, k. 12.
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przedstawicieli kongregacji SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Karola Boromeusza w Trzebnicyº.
ZastrzezÇenia przeøozÇonej sioÂstr boromeuszek trzebnickich dotyczyøy odebrania klasztorowi kuchni i pralni oraz innych zabudowanÂ
gospodarczych (lodownia, piekarnia), bez ktoÂrych konwent nie
moÂgøby funkcjonowacÂ. Opinie komisji byøy konsultowane z przeøozÇonaÎ sioÂstr. SaÎ wywazÇone, widacÂ staranie o pogodzenie interesoÂw obu
stron. Zasugerowano wspoÂlne korzystanie z kuchni, pozostawienie
pralni w gestii administracji szpitalnej z zastrzezÇeniem udosteÎpnienia
na potrzeby klasztoru. Natomiast budynki gospodarcze, w tym piekarnia, pozostaøy w uzÇytkowaniu konwentu. KonÂczaÎc posteÎpowanie
wyjasÂniajaÎce, komisja zakomunikowaøa siostrom, zÇe ostateczna decyzja zostanie powzieÎta przez MAP33. Wedøug opinii przewodniczaÎcego komisji rozwiaÎzanie problemoÂw majaÎtkowych klasztoru i szpitala trzebnickiego byøo trudne. W klasztorze, ktoÂry byø domem macierzystym zgromadzenia i jednoczesÂnie jego centralnym osÂrodkiem
szkoleniowym, zamieszkiwaøo ok. 200 osoÂb, zasÂ w szpitalu przebywaøo stale ok. 150 chorych. Pojawiøo sieÎ zatem pytanie, ktoÂra z tych
¹jednostekº ma wieÎksze prawo do niektoÂrych urzaÎdzenÂ gospodarczych, np. kuchni. Ponadto szpital stanowiø do tej pory nieodøaÎcznaÎ
czeÎsÂcÂ zespoøu klasztornego. Korzystaø z jego zaplecza administracyjnego, finansowego i gospodarczego. Rodziøo to niemaøaÎ trudnosÂcÂ
przy proÂbie dokonania sztucznego i nieracjonalnego podziaøu. KolejnaÎ trudnosÂciaÎ przy dokonaniu rozgraniczenia szpitala od klasztoru
byøa koniecznosÂcÂ zamurowania przejsÂcÂ je øaÎczaÎcych. BioraÎc pod uwageÎ zabytkowy charakter budowli, przewodniczaÎcy komisji liczyø sieÎ
z brakiem zgody wøadz konserwatorskich na takie rozwiaÎzanie. Jednym z proponowanych rozwiaÎzanÂ byøo przeniesienie zakonnic w inne
miejsce (faktycznie caøkowita likwidacja klasztoru w Trzebnicy)
i przekazanie caøosÂci obiektoÂw na rzecz szpitala (tutaj sam formuøujaÎcy ten wniosek miaø szereg waÎtpliwosÂci: nie mozÇna odrzucicÂ ¹wzgleÎdoÂw tradycji historycznej i kultu religijnegoº takich jak groÂb sÂw.
33
ProtokoÂø z ogleÎdzin szpitala sÂw. Jadwigi w Trzebnicy (dawny szpital Kongregacji SioÂstr Boromeuszek) z 8 pazÂdziernika 1949 r. AAN, MAP, sygn. 1659/B-3280,
k. 26.
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Jadwigi i historyczna kolegiata z ¹dowodami polskosÂciº, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ pod opiekaÎ klasztoru. TakzÇe zabudowania klasztorne przerastaøy potrzeby szpitala i mogøy ulec zniszczeniu). Jednak takie rozwiaÎzanie ¹wydaje sieÎ bycÂ [...] niemozÇliwe ze wzgleÎdoÂw politycznych,
wzgleÎdnie niepozÇaÎdaneº. GodzaÎc sieÎ na pozostawienie klasztoru
w dawnym miejscu, trzeba byøo rozwazÇycÂ dwie mozÇliwosÂci: czy zachowujaÎc tytuø wøasnosÂci przy powiatowym zwiaÎzku samorzaÎdowym
(ktoÂry po przejeÎciu stawaø sieÎ wøasÂcicielem szpitala) pozostawicÂ prowadzenie lecznicy personelowi zakonnemu, jednak pod kontrolaÎ
wøadz powiatowych czy tezÇ ± mimo trudnosÂci ± sÂcisÂle wydzielicÂ teren
szpitala z caøosÂci obszaru klasztornego. WiaÎzaøoby sieÎ to z koniecznosÂciaÎ zbudowania oddzielnego dojazdu do budynkoÂw oraz nowej
kuchni34.
Kierownictwo MAP zobowiaÎzaøo starosteÎ powiatowego w Trzebnicy do nadesøania planu sytuacyjnego szpitala z naniesieniem wszelkich nieruchomosÂci klasztornych i szpitalnych. Miaø on takzÇe zbadacÂ
wyposazÇenie lodowni, a szczegoÂøowy raport przesøacÂ w terminie siedmiodniowym do Ministerstwa35.
Na podstawie zebranych informacji i opinii minister administracji
publicznej B. Wolski wydaø w dniu 16 pazÂdziernika 1949 r. zarzaÎdzenie o dokonaniu zwrotu szpitala w Trzebnicy dawnemu wøasÂcicielowi, czyli zgromadzeniu sioÂstr boromeuszek. Oficjalnym uzasadnieniem owego niecodziennego kroku byøa ¹niemozÇnosÂcÂ rozdziaøu urzaÎdzenÂ gospodarczych szpitala i klasztoruº36, co jednak nie jest przekonujaÎce, gdyzÇ podobne problemy wysteÎpowaøy praktycznie we
wszystkich przypadkach przejmowania szpitali. Nieznane saÎ rzeczywiste motywy dziaøania ministra w tym przypadku. BycÂ mozÇe uznaø,
34

Notatka søuzÇbowa dla ob. Ministra w sprawie spornych skøadnikoÂw majaÎtkowych szpitala i klasztoru w Trzebnicy pod Wrocøawiem, bez daty, AAN, MAP, sygn.
1659/B- 3280, k. 31.
35
Pismo MAP do starosty powiatowego w Trzebnicy z pazÂdziernika 1949 r.
w sprawie przejeÎtego szpitala w Trzebnicy (II/218/tjn/48), tajne- terminowe, brak daty
dziennej, AAN, MAP, sygn. 1659 /B- 3280, k. 24.
36
Zob. Pismo samodzielnego referatu ds. wyznanÂ PWRN we Wrocøawiu do
UdSW w Warszawie (W. 9/98/51) z 29 sierpnia 1951 r., poufne, AAN, UdSW, sygn.
10/104, k. 2.
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zÇe przejeÎcie to nie jest wøasÂciwe z przyczyn politycznych, mozÇe obawiaø sieÎ zdecydowanej reakcji spoøeczenÂstwa katolickiego Polski na
zawøaszczenie przez wøadze sanktuarium sÂw. Jadwigi SÂlaÎskiej? MozÇe
stwierdziø trudne do zatuszowania naruszenie procedur lub przepisoÂw przez komisje zdawczo-odbiorczaÎ i chciaø te uchybienia naprawicÂ
drogaÎ restitutio in integrum? Sam dokument decydujaÎcy o zwrocie
szpitala nie zachowaø sieÎ, jest znany z notatki dr Bogdana Paruzala,
radcy w Departamencie SamorzaÎdowym MAP i przewodniczaÎcego
komisji badajaÎcej z ramienia ministerstwa sprawy trzebnickie37. Z pisma przebija zaskoczenie urzeÎdnika decyzjaÎ podjeÎtaÎ przez swego
przeøozÇonego. Dr Paruzal komunikowaø, zÇe przygotowaø stosowne
dokumenty dla sioÂstr boromeuszek i wojewody wrocøawskiego z poleceniem dokonania zwrotu, jednak wstrzymaø ich wysyøkeÎ, poniewazÇ
uznaø, zÇe ewentualny zwrot przejeÎtego szpitala mozÇe odbycÂ sieÎ wyøaÎcznie w oparciu o zatwierdzonaÎ przez premiera uchwaøeÎ Rady MinistroÂw, ktoÂra ponadto musi uzyskacÂ zgodeÎ Rady PanÂstwa. Ustawa
z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia w art. 31 ust. 1 stanowiøa, zÇe uchwaøy dotyczaÎce przejeÎcÂ zakøadoÂw spoøecznych søuzÇby
zdrowia w zarzaÎd panÂstwowy lub na wøasnosÂcÂ panÂstwa ¹podejmuje
Rada MinistroÂw na wniosek Ministra Zdrowia, zgøoszony w porozumieniu z Ministrem Skarbu i innymi wøasÂciwymi ministrami. Uchwaøy
te wymagajaÎ zgody Rady PanÂstwaº. W mysÂl par. 6 wielokrotnie juzÇ
cytowanej uchwaøy RM z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych
szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony
KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº
oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje
± gøoÂwnym wykonawcaÎ i roÂwnoczesÂnie beneficjentem przejeÎcÂ szpitali
byø minister zdrowia. Rola MAP byøa pomocnicza, polegaøa na przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu samej akcji przejmowania
placoÂwek søuzÇby zdrowia, opierajaÎc sieÎ na podlegøych organach administracji panÂstwowej i samorzaÎdowej. W tej sytuacji sam minister
37
Notatka dr Bogdana Paruzala dla ministra administracji publicznej z 16 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 28.
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administracji publicznej nie byø kompetentny do czynienia jakichkolwiek wyøaÎczenÂ z listy przejmowanych zakøadoÂw søuzÇby zdrowia.
Projekty uchwaøy RM, na podstawie ktoÂrej mozÇna by zgodnie
z prawem dokonacÂ zwrotu szpitala w Trzebnicy siostrom boromeuszkom, sporzaÎdzono w dwoÂch wariantach: pierwszy przewidywaø wyøaÎczenie z akcji przejeÎcÂ jedynie szpitala w Trzebnicy, w drugim przypadku uchwaøa Rady MinistroÂw szøaby dalej, gdyzÇ miaøa upowazÇniacÂ
ministra administracji publicznej do zawieszenia uchwaøy RM
z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r. w przypadkach, gdyby przejeÎcie szpitala
nie byøo pozÇaÎdane ¹z jakichkolwiek wzgleÎdoÂw panÂstwowych (politycznych)º38. JednoczesÂnie zwroÂcono uwageÎ ministrowi na ¹reperkusje na caøosÂcÂ zagadnienia oraz nieprzewidziane trudnosÂciº, z ktoÂrymi
nalezÇaøo sieÎ liczycÂ, gdyby jednak szpital zostaø decyzjaÎ ministra przekazany poprzedniemu wøasÂcicielowi. NalezÇaøo do nich ¹wykorzystanie momentu zwrotu szpitala przez koøa reakcyjne (szeptana propaganda wsÂroÂd spoøeczenÂstwa o cudzie czy wysøuchaniu specjalnych
modlitw przez sÂw. JadwigeÎ, patronkeÎ kongregacji i szpitala, ktoÂrej
groÂb znajduje sieÎ w Trzebnicy). Poza tym wiadomosÂcÂ o dokonanym
zwrocie szpitala szybko rozniesie sieÎ po kraju i spowoduje dalsze
interwencje u ob. Ministraº. W tej sytuacji ¹wydaje sieÎ søusznym,
aby w przypadku utrzymania decyzji zwrotu szpitala w Trzebnicy,
wysøacÂ jeszcze jednaÎ delegacjeÎ celem zbadania warunkoÂw lokalnych
i dopiero po jej powrocie zawiadomicÂ kongregacjeÎ o podjeÎtej decyzjiº39. Ostatecznie jednak przejeÎcie szpitala sioÂstr boromeuszek
w Trzebnicy zostaøo cofnieÎte40.
Przytoczone wywody wysokiego urzeÎdnika MAP nie pozostawiajaÎ waÎtpliwosÂci co do tego, izÇ intencjaÎ wøadz byøo zagarnieÎcie majaÎtku
zgromadzenÂ zakonnych w celu ograniczenia mozÇliwosÂci oddziaøywania KosÂcioøa na spoøeczenÂstwo poprzez dziaøalnosÂcÂ dobroczynnaÎ,
a takzÇe wøaÎczenie do systemu panÂstwowej søuzÇby zdrowia dobrze
zarzaÎdzanych i stojaÎcych na stosunkowo wysokim poziomie medycz38

TamzÇe.
TamzÇe.
40
Pismo UdSW do Ministerstwa Zdrowia z 8 wrzesÂnia 1951r. (IV-7/142/51)
z wnioskiem o upanÂstwowienie szpitala sioÂstr boromeuszek w Trzebnicy, AAN,
UdSW, sygn. 10/104, k. 1.
39
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nym, placoÂwek prowadzonych przez podmioty kosÂcielne. DbaøosÂcÂ
o zachowanie procedur prawnych byøa pozorna. Wøadze partyjno-panÂstwowe nie byøy pewne reakcji spoøeczenÂstwa na swoje poczynania, ich dziaøania motywowane byøy strachem przed wywoøaniem
niepokojoÂw wsÂroÂd katolickiej ludnosÂci.
CofnieÎcie usamorzaÎdowienia szpitala sioÂstr boromeuszek
w Trzebnicy spotkaøo sieÎ z negatywnym przyjeÎciem Referatu ds.
WyznanÂ PWRN we Wrocøawiu. Szpital, pozostajaÎc wøasnosÂciaÎ zakonnaÎ, byø utrzymywany z budzÇetu terenowego, ¹ingerencje i kontrole staøy sieÎ niemozÇliwe. Siostry nie moÂwiaÎ po polsku (aptekarka),
klerykalizujaÎ personel sÂwieckiº. Aby ¹caøkowicie uzdrowicÂ stosunki
w tym wazÇnym szpitalu obsøugujaÎcym czeÎsÂciowo saÎsiednie miejscowosÂci (Milicz, WoøoÂw, OlesÂnica)º, Referat ds. WyznanÂ postulowaø
pilne upanÂstwowienie lecznicy sioÂstr boromeuszek41. UdSW istotnie
wystaÎpiø niebawem z takim wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia42.
Nieprzyjazne dziaøania przeciwko obecnosÂci zakonnic w szpitalu
trzebnickim byøy jeszcze døugo kontynuowane m.in. w postaci anonimowych donosoÂw. Po odebraniu jednego z nich Wydziaø Zdrowia
PWRN we Wrocøawiu zarzaÎdziø kontroleÎ, ktoÂra nie tylko nie potwierdziøa zarzutoÂw, lecz wypadøa bardzo pozytywnie dla sioÂstr zatrudnionych w szpitalu43. Ostatecznie na mocy uchwaøy nr 302 Rady MinistroÂw z dnia 31 grudnia 1973 r.44 (wydanej na podstawie art. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejsÂciu na osoby prawne KosÂcioøa
Rzymskokatolickiego oraz innych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wøasnosÂci nieruchomosÂci poøozÇonych na Ziemiach Zachodnich
41

Zob. przypis 27.
Zob. przypis 31.
43
Pismo PWRN (Wydziaø Zdrowia) do UdSW z 5 grudnia 1952 r., AAN, UdSW,
sygn. 15/233, k. 1: ¹Na podstawie przeprowadzonej kontroli pracy pieleÎgniarskiej
w ww. szpitalu [...] stwierdzono, zÇe stan sanitarny szpitala jest dobry. Bielizna posÂcielowa i osobista wzorowo czyste. Zaordynowane leki przez lekarzy podawane saÎ pacjentom ± zlecenia wykonywane. W szpitalu prowadzi sieÎ ksiaÎzÇkeÎ zlecenÂ i rozchodu
lekoÂw na oddziaøach. [...] W czasie rozmowy z chorymi nie usøyszano zÇadnej skargi pod
adresem sioÂstr. Ze wzgleÎdu na to, zÇe nie stwierdzono niedociaÎgnieÎcÂ na odcinku pracy
pieleÎgniarskiej Wydziaø Zdrowia PWRN uwazÇa zarzuty podniesione w skardze za
bezpodstawneº.
44
¹Monitor Polskiº z 31 grudnia 1973 r., nr 57, poz. 324.
42
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i PoÂønocnych45 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 pazÂdziernika
1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia46) przekazano siostrom boromeuszkom nieodpøatnie na wøasnosÂcÂ czeÎsÂcÂ ich nieruchomosÂci w Trzebnicy, przejmujaÎc
jednakzÇe nieodpøatnie na wøasnosÂcÂ panÂstwa szpital zakonny wraz
z ruchomosÂciami uzÇytkowanymi wyøaÎcznie na jego potrzeby. JednoczesÂnie na nieruchomosÂci przekazanej kongregacji ustanowiono na
rzecz panÂstwa prawo bezpøatnego uzÇytkowania w zakresie niezbeÎdnym dla szpitala.
Po przejeÎciu Szpitala sÂw. ElzÇbiety w Dusznikach Zdroju zatrudnione w nim siostry zakonne zakwaterowano w kilku pokojach na
terenie szpitala, pobierajaÎc od nich comiesieÎczny czynsz w wysokosÂci
4000 zø. Jednak wobec koniecznosÂci zorganizowania ambulatorium
oraz przychodni i te pomieszczenia zdecydowano sieÎ oproÂzÇnicÂ. ProtokoÂø powizytacyjny, sporzaÎdzony w zwiaÎzku z protestem zøozÇonym
przez siostreÎ przeøozÇonaÎ z Dusznik, informuje, zÇe ¹zagadnienia pralni, kur, ogrodu przestaøy bycÂ sporne, gdyzÇ siostry przeszøy na peøne
utrzymanie szpitala. SaÎ takzÇe ubezpieczoneº47.
W SÂrodzie SÂlaÎskiej zakonnicom ze Zgromadzenia SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo wraz z zabudowaniami szpitala odebrano budynek prowadzonego przez nie przedszkola (ochronki),
czeÎsÂcÂ budynku gøoÂwnego mieszczaÎcego mieszkanie sioÂstr oraz gospodarstwo rolne, uzasadniajaÎc przejeÎcie rzekomym finansowaniem
dziaøalnosÂci szpitala z zyskoÂw wypracowywanych przez owo gospodarstwo i ochronkeÎ dziecieÎcaÎ, co szczegoÂlnie w przypadku tej ostatniej byøo niewykonalne, poniewazÇ byøa ona zakøadem deficytowym.
Ponadto stwierdzono, zÇe ¹zÇøobek byø pobudowany w latach 1924-1936 na fundamentach byøego starego szpitalaº, i z tej przyczyny
powinien zostacÂ przejeÎty wraz ze szpitalem48. Konwent pozbawiono
nawet kaplicy domowej, poniewazÇ wedøug komisji przejmujaÎcej, sta45

Dz. U. 1971, nr 16 poz. 156.
Dz. U. 1948, nr 55 poz. 434 z poÂzÂniejszymi zmianami.
47
ProtokoÂø z wizytacji szpitala sioÂstr elzÇbietanek w Dusznikach Zdroju z 13 maja
1950 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 45.
48
Pismo przewodniczaÎcego komisji zdawczo-odbiorczej szpitala Serca Jezusowego w SÂrodzie do MAP z 10 pazÂdziernika 1949 r., sygn. 1668/B- 3289.
46
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nowiøa ona ¹jednosÂcÂ gospodarczaÎ z majaÎtkiem szpitalaº49. Personel
zakonny pozostawiony w usamorzaÎdowionym szpitalu otrzymywaø
tam ¹peøne utrzymanieº, natomiast siostry zatrudnione w przejeÎtym
przedszkolu pozostawiono w sprawach wyzÇywienia ¹w uznaniu Siostry PrzeøozÇonejº. Budynek przedszkola zakonnego w dalszym ciaÎgu
uzÇytkowany byø przez zakonnice, na mocy pisemnej umowy Caritas
parafialnego z PZST, ktoÂry wysteÎpowaø jako wøasÂciciel obiektu.
MAP, zatwierdzajaÎc protokoÂø przejeÎcia Szpitala Serca Jezusowego
w SÂrodzie, wyøaÎczyø spod przejeÎcia jedynie przedmioty stanowiaÎce
wøasnosÂcÂ osobistaÎ zakonnic i personelu sÂwieckiego oraz przedmioty
kultu religijnego. Pozostaøe nieruchomosÂci zostaøy przejeÎte wraz ze
szpitalem ± zamieszkujaÎce w nich siostry miaøy zostacÂ przekwaterowane50. Nie wzieÎto pod uwageÎ faktu, izÇ ochronka prowadzona przez
siostry nalezÇaøa do kosÂcielnej Caritas, zatem jej zabranie przy okazji
przejmowania lecznicy zakonnej byøo nieprawne i stanowiøo razÇaÎce
przekroczenie kompetencji przez komisjeÎ zdawczo-odbiorczaÎ51.
PrzejeÎcie zakonnego zakøadu opiekunÂczego funkcjonujaÎcego
w osobnym budynku ¹przy okazjiº odebrania szpitala nie byøo zjawiskiem odosobnionym. Podczas przejmowania szpitala sioÂstr miøosierdzia prowincji cheøminÂskiej w KosÂcianie komisja zdawczo-odbiorcza zajeÎøa budynek ochronki dziecieÎcej, kapliceÎ a nawet pomieszczenia klauzurowe. Podczas rozpatrywania odwoøania komisja ministerialna stwierdziøa, zÇe zakonnice zostanaÎ przeniesione do budynku
poprzedszkolnego (przedszkole nie mogøo kontynuowacÂ dziaøalnosÂci
ze wzgleÎdu na bliskosÂcÂ szpitala), beÎdzie takzÇe wyodreÎbniona kaplica
oraz pomieszczenia dla kapelana52. I w tym przypadku pozbawienie
sioÂstr budynku przedszkola nalezÇy zakwalifikowacÂ jako dziaøanie
Pismo SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego a Paulo w SÂrodzie do MAP z 15
pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1668/B- 3289, k. 2-3.
50
Zatwierdzenie protokoøu zdawczo-odbiorczego Szpitala Serca Jezusowego
Â
w Srodzie z 31 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1668/B- 3289, k. 9-10.
51
Sprzeciw przeciwko protokoøowi zdawczo-odbiorczemu Szpitala Serca Jezusowego w SÂrodzie z 11 stycznia 1950 r., AAN, MAP, sygn. 1668/B- 3289, k. 5-6.
52
ProtokoÂø z przeglaÎdu skøadnikoÂw majaÎtkowych szpitala w KosÂcianie, do ktoÂrych Zgromadzenie SioÂstr Miøosierdzia Prowincji CheøminÂskiej zgøosiøo roszczenia na
pisÂmie w dniu 7 listopada 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280.
49
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nielegalne, byøo ono prawdopodobnie rezultatem nadgorliwosÂci ekipy przejmujaÎcej. Obiekt ten nie byø bowiem w zÇaden sposoÂb zwiaÎzany ze szpitalem (oproÂcz tego, zÇe usytuowany byø niedaleko od budynku lecznicy). JezÇeli chodzi zasÂ o zajeÎcie pomieszczenÂ klauzury
zakonnej, nastaÎpiøo zøamanie uzgodnienÂ ministra administracji publicznej B. Wolskiego z ks. biskupem Z. ChoromanÂskim, sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski z 3 pazÂdziernika 1949 r., zgodnie
z ktoÂrymi klauzury sioÂstr zakonnych miaøy pozostacÂ nietykalne53.
Samowolne i zøosÂliwe dziaøania nazbyt ¹gorliwychº urzeÎdnikoÂw
niskiego szczebla bywaøy bardzo dokuczliwe dla pozbawianych swego mienia zgromadzenÂ. Kiedy przeøozÇona generalna Zgromadzenia
SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa zøozÇyøa protest przeciwko bezprawnemu przejeÎciu (wedøug niej nie zachodziøy przesøanki art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 pazÂdziernika
1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia, albowiem w zÇaden sposoÂb nie wykazano, by
zgromadzenie nie byøo w mozÇnosÂci utrzymacÂ szpital na wøasÂciwym
poziomie oraz by w razie pozostawania szpitala pod zarzaÎdem zgromadzenia nie byøa mozÇliwa prawidøowa realizacja sieci zakøadoÂw,
przewidziana w art. 15 ust. 1) i wywøaszczeniu budynkoÂw i ruchomosÂci
zakonnego Szpitala sÂw. JoÂzefa w Szamotuøach (w tym kaplicy klasztornej54, klauzury zakonnic, zÇywego i martwego inwentarza)55. Ponadto siostrom nie doreÎczono protokoøu zdawczo-odbiorczego z wyszczegoÂlnieniem przejeÎtych przez PZST skøadnikoÂw majaÎtkowych.
ZwroÂciøy sieÎ wieÎc o doreÎczenie egzemplarza protokoøu wraz z informacjaÎ o przysøugujaÎcych im sÂrodkach odwoøawczych, bez czego nie
mozÇna byøo zaskarzÇycÂ decyzji komisji zdawczo-odbiorczej. Mimo kolejnych ponaglenÂ zgromadzenie nie otrzymaøo zÇadnej odpowiedzi od
wøadz, siostry wniosøy ogoÂlny protest przeciwko przejeÎciu szpitala
53

Zob. Pismo Kongregacji Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety, dom prowincjalny w Katowicach do dr Paruzala z 29 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280.
54
Zgodnie z instrukcjaÎ Ministerstwa Zdrowia ¹fakt, zÇe znajdujaÎce sieÎ w obreÎbie
szpitali kaplice byøy uzÇytkowane dla celoÂw szpitalnych [...] uzasadnia caøkowicie prawo
przejeÎcia ich w bezpøatne uzÇytkowanie usamorzaÎdowionych szpitaliº.
55
Pismo Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa do MAP z 8 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1667/B- 3287, k. 18-20.
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oraz nieprawnemu posteÎpowaniu organoÂw administracji panÂstwowej
i samorzaÎdowej zaroÂwno podczas dokonywania zaboru szpitala, jak
i po jego dokonaniu56. Wskutek tych protestoÂw powoøano nowaÎ komisjeÎ, ktoÂrej przewodniczaÎcy przedøozÇyø nowy podziaø skøadnikoÂw
majaÎtkowych Szpital sÂw. JoÂzefa z uwzgleÎdnieniem dodatkowych pozycji zgøoszonych przez zgromadzenie. UwzgleÎdniono pewne postulaty strony zdajaÎcej, jednak niejako ¹dla roÂwnowagiº odkryto istnienie pewnego poniemieckiego jeszcze baraku, rzekomo przez siostry
nie zgøoszonego (nie one go zbudowaøy, ponadto nie staø on na terenie do nich nalezÇaÎcym). Wydaje sieÎ, izÇ gmatwajaÎc oraz niepotrzebnie
komplikujaÎc sprawy proste, kolejne komisje staraøy sieÎ rozwodnicÂ
i ukrycÂ nieprawidøowosÂci, ktoÂrych dopusÂcili sieÎ ich poprzednicy i oni
sami. Ostatecznie w konÂcu grudnia 1949 r. odbyøa sieÎ specjalna wizytacja ministerialna, podczas ktoÂrej obie strony przedstawiøy do
protokoøu swe wnioski i propozycje, majaÎce stacÂ sieÎ podstawaÎ do
wydania wiaÎzÇaÎcych decyzji przez MAP w terminie poÂzÂniejszym. PrzewodniczaÎcy komisji zdawczo-odbiorczej przejmujaÎcej szpital szamotulski w pazÂdzierniku 1949 r. wyjasÂniaø wtedy nieprawne przejeÎcie
niektoÂrych skøadnikoÂw majaÎtkowych zgromadzenia: ¹Przy dokonywaniu obejmowania zakøadu nie stwierdzono, by zakøad ten miaø
jakiesÂ udziaøy w innych zakøadach leczniczych i przedsieÎbiorstwach
pomocniczych [...]. Jednak wobec posÂpiechu komisja mogøa popeønicÂ
uchybienia i usterki w sporzaÎdzonych spisach odnosÂnych elementoÂw
i urzaÎdzenÂº57. W orzeczeniu MAP z 31 grudnia 1949 r. zatwierdzajaÎcym oÂw protokoÂø zapisano, zÇe ¹od zajeÎcia zwolnione saÎ skøadniki
majaÎtkowe zgodnie z ustaleniem zamieszczonym w protokole przez
delegataº58, co pozwala domniemywacÂ, izÇ wøadze zdecydowaøy sieÎ
uwzgleÎdnicÂ przynajmniej czeÎsÂcÂ roszczenÂ zgromadzenia. Jednak dyrekcja przejeÎtego szpitala, nie czekajaÎc na ostatecznaÎ decyzjeÎ,
56

Pismo Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa do UrzeÎdu WojewoÂdzkiego PoznanÂskiego przez Starostwo Powiatowe w Szamotuøach z 6 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1667/B- 3287, k. 5-6.
57
Sprawozdanie przewodniczaÎcego komisji zdawczo-odbiorczej szpitala sÂw. JoÂzefa w Szamotuøach, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1667/B- 3287, k. 21-22.
58
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala w Szamotuøach, AAN, MAP, sygn. 1667/
B- 3278, k. 4-5.
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w przeddzienÂ wigilii BozÇego Narodzenia zajeÎøa samowolnie pomieszczenie søuzÇaÎce wyøaÎcznie zakonnicom poczaÎtkowo jako szwalnia,
a poÂzÂniej jako sypialnia. PosteÎpowanie takie byøo razÇaÎco sprzeczne
z §§ 2 i 3 uchwaøy RM z 21 wrzesÂnia 1949 r.59 6 marca 1950 r. dyrekcja
szpitala wystosowaøa do wøadz zgromadzenia wezwanie do opuszczenia kolejnych pomieszczenÂ klauzurowych: refektarza i dwoÂch sypialni.
Wobec zdecydowanego protestu konwentu60 proÂbowano uzasadnicÂ te
bezprawne zÇaÎdania ustaleniami zamieszczonymi w protokole zdawczo-odbiorczym61. Trudno posaÎdzicÂ dyrektora szpitala o nieznajomosÂcÂ obowiaÎzujaÎcej procedury przejeÎcia od poprzedniego wøasÂciciela
lecznicy, ktoÂrej zostaø przeøozÇonym. Jego dziaøania trzeba raczej ocenicÂ jako proÂbeÎ zastraszenia sioÂstr i zaboÂr kolejnych skøadnikoÂw majaÎtkowych klasztoru metodaÎ faktoÂw dokonanych, co ± wobec braku
urzeÎdowego odzewu na kolejne protesty zakonnic ± czyniø zapewne za
wiedzaÎ i zgodaÎ wøadz wyzÇszego szczebla. Siostry z pewnosÂciaÎ jeszcze
wielokrotnie proÂbowaøy odzyskacÂ swojaÎ wøasnosÂcÂ. Wydaje sieÎ, zÇe spraweÎ zakonÂczyøo dopiero autorytatywne orzeczenie ZarzaÎdu Profilaktyki i Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia z lutego 1957 r., beÎdaÎce reakcjaÎ na kolejny protest sioÂstr søuzÇebniczek: ¹w sprawie zwrotu Szpitala
sÂw. JoÂzefa w Szamotuøach Ministerstwo Zdrowia wyjasÂnia, zÇe przejeÎcie ww. szpitala odbyøo sieÎ w oparciu o obowiaÎzujaÎce przepisy bez
jakichkolwiek wypaczenÂ. W zwiaÎzku z powyzÇszym Ministerstwo Zdrowia nie widzi zÇadnych podstaw do roszczenia zwrotu tego szpitalaº62.
59
Pismo Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa z 27 lutego 1950 r. do UrzeÎdu WojewoÂdzkiego przez PZST w Szamotuøach,
dotyczaÎce wyøaÎczenia od przejeÎcia i wywøaszczenia pomieszczenÂ [...] søuzÇaÎcych wyøaÎcznie celom naszego Zgromadzenia z przejeÎtego przez PZST w Szamotuøach [...] szpitala
sÂw. JoÂzefa, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 63.
60
Pismo sioÂstr søuzÇebniczek do dyrekcji szpitala powiatowego w Szamotuøach z 6
marca 1950 r., wykazujaÎce bezpodstawnosÂcÂ zgøaszanych przez niaÎ roszczenÂ, AAN,
MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 128.
61
Wezwanie dyrekcji szpitala powiatowego w Szamotuøach z 6 marca 1950 r. do
opuszczenia dalszych trzech pomieszczenÂ [...] zajmowanych dotychczas przez siostry
[...] Zgromadzenia, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 65.
62
Pismo ZarzaÎdu Profilaktyki i Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia do Zgromadzenia SS. SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP w Pleszewie z 15 lutego 1957 r.
(LZN-221-PA/Po/570), AAN, UdSW, sygn. 32/33, k. 1.
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Podobne protesty skøadaøy pozostaøe zgromadzenia zakonne pozbawione swej wøasnosÂci. Komisja pod kierownictwem dra Paruzala
badaøa m.in. odwoøanie sioÂstr elzÇbietanek z Katowic63, gdzie podobnie jak w przypadku opisanym wyzÇej (i jak w wielu innych podobnych
przypadkach na terenie caøego kraju), siostry sprzeciwiaøy sieÎ zagarnieÎciom mienia zakonnego, nie søuzÇaÎcego przejmowanym szpitalom.
W Opolu oproÂcz szpitala sÂw. Wojciecha, beÎdaÎcego wøasnosÂciaÎ
Fundacji KosÂcielnej sÂw. Wojciecha, przejeÎto Szpital sÂw. JoÂzefa w pobliskim ProÂszkowie, ktoÂry byø instytucjaÎ niezalezÇnaÎ od duzÇej lecznicy
sÂw. Wojciecha. Oba obiekty zarzaÎdzane byøy przez FundacjeÎ KosÂcielnaÎ, jednak szpital w ProÂszkowie nie byø ujeÎty w uchwale Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r. wsÂroÂd zakøadoÂw przeznaczonych do przejeÎcia64. ZaroÂwno komisja zdawczo-odbiorcza, jak i zatwierdzajaÎce
przejeÎcie Ministerstwo Administracji Publicznej uznaøy jednak
wbrew faktom przedstawionym przez stroneÎ kosÂcielnaÎ, izÇ obiekt
w ProÂszkowie stanowi czeÎsÂcÂ lecznicy sÂw. Wojciecha i jako taki podlega przejeÎciu. Fundacji sÂw. Wojciecha pozostawiono dom starcoÂw
i zakøad specjalny dla umysøowo chorych, zabierajaÎc jednakzÇe gospodarstwo rolne o areale 16 ha, stanowiaÎce podstaweÎ utrzymania
tych instytucji. Ok. 230 podopiecznych tych zakøadoÂw pozostawiono
w ten sposoÂb z dnia na dzienÂ bez sÂrodkoÂw do zÇycia65. Przeciwko tym
pozaprawnym dziaøaniom protest zøozÇyø ks. Karol Knosaøa, kurator
Fundacji KosÂcielnej sÂw. Wojciecha, domagajaÎc sieÎ zwrotu pewnych
ruchomosÂci nie beÎdaÎcych wøasnosÂciaÎ Fundacji, lecz wypozÇyczonych
jej przez RadeÎ Polonii AmerykanÂskiej. Ponadto przedøozÇyø pisma
63

ProtokoÂø z wizytacji szpitala miejskiego nr 2 (dawnego szpitala sÂw. ElzÇbiety)
w Katowicach przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B3280, k. 25. Zob. takzÇe pismo Kongregacji Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety do delegata
MAP dra Bohdana Paruzala z 29 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k.
39-40; pismo Kongregacji Szarych SioÂstr sÂw. ElzÇbiety do delegata MAP dra Bohdana
Paruzala z 29 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 40.
64
Sprawozdanie z przebiegu prac komisji zdawczo-odbiorczej ds. przejmowania
szpitala sÂw. Wojciecha na rzecz PZST w Opolu, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1672/B3293, k. 152-156.
65
Pismo administratora apostolskiego SÂlaÎska Opolskiego ks. B. Kominka do
Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 12 pazÂdziernika 1949 r. (L.O. VIII.78/49), sygn. 1659/B- 3280, k. 38.

AKCJA PRZEJMOWANIA SZPITALI WYZNANIOWYCH

309

Administracji Apostolskiej SÂlaÎska Opolskiego zawierajaÎce sprzeciw
wobec objeÎcia protokoøem zdawczo-odbiorczym szpitala sÂw. JoÂzefa
i majaÎtku rolnego w ProÂszkowie66. Osobny protest zøozÇyø ks. B. Kominek, administrator apostolski SÂlaÎska Opolskiego, powoøujaÎc sieÎ na
art. 113 i 114 obowiaÎzujaÎcej konstytucji RP67. MAP nie uwzgleÎdniøo
odwoøania administratora apostolskiego ¹z uwagi na to, zÇe szpital
w ProÂszkowie stanowi jednaÎ z czeÎsÂci zajeÎtego szpitala [...] fundacjiº.
JednoczesÂnie zatwierdzono przejeÎcie ¹wszystkich pozostaøych nieruchomosÂci w ProÂszkowieº68. Niebawem zwiaÎzki samorzaÎdowe przejeÎøy takzÇe pozostaøe zakøady opiekunÂcze beÎdaÎce jeszcze w gestii Fundacji sÂw. Wojciecha. Pretekstem byøa koniecznosÂcÂ zapewnienia sÂrodkoÂw utrzymania podopiecznym tych instytucji. Kolejny protest Administracji Apostolskiej SÂlaÎska Opolskiego zaowocowaø wizytaÎ komisji pod przewodnictwem dr Paruzala. W protokole stwierdzono, izÇ
zaroÂwno dom starcoÂw, jak i zakøad specjalny dla umysøowo chorych
objeÎte saÎ dotacjami samorzaÎdowymi pokrywajaÎcymi koszty utrzymania pensjonariuszy. Zaznaczono takzÇe, zÇe ¹od dnia przejeÎcia [gospodarstwa rolnego], tzn. 3 pazÂdziernika 1949 r. kuratorium Fundacji
odmoÂwiøo z braku sÂrodkoÂw dalszego utrzymywania zakøadoÂw uza66

ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala sÂw. Wojciecha w Opolu, bez daty, AAN,
MAP, sygn. 1672/B- 3293, k. 4.
67
Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.
nr 44, poz. 267).
Art. 113. KazÇdy zwiaÎzek religijny, uznany przez PanÂstwo, ma prawo urzaÎdzacÂ
zbiorowe i publiczne nabozÇenÂstwa, mozÇe samodzielnie prowadzicÂ swe sprawy wewneÎtrzne, mozÇe posiadacÂ i nabywacÂ majaÎtek ruchomy i nieruchomy, zarzaÎdzacÂ nim
i rozporzaÎdzacÂ, pozostaje w posiadaniu i uzÇywaniu swoich fundacji i funduszoÂw, tudziezÇ zakøadoÂw dla celoÂw wyznaniowych, naukowych i dobroczynnych. ZÇaden zwiaÎzek
religijny jednak nie mozÇe stawacÂ w sprzecznosÂci z ustawami panÂstwa. Art. 114. Wyznanie rzymsko-katolickie, beÎdaÎce religiaÎ przewazÇajaÎcej wieÎkszosÂci narodu, zajmuje
w PanÂstwie naczelne stanowisko wsÂroÂd roÂwnouprawnionych wyznanÂ. KosÂcioÂø Rzymsko-Katolicki rzaÎdzi sieÎ wøasnymi prawami. Stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa beÎdzie
okresÂlony na podstawie ukøadu ze StolicaÎ ApostolskaÎ, ktoÂry podlega ratyfikacji przez
Sejm.
68
Orzeczenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 grudnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w sprawie zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala sÂw. Wojciecha w Opolu, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280,
k. 35.
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sadniajaÎc to tym, zÇe administracja szpitala przejeÎøa roÂwniezÇ nalezÇaÎce
do tych zakøadoÂw gospodarstwo rolneº69. Prezentowany przykøad
dobrze ukazuje intencje wøadzy ludowej wobec instytucji realizujaÎcych misjeÎ charytatywnaÎ KosÂcioøa. Oto zgodnie z ¹taktykaÎ salamiº
dokonano bezprawnego zaboru czeÎsÂci majaÎtku legalnie dziaøajaÎcej
fundacji kosÂcielnej w taki sposoÂb, aby uniemozÇliwicÂ jej funkcjonowanie jako caøosÂci, a nasteÎpnie ± wysteÎpujaÎc w obronie zagrozÇonych
podopiecznych ± przejaÎcÂ reszteÎ majaÎtku kosÂcielnego, doprowadzajaÎc
jednoczesÂnie do upadku zasøuzÇonaÎ (i sprawnie dotychczas dziaøajaÎcaÎ)
instytucjeÎ charytatywnaÎ.
Czasem MAP przyjmowaøo taktykeÎ zaprzeczania faktom oczywistym i sprawdzalnym. Kiedy 31 grudnia 1949 r. dokonano zatwierdzenia protokoøu zdawczo-odbiorczego przejeÎcia szpitali sioÂstr elzÇbietanek w Pucku i Starogardzie bez zastrzezÇenÂ, w orzeczeniu znalazø sieÎ zapis, izÇ do protokoøoÂw nie zostaøy zgøoszone zÇadne zarzuty.
Nie byøo to jednak prawdaÎ. O przejeÎciu szpitali nie zostaøy powiadomione wøadze prowincji poznanÂskiej i torunÂskiej ss. elzÇbietanek,
prawnie reprezentujaÎce wøasÂciciela obiektoÂw, czyli zakon. O przejeÎciu powiadomiono tylko obecne w konwentach ich przeøozÇone, ktoÂre jednak nie miaøy zÇadnych uprawnienÂ do reprezentowania zgromadzenia w kwestiach majaÎtkowych. Wøadze prowincjalne dowiedziaøy sieÎ o dokonanych zajeÎciach juzÇ po fakcie i po podpisaniu
protokoøoÂw przejeÎcia szpitali przez zastraszone (i nieuprawnione)
przeøozÇone konwentoÂw lokalnych, ktoÂre nie wniosøy wtedy zÇadnych
zastrzezÇenÂ do protokoøoÂw zdawczo-odbiorczych. MAP uznaøo zatem, zÇe zÇadne zgromadzenie w ogoÂle zÇadnych zastrzezÇenÂ nie zgøosiøo. JednakzÇe wøadze prowincji wystosowaøy w tej sprawie obszerny
sprzeciw do MAP, w ktoÂrym podniesiono wiele zastrzezÇenÂ. Pismo
zostaøo wysøane listem poleconym, zatem nalezÇaøo uznacÂ je za skutecznie doreÎczone. Do pisma tego doøaÎczono odpis sprzeciwu wczesÂniejszego, dotyczaÎcego wyøaÎczenia i zwolnienia spod zajeÎcia czeÎsÂci
nieruchomosÂci oraz bezprawnego zabrania gotoÂwki. Wobec tego, zÇe
69
ProtokoÂø spisany dnia 17 kwietnia 1950 r. w szpitalu sÂw. Wojciecha w Opolu
w zwiaÎzku z rozpatrywaniem sprzeciwu [...] na przejeÎcie Domu StarcoÂw i Zakøadu
dla Umysøowo UposÂledzonych w ProÂszkowie, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 37.
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w Polsce nie funkcjonowaøo saÎdownictwo administracyjne, siostry
zwroÂciøy sieÎ do Rady PanÂstwa70, wnoszaÎc o spowodowanie uchylenia przez MAP orzeczenia71 wydanego z naruszeniem obowiaÎzujaÎcego prawa72.
W grudniu 1949 r. Kancelaria Rady PanÂstwa skierowaøa do PrezydioÂw WRN w Krakowie i we Wrocøawiu pisma informujaÎce, zÇe ¹w
zwiaÎzku z organizowaniem klinik Akademii Lekarskiej [...] zachodzi
koniecznosÂcÂ przejeÎcia przez PanÂstwo szpitali uzÇytkowanych na cele
klinik celem podporzaÎdkowania ich jednemu osÂrodkowi dyspozycyjnemu, co umozÇliwi prowadzenie planowej i racjonalnej gospodarki
w tej dziedzinieº. Zamierzano przejaÎcÂ szpitale miejskie (stanowiøy
one wøasnosÂcÂ gmin miejskich) ± dawne lecznice oo. bonifratroÂw
w Krakowie i Wrocøawiu oraz byøy Szpital ¹Betezdaº, ktoÂry do przejeÎcia na rzecz gminy m. Wrocøawia w dniu 3 pazÂdziernika 1949 r. byø
wøasnosÂciaÎ Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocøawiu. Kancelaria Rady PanÂstwa prosiøa PWRN o spowodowanie, by
Miejska Rada Narodowa powzieÎøa uchwaøeÎ o przekazaniu z dniem
1 stycznia 1950 r. na rzecz panÂstwa Szpitala Miejskiego. Personel
lekarski, pieleÎgniarski i administracyjny miaø ¹przejsÂcÂ do søuzÇby panÂ70

Pismo przeøozÇonej prowincjalnej ss. elzÇbietanek w Toruniu do Rady PanÂstwa
w Warszawie z 14 marca 1950 r. w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ przez samorzaÎdowe
zwiaÎzki szpitali kongregacyjnych, AAN, MAP, sygn. 1659/B- 3280, k. 47.
71
Art. 100 rozporzaÎdzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
o posteÎpowaniu administracyjnym (Dz. U. nr 36, poz. 341) przewidywaø mozÇliwosÂcÂ
uchylenia lub zmiany prawomocnej decyzji, na podstawie ktoÂrej strony lub osoby
nabyøy juzÇ prawa, za zgodaÎ tych osoÂb lub stron, o ile temu nie sprzeciwiajaÎ sieÎ ustawy.
Jednak adresat pisma kongregacji, czyli Rada PanÂstwa nie byøa stronaÎ w przedmiotowym sporze, byøo takzÇe bardzo waÎtpliwe, aby chciaøa w tej kwestii wpøywacÂ na posteÎpowanie MAP.
72
Art. 68, pkt. 2 powyzÇszego rozporzaÎdzenia prezydenta RP o posteÎpowaniu
administracyjnym przewiduje zaøatwianie spraw w formie pisemnej i doreÎczanie stronom odpowiednich pism, jezÇeli tego wymagajaÎ przepisy baÎdzÂ wprost, baÎdzÂ posÂrednio
lub wtedy, gdy lezÇy to wyrazÂnie w interesie strony. Pomimo izÇ ostatnia okolicznosÂcÂ
w omawianym przypadku z pewnosÂciaÎ zaszøa, jednak urzeÎdnicy MAP nie zawiadomili
wøasÂciciela przejmowanego szpitala ani o samym zamiarze przejeÎcia, ani o rozpoczeÎciu
stosownych procedur przez komisje zdawczo-odbiorcze. Dziaøo sieÎ tak we wszystkich
przypadkach przejeÎcÂ, poniewazÇ w zamysÂle MAP akcja odbierania szpitali miaøa bycÂ
przeprowadzona z wykorzystaniem czynnika zaskoczenia.
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stwowejº73. CzyniaÎc zadosÂcÂ tej prosÂbie, Prezydium MRN w Krakowie
w dniu 30 grudnia 1949 r. podjeÎøo jednogøosÂnie uchwaøeÎ o przekazaniu panÂstwu byøego szpitala oo. bonifratroÂw74. WøaÎczenie tych lecznic
do struktur organizowanych przez wøadze panÂstwowe uczelni medycznych odbyøo sieÎ w podobny sposoÂb. Najpierw przejeÎøy dany szpital gminy miejskie, zgodnie z §1 uchwaøy RM z dnia 21 wrzesÂnia
1949 r. w sprawie przejeÎcia przez zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego
niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski
Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne
i fundacje. Drugim etapem byøo wystaÎpienie Kancelarii Rady PanÂstwa do Prezydium wøasÂciwej WojewoÂdzkiej Rady Narodowej z prosÂbaÎ o spowodowanie, aby Miejska Rada Narodowa przekazaøa na
rzecz panÂstwa wskazany szpital, beÎdaÎcy w jej gestii. Gremia te skwapliwie podejmowaøy stosowne uchwaøy.
W nieco inny sposoÂb przejeÎto faktycznaÎ kontroleÎ nad øoÂdzkim
Szpitalem SÂw. Rodziny, nalezÇaÎcym do Zgromadzenia SioÂstr SÂwieÎtej
Rodziny. ZaøozÇony w 1934 r., po wojnie zostaø przez wøadze przekazany zgromadzeniu. Od 1 stycznia 1949 r. szpital na mocy dekretu
Ministra Zdrowia byø zaliczany do zakøadoÂw spoøecznych søuzÇby
zdrowia ± miaø bowiem bycÂ wykorzystany do szkolenia przyszøych
lekarzy75. Nie zostaø jednak przejeÎty na wøasnosÂcÂ gminy m. èodzi ani
upanÂstwowiony na mocy uchwaø Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia
1949 r76. Prawdopodobnie obawiano sieÎ negatywnej reakcji ludnosÂci,
ktoÂra miaøa sÂwiezÇo w pamieÎci fakt przekazania szpitala przez wøadze
zgromadzeniu po zakonÂczeniu dziaøanÂ wojennych. BycÂ mozÇe poskutkowaøa interwencja biskupa øoÂdzkiego Michaøa Klepacza, ktoÂry byø
73

Pismo Kancelarii Rady PanÂstwa z grudnia 1949 r. (brak daty dziennej) do
Prezydium WRN w Krakowie, AAN, MAP, sygn. 1660/B- 3281 (SA II-1-5158), k.
45; Pismo Kancelarii Rady PanÂstwa do PWRN we Wrocøawiu (Pr. III-2/2049/49) z 22
grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307, k. 1.
74
ProtokoÂø nr 64 PMRN w Krakowie z 30 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn.
1660/B-3281, k. 48-49.
75
Pismo øoÂdzkiego Domu SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny do min. Antoniego Bidy z 6
grudnia 1950 r., AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 7-8.
76
¹Monitor Polskiº z 1 pazÂdziernika 1949 r., nr A- 68, poz. 884 i 885.
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hierarchaÎ pozytywnie postrzeganym przez oÂwczesne wøadze partyjno-panÂstwowe77. 31 maja 1949 r. pomieÎdzy prowadzaÎcym szpital
øoÂdzkim Domem Zgromadzenia SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny z Bordeaux
a Uniwersytetem èoÂdzkim zostaøa zawarta umowa78 , na mocy ktoÂrej
zgromadzenie przekazaøo prowadzenie szpitala ¹pod wzgleÎdem lekarskimº I Klinice Chirurgicznej Uè poczaÎwszy od dnia 1 sierpnia
1949 r. Do sioÂstr natomiast nalezÇecÂ miaøo administrowanie lecznicaÎ,
ukøadanie budzÇetu w porozumieniu z przedstawicielem uczelni oraz
zatrudnianie personelu. W umowie potwierdzono, zÇe ¹wøasÂcicielem
nieruchomosÂci przy ul. Wigury 49 jest èoÂdzki Dom Zgromadzenia
SioÂstr SÂwieÎtej Rodzinyº.
Sytuacja taka byøa trudna do przyjeÎcia dla centralnych wøadz
wyznaniowych i Prezydium Rady Narodowej m. èodzi, ktoÂre zmierzaøo do zdobycia peøni wøadzy nad szpitalem. W korespondencji
z UdSW przedstawiano nieprawdziwe i stronnicze informacje na temat lecznicy i prowadzaÎcych jaÎ zakonnic. Pisano, zÇe do 1939 r. Szpital
SÂwieÎtej Rodziny byø placoÂwkaÎ ¹elitarnaÎº przeznaczonaÎ dla sfer drobnomieszczanÂskich, zÇe w czasie okupacji byø administrowany przez
NiemcoÂw, a siostry byøy w nim zatrudnione jako posøugaczki ± ¹nie
stwierdzono, zÇeby czyniøy cosÂ dla dobra PolakoÂwº79. Postanowiono
skorzystacÂ z przepisoÂw ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie
zdrowia. Art. 19 ust. 1 tejzÇe ustawy stanowi, izÇ normy obsady personalnej i ¹inne w zakresie gospodarkiº dla zakøadoÂw spoøecznych
søuzÇby zdrowia ustala minister zdrowia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 minister zdrowia moÂgø powoøywacÂ fachowych pracownikoÂw spoøecznych zakøadoÂw søuzÇby zdrowia na doksztaøcenie sieÎ w zakresie ich
zawodu. W oparciu o te przepisy, a takzÇe o art. 24 ustawy, dajaÎcy
Radzie MinistroÂw kompetencje w dziedzinie ustalania zasad wyna77

Pismo bpa øoÂdzkiego Michaøa Klepacza do min. A. Bidy z 6 grudnia 1950 r.,
AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 1.
78
Umowa zawarta w dniu 31 maja 1949 r. mieÎdzy Uniwersytetem èoÂdzkim
a èoÂdzkim Domem SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny z Bordeaux, prowadzaÎcym szpital pod
nazwaÎ ¹Szpital SÂwieÎtej Rodzinyº, AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 3.
79
Pismo Prezydium Rady Narodowej m. èodzi do UdSW z 5 stycznia 1951 r., (L.
Dz. 17. S. 2-3/106/50), AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 2.
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gradzania pracownikoÂw w spoøecznych zakøadach søuzÇby zdrowia
zamierzano (w porozumieniu z Referatem do Spraw WyznanÂ)
wprowadzicÂ na stanowiska wicedyrektora i przeøozÇonej szpitala osoby, ktoÂre ¹ukonÂczyøy specjalne kursy przy Ministerstwie Zdrowiaº80. Oznacza to, zÇe PRN m. èodzi bezprawnie uznaøo sieÎ za
kompetentne do faktycznej zmiany postanowienÂ umowy zawartej
mieÎdzy Zgromadzeniem SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny a Uniwersytetem
èoÂdzkim, zmierzajaÎc do wyzucia prawnego wøasÂciciela szpitala z jego
wøasnosÂci.
W pazÂdzierniku 1949 r. gmina m. Wrocøawia przejeÎøa Szpital
¹Betezdaº, beÎdaÎcy wøasnosÂciaÎ Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z przeznaczeniem, jak to juzÇ wyzÇej wspomniano, na kliniki
powstajaÎcej wyzÇszej uczelni medycznej81. W tym przypadku wøasÂciwie poprawniej byøoby moÂwicÂ o ¹nieodpøatnym przekazaniuº82 nizÇ
przejeÎciu, gdyzÇ Rada Szpitala byøa o zamiarach wøadz powiadomiona
na døugo wczesÂniej tak, zÇe zdaÎzÇyøa nawet uchwalicÂ wypøacenie pracownikom pozÇegnalnej premii83. Sama zmiana wøasÂciciela szpitala
odbyøa sieÎ bardzo spokojnie, gdyzÇ ¹dotychczasowa dyrekcja [...] do
sprawy przekazania odniosøa sieÎ bardzo lojalnie, wykonujaÎc wszystkie zlecenia komisji i wydatnie uczestniczaÎc w jej pracachº84. Polska
Parafia Ewangelicko-Augsburska zastrzegøa sobie w protokole zdawczo-odbiorczym, aby ¹zadosÂcÂuczyniono przepisom prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego, mianowicie
[w kwestii] powzieÎcia odnosÂnej uchwaøy przez OgoÂlne Zebranie Parafialne zatwierdzonej potem przez Konsystorz KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w RPº85. ZastrzezÇono takzÇe zwrot przedmiotoÂw
80

Zob. przypis 77.
Pismo komisji zdawczo-odbiorczej szpitala ¹Betezdaº do Polskiej Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocøawiu z 4 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn.
1686/B- 3307.
82
TamzÇe. Taki zwrot jest uzÇyty w pisÂmie.
83
WyciaÎg z protokoøu nr 22 z zebrania Rady Szpitala ¹Betezdaº, odbytego w dniu
11 lipca 1949 r. o godz. 17.00, AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307.
84
Sprawozdanie z prac komisji zdawczo-odbiorczej szpitala ¹Betezdaº za czas 3.
X. 49- 20. X. 49, AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307, k. 108.
85
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala ¹Betezdaº z 20 pazÂdziernika 1949 r.,
AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307.
81
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kultu wraz z fisharmoniaÎ oraz ¹utrzymanie uchwalonych przez RadeÎ
Szpitala stypendioÂw dla dwoÂch studentoÂw medycyny wyznania ewangelicko-augsburskiego, kazÇde w wysokosÂci 4000, 00 zø miesieÎcznieº86.
Kolejne zastrzezÇenie dotyczyøo zwolnienia od ¹nieodpøatnego przekazaniaº pewnych parceli poøozÇonych przy ul. Bardzkiej we Wrocøawiu, nalezÇaÎcych jakoby do parafii i nie majaÎcych zÇadnego zwiaÎzku ze
szpitalem. Jednak komisja przejmujaÎca stwierdziøa, zÇe ¹na gruzach
znajdujaÎcych sieÎ na parceli domoÂw wisiaøa tabliczka «wøasnosÂcÂ szpitala Betezda»º. Ponadto przesøuchany na taÎ okolicznosÂcÂ gospodarz
szpitala osÂwiadczyø, zÇe parcele nalezÇaÎ do szpitala i byøy przezenÂ uzÇytkowane juzÇ od wielu lat87. ZatwierdzajaÎc protokoÂø zdawczo-odbiorczy MAP zadecydowaøo o zwrocie przedmiotoÂw kultu, nie ustosunkowujaÎc sieÎ w ogoÂle do spraw stypendioÂw88.
Bez zÇadnych køopotoÂw odbyøo sieÎ przejeÎcie szpitala Towarzystwa
Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej w Waøbrzychu. Ten nowoczesny, dobrze wyposazÇony obiekt zostaø uruchomiony w lipcu
1948 r., søuzÇyø jako szpital publiczny, przyjmujaÎc wszystkich pacjentoÂw. Waøbrzyski oddziaø TOZLZÇ zøozÇyø do protokoøu wniosek o wyøaÎczenie spod przejeÎcia majaÎtku ruchomego (w tym jednego samochodu cieÎzÇarowego marki GMC, beÎdaÎcego wøasnosÂciaÎ ¹Joint'uº89,
nie szpitala)90 oraz ambulatorium, poradni dla matki i dziecka oraz
zÇøobka, ktoÂre byøy prowadzone przez oddzielnaÎ administracjeÎ, a tylko

86
ZastrzezÇenie nr 1 wniesione przez parafieÎ ewangelicko-augsburskaÎ do protokoøu zdawczo-odbiorczego, brak daty, AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307, k. 111.
87
ZastrzezÇenie nr 2 wniesione przez parafieÎ ewangelicko-augsburskaÎ do protokoøu zdawczo-odbiorczego z 20 pazÂdziernika 1949 r., AAN, MAP, sygn. 1686/B- 3307,
k. 112.
88
Orzeczenie MAP o zatwierdzeniu protokoøu zdawczo-odbiorczego szpitala
¹Betezdaº we Wrocøawiu, ul. Dyrekcyjna 5- 7 z 31 grudnia 1949 r. , AAN, MAP, sygn.
1686/B- 3307, k. 4-5.
89
American Joint Distribution Committee, tzw. ¹Jointº ± amerykanÂska organizacja charytatywna niosaÎca pomoc ZÇydom polskim. Zob. J. Majka, Rola dobroczynnosÂci w zÇyciu spoøecznym i gospodarczym na przykøadzie dziaøalnosÂci dobroczynnej
w Polsce po drugiej wojnie sÂwiatowej, ¹Roczniki Filozoficzneº 2 (1960), s. 81.
90
ProtokoÂø zdawczo-odbiorczy szpitala Towarzystwa Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej w Waøbrzychu, bez daty, AAN, MAP, sygn. 1681/B- 3302.
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wynajmowaøy pomieszczenia w szpitalu91. Podczas zatwierdzania
protokoøu zdawczo-odbiorczego stwierdzono jednak, zÇe strona przekazujaÎca zÇadnych zarzutoÂw i uwag nie wniosøa. W konsekwencji zatwierdzono przejeÎcie caøego majaÎtku ujeÎtego w protokole bez jakichkolwiek wyøaÎczenÂ92.
W maju 1952 r. Referat ds. Wyznaniowych Prezydium WRN
w Olsztynie zawiadomiø UdSW, izÇ ¹w Bisztynku [...] znajduje sieÎ
szpital kompletnie wyposazÇony, ktoÂry jest wøasnosÂciaÎ Zgromadzenia
SioÂstr sÂw. Katarzyny [z Aleksandrii]. W szpitalu jest tylko kilka zakonnicº93. Wydziaø Zdrowia PWRN w Olsztynie juzÇ we wrzesÂniu
1951 r. podpisaø z wøasÂcicielkami szpitala umoweÎ dzierzÇawnaÎ, ¹nie
uzgodniwszy jednak formy przejeÎcia lecznicy z [...] Referatem. Aby
naprawicÂ to «zaniedbanie» ten ostatni zaproponowaø UdSW zerwanie umowy dzierzÇawnej ze Zgromadzeniem i upanÂstwowienie [...]
szpitalaº94. UrzaÎd do Spraw WyznanÂ nie miaø zastrzezÇenÂ co do dokonania przejeÎcia, podpowiedziaø mozÇliwaÎ do zastosowania w tym
przypadku podstaweÎ prawnaÎ (byøa niaÎ ustawa z 28 pazÂdziernika
1948 r.) i poinformowaø, zÇe ¹kompetencyjnie sprawa nalezÇy do Ministerstwa Zdrowiaº95. Niebawem w przejeÎtym budynku lecznicy
otwarty zostaø panÂstwowy szpital przeciwgruzÂliczy96.
Na podstawie ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. przejeÎto
Ç
takze na wøasnosÂcÂ panÂstwa Sanatorium PrzeciwgruzÂlicze pw. sÂw. Antoniego w ZaÎbkowicach SÂlaÎskich, stanowiaÎce wøasnosÂcÂ kongregacji
SioÂstr sÂw. Karola Boromeusza z siedzibaÎ w Trzebnicy. PrzejeÎtaÎ leczPismo Towarzystwa Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej w Waøbrzychu z 6
pazÂdziernika 1949 r. (743/490) do przewodniczaÎcego komisji zdawczo-odbiorczej ds.
przejmowania szpitali w Waøbrzychu, AAN, MAP, sygn. 1681/B- 3302, k. 166.
92
Orzeczenie MAP z 31 grudnia 1949 r. w sprawie zatwierdzenia protokoøu
zdawczo-odbiorczego szpitala Towarzystwa Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiej
w Waøbrzychu przy ul. Paderewskiego 10, AAN, MAP, sygn. 1681/B- 3302, k. 1.
93
Zob. M. Krebs, Zgromadzenie sioÂstr sÂw. Katarzyny Dziewicy i MeÎczennicy
w diecezji warminÂskiej w latach 1933-1993, Olsztyn 1995, s. 308-311.
94
Pismo Referatu ds. Wyznaniowych PWRN w Olsztynie z maja 1952 r. (bez
daty dziennej), (W. 7/10/107/51), AAN, UdSW, sygn. 16/46, k. 1.
95
Pismo UdSW do Prezydium WRN ± Referat ds. WyznanÂ w Olsztynie z 31 maja
1952 r. (IV- 5/24/52), AAN, UdSW, sygn. 16/46, k. 1.
96
http://www.szpital-biskupiec.pl/info_hist.php, 3 sierpnia 2006 r.
91
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niceÎ przekazano Wydziaøowi Zdrowia Prezydium WRN we Wrocøawiu97. Sanatorium to zostaøo uznane zarzaÎdzeniem Ministra Zdrowia
z 12 czerwca 1953 r. za zakøad spoøeczny søuzÇby zdrowia98. PrzejeÎcie
uzasadniono w sposoÂb nasteÎpujaÎcy: ¹Chorzy pozostajaÎcy przez døuzÇszy czas w sanatorium pozostajaÎ pod wpøywem personelu zakonnego,
co stwarza atmosfereÎ niezadowolenia i bywa powodem niepotrzebnych zadrazÇnienÂ. Celem nadania søuzÇbie zdrowia na odcinku walki
z gruzÂlicaÎ jednolitego charakteru, zachodzi konieczna potrzeba upanÂstwowienia ww. sanatorium jako jednego z ostatnich zakøadoÂw beÎdaÎcych jeszcze w reÎkach kongregacjiº99. W sanatorium pracowaøo 8
zakonnic opiekujaÎcych sieÎ 120 chorymi. Wøadze zarzucaøy im, zÇe
¹trudniaÎ sieÎ leczeniem ludnosÂci wiejskiej [...] przy czym wywierajaÎ
szkodliwy wpøywa na chøopoÂw. Lekarstwa otrzymujaÎ w przesyøkach
z zagranicy. RoÂwniezÇ wsÂroÂd chorych prowadzaÎ wrogaÎ propagandeÎº100.
Â
6. STOSUNEK NOWYCH WèASÂCICIELI DO ZOBOWIAÎZAN
W ZWIAÎZKU Z UTRZYMANIEM SZPITALI

Artykuø 4 uchwaøy Rady MinistroÂw z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r.
w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ samorzaÎdu terytorialnego niektoÂrych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: ¹Polski Czerwony KrzyzÇº i ¹Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnosÂci ZÇydowskiejº
oraz przez kongregacje, zwiaÎzki, stowarzyszenia religijne i fundacje
stanowiø, izÇ ¹zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego i gminy miejskie przejmujaÎ uprawnienia i zobowiaÎzania stowarzyszenÂ, zwiaÎzkoÂw i osoÂb
prawnych powstaøe w zwiaÎzku z utrzymaniem szpitali [...]º. Na nie97
Odpis uchwaøy Rady MinistroÂw z 16 czerwca 1954 r. (P. Rz. 443/54) w sprawie
przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa ¹Sanatorium PrzeciwgruzÂliczego pw. SÂw. Antoniegoº
w ZaÎbkowicach SÂlaÎskich, AAN, UdSW, sygn. 17/40, k. 3.
98
Projekt uchwaøy Rady MinistroÂw w sprawie przejeÎcia na wøasnosÂcÂ PanÂstwa
zakøadu spoøecznego søuzÇby zdrowia pod nazwaÎ [...] w [...], AAN, UdSW, sygn. 17/40.
99
TamzÇe.
100
Pismo Prezydium WRN we Wrocøawiu do UdSW z kwietnia 1954 r. (brak
daty dziennej) (W 3/18/54), poufne, AAN, UdSW, sygn. 17/40, k. 9.
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ktoÂrych szpitalach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne ciaÎzÇyø obowiaÎzek utrzymania sioÂstr emerytek101, w innych rezerwowano
niewielkaÎ czeÎsÂcÂ øoÂzÇek na potrzeby duchowienÂstwa baÎdzÂ osoÂb konsekrowanych102. Szpitale utrzymywaøy takzÇe kapelanoÂw103. Akt fundacyjny poÂzÂniejszego Szpitala ZwiaÎzku MieÎdzykomunalnego w KlimowizÂnie zastrzegaø pierwszenÂstwo w korzystaniu z jednego øoÂzÇka dla
osoby zakwalifikowanej przez miejscowego proboszcza104. Wøadze
po dokonaniu przejeÎcÂ szpitali nie honorowaøy jednak tych zobowiaÎzanÂ105. OdnosÂnie powyzÇszej proboszczowskiej UdSW wydaø nasteÎpu101

Np. Zgromadzenie SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia NMP z Pleszewa utrzymywaøo w swym szpitalu w Szamotuøach 8 sioÂstr emerytek, byøych pracownic lecznicy. Zob. Pismo Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek Niepokalanego PoczeÎcia
NMP z Pleszewa do PZST w Szamotuøach z 31 grudnia 1949 r., AAN, MAP, sygn.
1667/B- 3287, k. 170-174.
102
Np. Zgromadzenie SioÂstr sÂw. Rodziny z Bordeaux rezerwowaøo w swym szpitalu SÂwieÎtej Rodziny w èodzi 4 ze 110 miejsc dla potrzeb ksieÎzÇy, zakonnikoÂw i zakonnic. Zob. Umowa zawarta w dniu 31 maja 1949 r. mieÎdzy Uniwersytetem èoÂdzkim
a èoÂdzkim Domem SioÂstr SÂwieÎtej Rodziny z Bordeaux, prowadzaÎcym szpital pod
nazwaÎ ¹Szpital SÂwieÎtej Rodzinyº, AAN, UdSW, sygn. 8/1282, k. 3.
103
Zob. Pismo ks. Karola Knosaøy, kuratora Fundacji sÂw. Wojciecha w sprawie
wyøaÎczenia od zajeÎcia [...] nieruchomosÂci i ruchomosÂci, bez daty, AAN, MAP, sygn.
1672/B- 3293, k. 157.
104
Pismo UdSW do Referatu ds. WyznanÂ PWRN w Pruszkowie z 17 marca 1951
r. (II.6/139/51), AAN, UdSW, sygn. 8/1581, k. 1.
105
Pismo Ministerstwa Zdrowia (l. III. 1367/50) do MAP z 10 kwietnia 1950 r.,
poufne, AAN, MAP, sygn. 1685/B- 3306: ¹Na pismo nr S.A. VI-3-3544 z 26 stycznia
1950 r. Ministerstwo Zdrowia osÂwiadcza, co nasteÎpuje:
1. Do zagadnienia lecznictwa dla sioÂstr /braci/ zakonnych niezatrudnionych w szpitalu. Roszczenia zakonoÂw i kongregacji do rezerwowania przez zwiaÎzki samorzaÎdowe
dla potrzeb lecznictwa sioÂstr /braci/ zakonnych takiej ilosÂci øoÂzÇek szpitalnych, jakaÎ
dane zakony baÎdzÂ kongregacje rezerwowaøy dla tych potrzeb przed przejeÎciem szpitali
przez zwiaÎzki samorzaÎdowe Ministerstwo Zdrowia uwazÇa za pozbawione podstaw
prawnych. IstniejaÎcy bowiem w szpitalach zakonnych stan rzeczy przed ich przejeÎciem
nie byø wynikiem zÇadnych stosunkoÂw obligatoryjnych, a wynikaø jedynie z czysto administracyjnej wewneÎtrznej zalezÇnosÂci szpitali od odnosÂnych zakonoÂw i kongregacji.
Z chwilaÎ odjeÎcia zakonowi prawa wøasnosÂci szpitala, wszystkie uprawnienia wewneÎtrzno-administracyjne zakonu baÎdzÂ kongregacji w stosunku do danego szpitala wypøywajaÎce z tytuøu wøasnosÂci wygasajaÎ i brak jest podstaw prawnych do honorowania
przez zwiaÎzki samorzaÎdowe stanoÂw faktycznych ustanowionych przez zakony i kongregacje na mocy tego rodzaju czysto administracyjnych wewneÎtrznych zarzaÎdzenÂ.
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jaÎcaÎ opinieÎ: ¹Z takiego prawa nie mogøaby w Polsce Ludowej czynicÂ
uzÇytku zÇadna osoba, nawet gdyby ono jej wedøug prawa cywilnego
przysøugiwaøo. Wedøug art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. przepisy
ogoÂlne prawa cywilnego (Dz. U. RP nr 34, poz. 311) nie mozÇna czynicÂ
ze swego prawa uzÇytku, ktoÂry by naruszaø zasady wspoÂøzÇycia spoøecz2. Do zagadnienia sioÂstr emerytek. RoÂwniezÇ roszczenie zakonoÂw i kongregacji do
utrzymywania przez usamorzaÎdowione szpitale ¹emerytekº, zdaniem Ministerstwa
Zdrowia nie znajduje zÇadnego uzasadnienia prawnego. Fakt bowiem utrzymywania
przez szpitale zakonne sioÂstr po utracie przez nie zdolnosÂci do pracy nie wynikaø ze
zobowiaÎzanÂ opartych na stosunku pracy. Lecz jedynie z wewneÎtrznych zasad organizacyjnych zakonoÂw i podobnie jak stan rzeczy opisany w p. 1 opieraø sieÎ jedynie na
czysto administracyjnej wewneÎtrznej zalezÇnosÂci poszczegoÂlnych szpitali od zakonoÂw
i kongregacji jako wøasÂcicieli tych szpitali. Zatem stan rzeczy, do ktoÂrego wysuwajaÎ
roszczenia zakony i kongregacje, jako zÇe nie powstaø w istocie swej w zwiaÎzku z prowadzeniem przez zakony i kongregacje szpitali nie mozÇe bycÂ przyjeÎty i honorowany
przez zwiaÎzki samorzaÎdowe w sensie zobowiaÎzanÂ o ktoÂrych mowa w §4 uchwaøy Rady
MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r.
3. Do zagadnienÂ domoÂw lokalnych i gospodarstw oraz zwiaÎzanego z tym problemem rozdziaøu nieruchomosÂci pomieÎdzy szpital i zakon. W mysÂl §2 powoøanej
uchwaøy RM z dn. 21 wrzesÂnia 1949 r. w uzÇytkowanie zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego przechodzaÎ jedynie nieruchomosÂci uzÇytkowane dla potrzeb przejeÎtych przez
zwiaÎzki samorzaÎdowe szpitali. W przypadku zatem, gdy jakasÂ nieruchomosÂcÂ /dom,
gospodarstwo rolne/ nie byøa w ogoÂle uzÇytkowana dla celoÂw szpitalnych, nie mozÇe
zdaniem Ministerstwa Zdrowia nastaÎpicÂ przejsÂcie jej w uzÇytkowanie usamorzaÎdowionego szpitala. ZajeÎcie autorytatywnego stanowiska winno zalezÇecÂ zdaniem Ministerstwa Zdrowia w kazÇdym poszczegoÂlnym przypadku od konkretnych ustalenÂ, czy i w jakim stopniu dana nieruchomosÂcÂ byøa uzÇytkowana do celoÂw szpitalnych.
4. Do zagadnienia kaplic i kapelanoÂw. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dla sprawy
roszczenÂ zakonoÂw obojeÎtna jest okolicznosÂcÂ, izÇ jakoby kaplice szpitalne nie przynalezÇaøy do szpitali, lecz do zakonoÂw i kongregacji. Bezsporny bowiem jest fakt, zÇe znajdujaÎce sieÎ w obreÎbie szpitali kaplice byøy uzÇytkowane dla celoÂw szpitalnych i fakt ten
uzasadnia caøkowite prawo przejeÎcia ich w bezpøatne uzÇytkowanie usamorzaÎdowionych szpitali. OkolicznosÂcÂ jednoczesnego uzÇytkowania kaplic szpitalnych dla celoÂw
zakonnych i kongregacyjnych nie analogicznie jak przy zagadnieniach omoÂwionych
w punktach 1 i 2 nie nadaje faktom korzystania przez zakony i kongregacje z kaplic
szpitalnych charakteru zobowiaÎzanÂ przechodzaÎcych na zwiaÎzki samorzaÎdowe z mocy
§4 uchwaøy Rady MinistroÂw z 21 wrzesÂnia 1949 r. Zagadnienie kapelanoÂw beÎdzie
rozstrzygnieÎte osobnym okoÂlnikiem.
5. Do zagadnienia szpitala OO. BonifratroÂw w Krakowie. Przejecie tego szpitala
nastaÎpiøo za zgodaÎ kancelarii Rady PanÂstwa i Ministerstwo Zdrowia uwazÇaøo, izÇ Kancelaria ta przy wyrazÇaniu swej zgody dziaøaøa w porozumieniu z MAPº.
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nego w PanÂstwie Ludowym. ZasadaÎ wspoÂøzÇycia spoøecznego realizowanaÎ w Polsce Ludowej jest udzielanie pomocy caøej ludnosÂci na
warunkach okresÂlonych przez przepisy prawne. Szpital [...] jest panÂstwowym zakøadem spoøecznym søuzÇby zdrowia [...]. Uprzywilejowanie kogokolwiek do korzystania z pomocy leczniczej w tym szpitalu,
oparte na poleceniu osoby nieuprawnionej [...] naruszaøoby zasady
wspoÂøzÇycia w PanÂstwie Ludowym, dlatego nie powinno bycÂ honorowaneº106.

WNIOSKI

1. Ustawa z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznej
søuzÇby zdrowia i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia zostaøa tak
skonstruowana, zÇe w oparciu o jej przepisy wøadze mogøy upanÂstwowicÂ bezposÂrednio lub posÂrednio, poprzez przejeÎcie na rzecz PZST
praktycznie kazÇdy szpital dotychczas nie przejeÎty na rzecz panÂstwa
lub nie usamorzaÎdowiony.
2. WaÎtpliwosÂci budzi sposoÂb przygotowania uchwaø RM z 21
wrzesÂnia 1949 r. Jak juzÇ wyzÇej wspomniano, w uchwaøach tych powoøywano sieÎ na zgodeÎ Rady PanÂstwa, ktoÂra ± jak sÂwiadczaÎ dokumenty archiwalne ± zostaøa jednak udzielona dopiero 7 dni po wydaniu uchwaø, 28 wrzesÂnia 1949 r. Zatem zostaøy one uchwalone
w sposoÂb naruszajaÎcy przepis art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. w ktoÂrym zapisano, zÇe ¹uchwaøy te wymagajaÎ zgody
Rady PanÂstwaº.
3. Praktycznie we wszystkich przypadkach przejeÎcÂ wysteÎpowaøy
problemy z niewøasÂciwym zakwalifikowaniem zakonnych i szpitalnych skøadnikoÂw majaÎtkowych. Obie uchwaøy RM z dnia 21 wrzesÂnia
1949 r. stanowiøy, zÇe nieruchomosÂci uzÇytkowane dotychczas dla potrzeb szpitali przechodzaÎ w bezpøatne uzÇytkowanie nowych wøasÂcicieli (skarbu panÂstwa lub zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego i gmin
106

Zob. przypis 69.
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miejskich). Owo ¹bezpøatne uzÇytkowanieº oznaczaøo w praktyce zupeøne wyzucie wøasÂciciela nieruchomosÂci z prawa zawiadywania swojaÎ rzeczaÎ, byøo wieÎc zakamuflowanym zaborem mienia bez prawa do
odszkodowania. W rzeczywistosÂci przepis ten byø przez komisje zdawczo-odbiorcze interpretowany ¹rozszerzajaÎcoº, reguøaÎ bowiem byøo
przejmowanie caøego majaÎtku nieruchomego, w tym zabudowanÂ i pomieszczenÂ w zÇaden sposoÂb nie uzÇytkowanych dla potrzeb przejeÎtego
szpitala, a nawet z nim nie zwiaÎzanych. Prowadziøo to do sytuacji
kuriozalnych, gdy wøadze pozbawiaøy zgromadzenia zakonne nie tylko lecznic czy pomocniczych gospodarstw rolnych, ale takzÇe zajmowaøy pomieszczenia klauzurowe, kaplice czy nawet groteÎ ze sÂwieÎtaÎ
figuraÎ wewnaÎtrz. Kiedy poszkodowane zakony proÂbowaøy dochodzicÂ
swych praw przez wnoszenie odwoøanÂ od orzeczenÂ komisji zdawczo-odbiorczych, lekcewazÇono zupeønie ich argumenty, nie odpowiadano na pisma baÎdzÂ konstruowano karkoøomne uzasadnienia dokonanych bezprawnie przejeÎcÂ, dowodzaÎc na przykøad, zÇe kaplica szpitalna
jak najbardziej byøa uzÇytkowana dla potrzeb szpitala, poniewazÇ odwiedzali jaÎ chorzy w tym szpitalu sieÎ leczaÎcy. Celem tych dziaøanÂ,
oproÂcz zawøaszczenia mienia kosÂcielnego, byøo utrudnienie zÇycia zakonnikom lub zakonnicom pozostajaÎcym w przyszpitalnym domu
zakonnym w nadziei, zÇe pozbawione np. mozÇliwosÂci korzystania
z ubikacji czy kuchni, zrezygnujaÎ z zÇycia w tak nieprzyjaznym sÂrodowisku i zlikwidujaÎ placoÂwkeÎ zakonnaÎ.
4. W oparciu o par. 2 obu uchwaø RM z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r.
na wøasnosÂcÂ panÂstwa czy tezÇ zwiaÎzkoÂw samorzaÎdu terytorialnego
i gmin miejskich przechodziøy nieodpøatnie wszelkie ruchomosÂci,
uzÇytkowane dla potrzeb przejeÎtych szpitali, stanowiaÎce wøasnosÂcÂ stowarzyszenia, zwiaÎzku religijnego czy fundacji, ktoÂrej leczniceÎ przejeÎto. DomysÂlacÂ sieÎ mozÇna, zÇe chodziøo w tym przypadku o pozyskanie
sprzeÎtu medycznego i wyposazÇenia szpitala, bez ktoÂrego nie moÂgøby
on funkcjonowacÂ. Komisje zdawczo-odbiorcze w wielu przypadkach
zupeønie lekcewazÇyøy ten przepis, zajmujaÎc np. trzodeÎ chlewnaÎ nalezÇaÎcaÎ do domoÂw zakonnych, ktoÂra przeciezÇ z natury swojej nie mozÇe
bycÂ w ogoÂle ¹uzÇytkowanaº, lecz co najwyzÇej ¹zuzÇytaº, jak to juzÇ
wyzÇej zaznaczono. Zdarzaø sieÎ takzÇe zaboÂr gotoÂwki znalezionej
w szpitalu podczas rewizji i przeszukanÂ. Zgodnie z przepisami sÂrodki
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pøatnicze w ogoÂle nie podlegaøy przejeÎciu ± trudno nazwacÂ takie
dziaøanie inaczej nizÇ rabunkiem. Po protestach zwracano jedynie niewielkaÎ czeÎsÂcÂ bezprawnie zajeÎtych ruchomosÂci (np. sÂrodki higieny
osobistej zakonnic czy odziezÇ zimowaÎ, ktoÂraÎ otrzymaøy od rodziny).
5. W niektoÂrych przypadkach pozbawionym szpitali siostrom nie
doreÎczano protokoøu zdawczo-odbiorczego z wyszczegoÂlnieniem
przejeÎtych przez PZST skøadnikoÂw majaÎtkowych, bez czego nie mozÇna byøo zaskarzÇycÂ decyzji komisji zdawczo-odbiorczej.
6. Wprawdzie w zÂroÂdøach archiwalnych brak informacji o stosowaniu bezposÂredniego przymusu fizycznego wobec zakonnic lub kogokolwiek innego podczas akcji przejmowania szpitali, jednak bardzo czeÎste byøy przypadki zastraszania przeøozÇonych domoÂw zakonnych i domagania sieÎ od nich podpisu pod protokoøem przejeÎcia
nieruchomosÂci szpitalnej. Dziaøanie takie byøo nieprawne i wynikaøo
z nadgorliwosÂci czøonkoÂw ekip przejmujaÎcych, ktoÂrzy pragneÎli, aby
zakonnice same potwierdzaøy odebranie im szpitala, co prawdopodobnie miaøo bycÂ w przyszøosÂci interpretowane jako forma zgody na
wywøaszczenie. Zgodnie z prawem kanonicznym nie miaøy one takiego prawa.
7. Skarb panÂstwa i zwiaÎzki samorzaÎdu terytorialnego oraz gminy
miejskie nie wywiaÎzywaøy sieÎ z obowiaÎzku naøozÇonego na nie przez
przepisy par. 4 uchwaø RM z dnia 21 wrzesÂnia 1949 r., w mysÂl ktoÂrych
przejmowaøy one uprawnienia i zobowiaÎzania stowarzyszenÂ, zwiaÎzkoÂw religijnych i fundacji oraz osoÂb prawnych powstaøe w zwiaÎzku
z utrzymywaniem przejeÎtych szpitali. Skutkowaøo to odmowaÎ przyjmowania na leczenie zakonnic i duchownych pozbawionych w PRL
ubezpieczenÂ spoøecznych107.
8. Wøadze nagminnie øamaøy przepisy rozporzaÎdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 28 marca 1928 r. o posteÎpowaniu administracyjnym. ZakonoÂw nie informowano o mozÇliwosÂciach wniesienia odwoøanÂ, nie doreÎczano im kopii protokoøoÂw zdawczo-odbiorczych,
przekraczano terminy przewidziane przez prawo na rozpatrywanie
107
Zob. Fragment komunikatu ze 161. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski,
Warszawa, 16 grudnia 1977 r., w: J. ZÇaryn, KosÂcioÂø w PRL, Warszawa 2004, s. 167; P.
Stanisz, Ubezpieczenie spoøeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001, s. 21-59.
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protestoÂw, zazÇalenÂ i odwoøanÂ czasami o wiele miesieÎcy. Dziaøaniem
typowym i czeÎsto stosowanym byøo nieudzielanie odpowiedzi na pisma kierowane przez podmioty kosÂcielne do ministerstw baÎdzÂ innych
urzeÎdoÂw, co uniemozÇliwiaøo stronie odwoøujaÎcej sieÎ prowadzenie jakichkolwiek dalszych dziaøanÂ urzeÎdowych.
9. Od skrajnie opresyjnych metod dokonywania wywøaszczenÂ zakøadoÂw nalezÇaÎcych do KosÂcioøa katolickiego mozÇna odroÂzÇnicÂ przejeÎcie Szpitala Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocøawiu i szpitala Towarzystwa Ochrony LudnosÂci ZÇydowskiej im. Dawida Guzika w Waøbrzychu. JesÂli nie bracÂ pod uwageÎ drobnych sporoÂw majaÎtkowych, mozÇna zaryzykowacÂ twierdzenie, zÇe przekazanie
obiektoÂw odbyøo sieÎ ¹w atmosferze wzajemnego zrozumieniaº. Wynikaøo to z innego podejsÂcia wøadz PRL do niekatolickich wspoÂlnot
religijnych, nizÇ do KosÂcioøa katolickiego108.
10. Opisane powyzÇej szczegoÂøowo ¹odroczenieº przejeÎcia szpitala
sioÂstr boromeuszek w Trzebnicy (ostatecznie przejeÎto obiekty szpitalne w 1971 r.) byøo spowodowane, jak sieÎ wydaje, leÎkiem przed
reakcjaÎ spoøeczenÂstwa na zawøaszczenie znanego w caøym kraju sanktuarium sÂw. Jadwigi SÂlaÎskiej i obawaÎ przed reakcjaÎ mieÎdzynarodowej
opinii publicznej. ProÂby rozpatrywania tego wydarzenia jako gestu
dobrej woli ze strony komunistoÂw nie znajdujaÎ oparcia w materiale
zÂroÂdøowym.
Akcja przejmowania szpitali wyznaniowych przeprowadzona
w dniu 3 pazÂdziernika 1949 r. w oparciu o specjalnie stworzone
w tym celu przepisy prawne byøa czeÎsÂciaÎ zorganizowanej walki z kosÂcielnaÎ akcjaÎ charytatywnaÎ, toczonej z roÂzÇnym nateÎzÇeniem przez komunistyczny rezÇim azÇ do ostatnich dni funkcjonowania ¹wøadzy ludowejº w Polsce. Kolejnym uderzeniem byøo doprowadzenie do likwidacji kosÂcielnej organizacji ¹Caritasº109, potem przystaÎpiono do
likwidacji burs i internatoÂw zakonnych, domoÂw dziecka itd. OczywisÂcie po 3 pazÂdziernika 1949 r. dalej przejmowano (powoøujaÎc sieÎ na
108
Zob. K. Urban, KosÂcioÂø Ewangelicko-Augsburski w Polsce w poczaÎtkach lat
60. (Wybrane problemy polityki wøadz panÂstwowych na tle jego sytuacji wewneÎtrznej),
¹Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowieº 638 (2003), s. 65-79.
109
Zob. D. Zamiataøa, Caritas. DziaøalnosÂcÂ i likwidacja organizacji 1945-1950,
Lublin 2000, s. 285- 329.

324

ANDRZEJ SZYMANÂSKI

roÂzÇne podstawy prawne) szpitale i inne nieruchomosÂci kosÂcielne wykorzystywane do celoÂw charytatywnych. Ustawa z dnia 28 pazÂdziernika 1948 r. zostaøa uchylona dopiero 14 stycznia 1992 r., kiedy to
weszøa w zÇycie ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakøadach opieki
zdrowotnej (Dz. U. 1991 nr 91 poz. 408). Jednak wieÎkszosÂcÂ najlepiej
wyposazÇonych szpitali wyznaniowych nalezÇaÎcych gøoÂwnie do KosÂcioøa katolickiego zostaøa przejeÎta wøasÂnie w dniu 3 pazÂdziernika 1949 r.
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PRZEDMIOTOWY ZAKRES WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ

WolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii wymieniana jest we wszystkich
katalogach podstawowych praw i wolnosÂci czøowieka. Wedøug papiezÇa Jana Pawøa II jest ona ¹pierwszym i niezbeÎdnym prawem osoby
ludzkiejº. Organy strasburskie okresÂliøy jaÎ natomiast jako jednaÎ
z podstaw demokratycznego spoøeczenÂstwa, zapewniajaÎc ochroneÎ
tozÇsamosÂci wierzaÎcych, ale tezÇ ateistoÂw, agnostykoÂw oraz osoÂb religijnie obojeÎtnych. Pozwala ona na zachowanie pluralizmu w spoøeczenÂstwie demokratycznym. Jej istota wyrazÇa sieÎ w dwoÂch wymiarach: wewneÎtrznym i zewneÎtrznym.
1. WYMIAR WEWNEÎTRZNY WOLNOSÂCI MYSÂLI, SUMIENIA I RELIGII

WolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii w wymiarze wewneÎtrznym pojawia sieÎ w wolnosÂci posiadania swobodnie wybranego sÂwiatopoglaÎdu
religijnego, wolnosÂci zmiany wyznawanej religii oraz wolnosÂci nie wyznawania zÇadnej religii. Chodzi zatem o wewneÎtrznaÎ sfereÎ przekonanÂ
kazÇdej osoby i jej osobistych wyobrazÇenÂ dotyczaÎcych zasad zÇycia oraz
odnoszaÎcych sieÎ do istnienia nadprzyrodzonego wymiaru rzeczywistosÂci. Ta niezalezÇnosÂcÂ czøowieka w sferze duchowej we wspoÂøczesnych
panÂstwach demokratycznych jest chroniona w sposoÂb absolutny. Niedopuszczalnym jest wprowadzanie jakichkolwiek jej ograniczenÂ.
Nauka prawa wyznaniowego, postrzegajaÎc wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii w jej aspekcie pozytywnym, widzi w niej uprawnie-
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nie osoby ludzkiej, nieograniczonej zÇadnym przymusem, do samookresÂlenia siebie w sprawach religijnych. Natomiast w aspekcie
negatywnym podkresÂla wolnosÂcÂ od jakiegokolwiek przymusu1.
Polska Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. gwarantuje m.in. ¹wolnosÂcÂ
wyznania lub przyjmowania religii wedøug wøasnego wyboruº ±
art. 53 ust. 22. W katalogu uprawnienÂ mieszczaÎcych sieÎ w zakresie
tej wolnosÂci zawarty jest swobodny wyboÂr religii3. Jest to wprost
unormowane w art. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania4. Z tego wynika niekwestionowane
prawo kazÇdego czøowieka do posiadania wøasnego, swobodnie wybranego sÂwiatopoglaÎdu.
Europejski Trybunaø Praw Czøowieka stwierdziø, zÇe omawiana
wolnosÂcÂ zakøada mozÇliwosÂcÂ posiadania roÂzÇnorakich przekonanÂ filozoficznych, politycznych, moralnych i religijnych, co ma zagwarantowacÂ caøkowitaÎ niezalezÇnosÂcÂ jednostki w sferze duchowej. PodkresÂlono w ten sposoÂb nie tylko swobodeÎ decydowania o przynalezÇnosÂci do
konkretnego zwiaÎzku wyznaniowego, ale nadto zaakcentowano wolnosÂcÂ okresÂlania sieÎ w kwestiach sÂwiatopoglaÎdowych w zakresie
wszystkich kierunkoÂw filozoficznych5.
Europejskie saÎdy konstytucyjne, w tym takzÇe Trybunaø Konstytucyjny w Polsce, w zakresie omawianej wolnosÂci roÂwniezÇ widzaÎ prawo do milczenia, zwane inaczej prawem do zachowania w tajemnicy
1

H. Misztal, Idea wolnosÂci religijnej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 2003 s. 61. Zgodnie z naukaÎ KosÂcioøa katolickiego z wolnosÂci sumienia wypøywa uprawnienie czøowieka do pozytywnego lub negatywnego samookresÂlenia siebie w stosunku do jego przekonanÂ religijnych. Tutaj roÂwniezÇ wazÇnaÎ role
odgrywa wolnosÂcÂ od wszelkiego nacisku zewneÎtrznego, fizycznego lub prawnego. Jak
stwierdza Jan Paweø II, istota tej wolnosÂci tkwi ¹we wneÎtrzu czøowieka. Przede wszystkim jasno widacÂ, zÇe punktem wyjsÂcia do uznania i poszanowania tej wolnosÂci jest
godnosÂcÂ osoby ludzkiej, ktoÂra odczuwa przemozÇnaÎ wewneÎtrznaÎ koniecznosÂcÂ wolnego
dziaøania wedøug nakazoÂw sumieniaº. J. Krukowski, KosÂcioÂø i PanÂstwo. Podstawy
relacji prawnych, Lublin 2000, s. 91.
2
Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
3
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 33.
4
Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 155 ze zm.
5
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w Europejskiej
Konwencji Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, Lublin 2004, s. 79.
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swego wyznania6. Podstawy normatywne tego uprawnienia daje
przede wszystkim sama Konstytucja RP w art. 53 ust. 7: ¹Nikt nie
mozÇe bycÂ obowiaÎzany przez organy wøadzy publicznej do ujawniania
swojego sÂwiatopoglaÎdu, przekonanÂ religijnych lub wyznaniaº. Prawo
do zachowania milczenia w sprawach swojej religii lub przekonanÂ
wylicza ponadto ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
w art. 2 pkt 5. WysteÎpuje ono w wielu europejskich systemach prawnych7.
Prawo kazÇdego czøowieka do milczenia w sprawach religii powinno bycÂ gwarantowane i pozbawione jakiegokolwiek nacisku ze strony panÂstwa. Dlatego tezÇ øamiaÎ to prawo wszelkie rubryki dotyczaÎce
wyznania w aktach urzeÎdowych, czy tezÇ roÂzÇnego rodzaju unormowania nakazujaÎce ujawnienie swojego sÂwiatopoglaÎdu religijnego. Jest to
osobiste prawo czøowieka i obywatela, rodzaÎce obowiaÎzek poszanowania go przez innych, zwøaszcza panÂstwo8. Nie stanowi ono jednak
istoty prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, poniewazÇ nie wyczerpuje zakresu tej wolnosÂci. NalezÇy pamieÎtacÂ o innych elementach
tej wolnosÂci, ktoÂre nie stojaÎ w sprzecznosÂci z tym uprawnieniem9.
6
M. Granat, Granice wolnosÂci religijnej w spoøeczenÂstwie pluralistycznym. w:
Kultura i prawo. Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski,
O. Theisen, Lublin 2003, s. 178.
7
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 33. Konstytucja hiszpanÂska z 1978 r. postanawia, zÇe nikt nie mozÇe bycÂ zmuszany do deklarowania swojej ideologii, swojej religii
i swoich wierzenÂ. Prawo do zachowania w tajemnicy swoich przekonanÂ religijnych
potwierdza ponadto art. 18 ust. 2 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.
(Dz. U. z 1977, nr 38 poz. 167), ktoÂry stanowi, zÇe nikt nie mozÇe bycÂ zmuszany do
ujawniania swojej religii lub przekonanÂ.
8
Z. èyko, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w relacji: czøowiek-KosÂcioøy-panÂstwo, w:
Podstawowe prawa jednostki i ich saÎdowa ochrona, red. L. WisÂniewski, Warszawa
1997, s. 85.
9
W tym miejscu warto zacytowacÂ søowa H. Suchockiej: ¹Bardzo czeÎsto, zwøaszcza w panÂstwach komunistycznych, niezwykle silnie akcentowano milczenie w sprawach religii. Zagwarantowanie tego milczenia, nie ujawnianie przekonanÂ religijnych
traktowano niejednokrotnie wreÎcz jako istoteÎ wolnosÂci sumienia i wyznania. SaÎdzeÎ, zÇe
jest pewnym nieporozumieniem takie wøasÂnie pojmowanie tej wolnosÂci. Jak wynika
bowiem z wszelkich dokumentoÂw mieÎdzynarodowych, nacisk jest køadziony wøasÂnie
na mozÇliwosÂcÂ jej uzewneÎtrznienia w roÂzÇnych formach. Milczenie w sprawach religii
mozÇe bycÂ jednaÎ z postaw, ktoÂraÎ jednostka chce wybracÂ, nie mozÇe bycÂ natomiast
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Zakres wolnosÂci religijnej przysøugujaÎcej kazÇdej osobie w wymiarze wewneÎtrznym obejmuje tezÇ wolnosÂcÂ zmiany religii (sÂwiatopoglaÎdu), ktoÂraÎ Konstytucja RP zapewnia, gwarantujaÎc w art. 53 ust. 3
swobodeÎ wyboru i przyjmowania religii. Uprawnienie to ma swoje
podstawy normatywne tezÇ w art. 9 Europejskiej Konwencji10 oraz
art. 10 Karty Praw Podstawowych UE11, ktoÂra staøa sieÎ integralnaÎ
czeÎsÂciaÎ Traktatu ustanawiajaÎcego KonstytucjeÎ dla Europy12. Z tego
wynika, zÇe kazÇdy ma prawo opusÂcicÂ swojaÎ wøasnaÎ religieÎ i przyjaÎcÂ
innaÎ lub pozostacÂ bez zÇadnej. WolnosÂcÂ zmiany religii implikuje roÂwniezÇ prawo pozostawania przy swoich przekonaniach. Trzeba roÂwniezÇ zaznaczycÂ, zÇe wolnosÂcÂ zmiany religii lub przekonanÂ jest wolnosÂciaÎ trwaøaÎ, nie wyczerpuje sieÎ w jednorazowej zmianie swoich poglaÎdoÂw w kwestii religii13.
Warto zauwazÇycÂ, zÇe o skorzystaniu z tego prawa przez osoby
niepeønoletnie decydujaÎ rodzice beÎdaÎcy dysponentem tego uprawnienia. Kiedy osoba osiaÎgnie peønoletniosÂcÂ albo okresÂlony przez prawo wiek, sama mozÇe sÂwiadomie podjaÎcÂ decyzjeÎ w tej sprawie14. MoÂwi
o tym Konstytucja w art. 53 ust. 3 w zwiaÎzku z art. 48, ustanawiajaÎc
zasadeÎ, zÇe to rodzice majaÎ prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z wøasnymi przekonaniami religijnymi. Podobny w swej wymowie
przepis zawiera ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
(art. 2 pkt 4). Konstytucja nie uprawnia jednak dzieci i w art. 48
nakøada na rodzicoÂw obowiaÎzek uwzgleÎdnienia stopnia dojrzaøosÂci
dziecka, jego wolnosÂcÂ sumienia oraz jego przekonania15.
Uprawnienie do zmiany religii lub przekonanÂ stanowi naturalnaÎ
konsekwencjeÎ wolnosÂci religijnej, ktoÂra chroni przed przymusem
traktowane jako istota tej wolnosÂciº. Za J. Krukowski, Ochrona wolnosÂci religijnej
w umowach mieÎdzynarodowych, ¹Roczniki Nauk Prawnychº 3(1993), s. 57.
10
Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
11
Dz. Urz. UE 2004 C 310/41.
12
Dz. Urz. UE 2004 C 310.
13
WolnosÂcÂ ta odnosi sieÎ do wszystkich religii i przekonanÂ, mimo pewnych dyskusji dotyczaÎcych religii muzuømanÂskiej, wedøug ktoÂrej nie ma mozÇliwosÂci, by muzuømanie wyparli sieÎ swojej wiary. K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 96.
14
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 288.
15
H. Misztal, Konstytucyjne gwarancje wolnosÂci sumienia i religii, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 62-63.
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przynalezÇenia do okresÂlonych religii lub utozÇsamiania sieÎ z pewnymi
przekonaniami i indoktrynacjaÎ ze strony panÂstwa. Jest to gwarantem
tej wolnosÂci, zwøaszcza w panÂstwach, w ktoÂrych istniejaÎ KosÂcioøy
panÂstwowe16. Zmiana nie mozÇe sieÎ øaÎczycÂ z utrudnianiem baÎdzÂ szykanowaniem ze strony wøadz organizacji czy restrykcjami ze strony
organoÂw panÂstwowych. Musi miecÂ charakter dobrowolny, pozbawiony wszelkiego przymusu fizycznego lub psychicznego, pochodzaÎcego
od wøadz panÂstwowych lub wyznaniowych baÎdzÂ osoÂb fizycznych17.
Omawiane uprawnienie odnosi sieÎ roÂwniezÇ do osoÂb prawnych.
Twierdzenie to stanowi konsekwencjeÎ uznania przez KomisjeÎ Praw
Czøowieka KosÂcioøoÂw oraz stowarzyszenÂ o charakterze religijnym lub
filozoficznym jako podmiotoÂw w zakresie praw i wolnosÂci wypøywajaÎcych z art. 9 Konwencji18.
Istotny jest ponadto fakt, zÇe wolnosÂcÂ zmiany religii lub przekonanÂ
nie podlega ograniczeniom wynikajaÎcym z art. 9 ust. 2 Konwencji,
ktoÂre dotyczaÎ jedynie uzewneÎtrzniania religii. WolnosÂcÂ ta ma charakter absolutny i nie podlega zÇadnym ograniczeniom. Jedyne uprawnienie panÂstwa w tej kwestii mozÇna wywnioskowacÂ z wydanej przez
KomisjeÎ Praw Czøowieka decyzji w sprawie Jean i Bertha Gottesmann przeciwko Szwajcarii. Wynika z niej, zÇe wøadza panÂstwowa ma
dowolnosÂcÂ w okresÂlaniu warunkoÂw, w jakich jednostka mozÇe bycÂ
uznana jako ta, ktoÂra opusÂciøa wyznanie religijne. Do zakresu kompetencji panÂstwa nalezÇy ustanowienie mechanizmoÂw pozwalajaÎcych
osobie na opuszczenie KosÂcioøa19.
16

K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 97. Warto wspomniecÂ, zÇe
szwedzkie ustawodawstwo do 1950 r. zabraniaøo opuszczania KosÂcioøa panÂstwowego,
jezÇeli nie chodziøo o przejsÂcie do innej chrzesÂcijanÂskiej wspoÂlnoty religijnej.
17
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 34.
18
Dowodem na to jest wniesienie do rozpatrzenia przez KomisjeÎ skargi finÂskiej
parafii w Sztokholmie przeciwko Szwecji. Komisja uznaøa prawo parafii do opuszczenia Szweckiego KosÂcioøa LuteranÂskiego. K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli,
s. 99-100.
19
Skarga dotyczyøa kwestii podatkowych. Komisja stwierdziøa, zÇe obowiaÎzek
pøacenia podatku nie stanowi naruszenia art. 9 Konwencji, poniewazÇ osoby te mogøy
go uniknaÎcÂ, wypeøniajaÎc wyznaczone przez panÂstwo wymogi administracyjne. TamzÇe,
s. 100-101.
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W sÂwietle orzecznictwa Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka, a takzÇe europejskich saÎdoÂw konstytucyjnych wolnosÂcÂ religijna
obejmuje takzÇe prawo do podejmowania proÂb przekonania do swojej
religii innych ludzi. Jest to warunek sine qua non, bez ktoÂrego wolnosÂcÂ zmiany religii lub przekonanÂ pozostawaøaby tylko martwaÎ literaÎ
prawa20. Swoje zdanie Trybunaø podkresÂliø w sprawie Kokkinakis
przeciwko Grecji, gdzie pojawiø sieÎ problem prozelityzmu21.
WolnosÂcÂ samookresÂlenia swojego sÂwiatopoglaÎdu niewaÎtpliwie
zawiera roÂwniezÇ prawo zrezygnowania z wyznawania jakiejkolwiek
religii i przyjeÎcie sÂwiatopoglaÎdu ateistycznego22. ZaroÂwno art. 10
Karty Praw Podstawowych, jak i art. 9 Europejskiej Konwencji zapewniajaÎ kazÇdemu wolnosÂcÂ zmiany swojej religii lub sÂwiatopoglaÎdu.
Oznacza to, zÇe kazÇda osoba ma prawo nie tylko zmienicÂ wyznawanaÎ
przez siebie religie, ale roÂwniezÇ prezentowany przez siebie sÂwiatopoglaÎd. IdaÎc dalej, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe prawo to implikuje uprawnienie
do wyboru poglaÎdoÂw ateistycznych23, porzucenia wøasnych przekonanÂ i praktyk religijnych, czyli prawo do niewiary24.
Uprawnienie to pozwala na niewyznawanie zÇadnej religii oraz
prawo do odmowy przynalezÇnosÂci do jakiegokolwiek KosÂcioøa25. Jest
20

M. Granat, Granice wolnosÂci religijnej, s. 178.
M. A. Nowicki, WokoÂø Konwencji Europejskiej. KroÂtki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka, KrakoÂw 2002, s. 288 i 295. Zob. K. Warchaøowski,
Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 116.
22
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 33. Aby osoba dokonaøa sÂwiadomego wyboru w kwestii religii, czyli w peøni skorzystaøa ze swojej wolnosÂci mysÂli, sumienia
i religii, musi miecÂ zapewniony nieskreÎpowany dosteÎp do zÂroÂdeø informacji i poznania
w tym zakresie.
23
TamzÇe, s. 288. WiaÎzÇe sieÎ z tym uprawnieniem podobna kwestia, jak przy
prawie osoby do zmiany wyznania zwiaÎzana z wiekiem, ktoÂry warunkuje mozÇliwosÂcÂ
skorzystania z przyznanej prawem mozÇliwosÂci oraz kwestia zwiaÎzana z decydowaniem
w tej sprawie przez rodzicoÂw, beÎdaÎcych dysponentami tego uprawnienia.
24
Z. èyko, WolnosÂcÂ sumienia, s. 85. Warto zauwazÇycÂ, izÇ nauka KosÂcioøa katolickiego takzÇe wyroÂzÇnia aspekt negatywny wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, stwierdzajaÎc, zÇe wolnosÂcÂ ta zakøada mozÇliwosÂcÂ wyboru sÂwiatopoglaÎdu ateistycznego. H.
Misztal, Idea wolnosÂci religijnej, s. 62.
25
M. A. Nowicki, WokoÂø Konwencji Europejskiej, s. 288. M. Rozner, Prawo do
wolnosÂci religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka z 1950 r., ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2002, t. 5, s. 115.
21
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gwarantem ochrony przed zmuszaniem do udziaøu w czynnosÂciach
religijnych26.
WolnosÂcÂ ta, podobnie jak wolnosÂcÂ zmiany religii, ma charakter
trwaøy, umozÇliwiajaÎcy ciaÎgøe ksztaøtowanie swojej tozÇsamosÂci. KonsekwencjaÎ tej wolnosÂci jest roÂwniezÇ prawo do pozostania przy swoim
poglaÎdzie27.
Trzeba zaznaczycÂ, zÇe zmiana wyznania powodujaÎca wyboÂr postawy ateistycznej nie mozÇe pociaÎgacÂ za sobaÎ zÇadnych sankcji karnych
ani øaÎczycÂ sieÎ z ograniczeniem praw cywilnych czy politycznych jednostki. Musi miecÂ charakter wolny, pozbawiony wszelkich form przymusu28.
2. WYMIAR ZEWNEÎTRZNY
WOLNOSÂCI MYSÂLI, SUMIENIA I RELIGII

Wymiar zewneÎtrzny wolnosÂci religijnej obejmuje roÂzÇnorakie akty
bezposÂrednio i trwale zwiaÎzane z wyznawanaÎ przez czøowieka religiaÎ.
Obejmuje on przede wszystkim uprawianie kultu religijnego, nauczanie zasad wyznawanej religii, praktykowanie oraz czynnosÂci rytualne.
Unormowania dotyczaÎce tego wymiaru omawianej wolnosÂci zapewniajaÎ mozÇliwosÂcÂ manifestowania religii i przekonanÂ na zewnaÎtrz, zaroÂwno publicznie jak i prywatnie, indywidualnie i wspoÂlnie z innymi.
W przeciwienÂstwie do wolnosÂci religijnej w wymiarze wewneÎtrznym
wolnosÂcÂ uzewneÎtrzniania religii mozÇe bycÂ ograniczana. Jednak wprowadzenie takich ograniczenÂ jest mozÇliwe jedynie w taksatywnie wymienionych przez prawo sytuacjach.
Zakres wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w wymiarze zewneÎtrznym zgodnie z art. 53 ust. 2 Konstytucji RP miesÂci w sobie roÂwniezÇ
mozÇliwosÂcÂ posiadania sÂwiaÎtynÂ i innych miejsc kultu w zalezÇnosÂci od
26

M. Granat, Granice wolnosÂci religijnej, s. 178.
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 96.
28
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 288. SoboÂr WatykanÂski II gøosi, zÇe wolnosÂcÂ
ta nie jest czøowiekowi nadana przez panÂstwo ani przez KosÂcioÂø. ZaroÂwno panÂstwo ±
jak i KosÂcioÂø powinny uznacÂ jaÎ i zapewnicÂ jej ochroneÎ. J. Krukowski, Zasada wolnosÂci
religijnej, s. 88.
27
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potrzeb ludzi wierzaÎcych29. Art. 53 ust. 1 (in fine) moÂwi natomiast
o prawie kazÇdej osoby do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie
sieÎ ona znajduje. Wydaje sieÎ, zÇe nalezÇy rozumiecÂ to sformuøowanie
roÂwniezÇ jako mozÇliwosÂcÂ i gwarancjeÎ uprawiania kultu religijnego
w miejscu przebywania i zgodnie z potrzebami danej osoby. EgzemplifikacjaÎ tego prawa jest zatem uprawnienie do prowadzenie duszpasterstwa wojskowego, duszpasterstwa w zakøadach karnych i aresztach sÂledczych oraz duszpasterstwa w zakøadach opieki zdrowotnej
i pomocy spoøecznej30.
WolnosÂcÂ uprawiania kultu normowana jest roÂwniezÇ przez art. 9
Europejskiej Konwencji oraz art. 10 Karty Praw Podstawowych UE.
WolnosÂciaÎ taÎ zajmuje sieÎ takzÇe nauka KosÂcioøa katolickiego31. Organy strasburskie nie definiujaÎ pojeÎcia kultu, uznajaÎc je za zrozumiaøe
i oczywiste. Natomiast religiologia pojeÎcie to rozumie jako jakaÎkolwiek dziaøalnosÂcÂ czøowieka, speønianaÎ w uznaniu wartosÂci wyzÇszej ±
Boga oraz dla obudzenia w sobie i w innych szacunku dla tej najwyzÇszej wartosÂci. Kult jest jednym z zasadniczych aspektoÂw religii obok
doktryny i organizacji. Na kult skøadajaÎ sieÎ: przedmiot ± np. BoÂg
osobowy; osoby sprawujaÎce ± kapøani; obiekty ± sÂwiaÎtynie, domy
modlitwy, posaÎgi, obrazy, figury; sprzeÎty kultowe ± ubiory, ksieÎgi
liturgiczne oraz czynnosÂci kultowe ± modlitwa, ofiara. OproÂcz modlitwy do czynnosÂci kultowych zaliczycÂ mozÇna roÂwniezÇ nabozÇenÂstwa
i sprawowanie liturgii32. W ustawodawstwie polskim pojeÎcie kultu
29
J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000,
s. 77-78.
30
A. Mezglewski, DziaøalnosÂcÂ wøasna kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006,
s. 199-204.
31
Zajmuje sieÎ niaÎ Deklaracja Soboru WatykanÂskiego II o wolnosÂci religijnej
Dignitatis humanae. WolnosÂcÂ kultu rozumiana jest jako nieskreÎpowane uprawnienie
kazÇdej osoby do samodzielnego samookresÂlenia sieÎ w stosunku do wykonywania aktoÂw zewneÎtrznych, oddawania czci Bogu. Materialnym przedmiotem kultu saÎ wiec
zewneÎtrzne akty indywidualne i zbiorowe wynikajaÎce z przyjeÎcia danej religii. Akty
kultu mogaÎ bycÂ prywatne i wykonywane we wøasnym imieniu lub publiczne o charakterze urzeÎdowym lub wykonywane przez osoby do tego uprawnione (szafarze kultu).
Zob. H. Misztal, Idea wolnosÂci religijnej, s. 61-62.
32
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 109-110.
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publicznego pierwszy raz uzÇyto w ustawie z 17 maja 1989 r. o stosunku
panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego33. W jej art. 15 ust. 1, przyjeÎto, zÇe
organizowanie kultu publicznego i jego sprawowanie podlega wøadzy
kosÂcielnej. OkresÂlenie to pojawia sieÎ tezÇ w innych ustawach indywidualnych34.
SwobodeÎ uprawiania kultu zapewnia organizacjom wyznaniowym i KosÂcioøom posiadanie odpowiedniej bazy materialnej, na ktoÂraÎ skøadajaÎ sieÎ budynki przeznaczone do celoÂw kultu religijnego oraz
na potrzeby administracyjne35, a takzÇe niezbeÎdne sprzeÎty do wykonywania czynnosÂci religijnych. NiezbeÎdnym jest ponadto wytwarzanie przedmiotoÂw dla duchownych i wyznawcoÂw dla celoÂw kultowych
i praktyk religijnych36.
KonsekwencjaÎ posiadania miejsc kultu jest obowiaÎzek ich utrzymania. Ze stanowisk przyjmowanych przez KomisjeÎ Praw Czøowieka
wynika, zÇe KosÂcioÂø i instytucje religijne majaÎ prawo do posiadania
wøasnosÂci oraz do prowadzenia dziaøalnosÂci zarobkowej. UmozÇliwia
im to bowiem realizacjeÎ prawa do wolnosÂci religijnej, w tym roÂwniezÇ
swobodeÎ uprawiania kultu. NieruchomosÂci przeznaczone na cele kultowe mogaÎ jednak podlegacÂ opodatkowaniu, poniewazÇ prawo do
wolnosÂci religijnej nie zawiera w sobie odmiennego ich statusu podatkowego37.
Kult religijny jest nierozerwalnie zwiaÎzany z budowaÎ sÂwiaÎtynÂ, ich
renowacjaÎ i utrzymaniem, a takzÇe z tworzeniem obrazoÂw, rzezÂb i innych elementoÂw kultu oraz ich ochronaÎ. Ostatnie z wymienionych
kwestii zostaøy uwzgleÎdnione m.in. w przepisach wspoÂlnotowego prawa pochodnego (zob. rozporzaÎdzenie Rady nr 3911/92 w sprawie
eksportu doÂbr kultury oraz dyrektyweÎ Rady nr 93/7 z 15 marca

33

Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 154.
A. Mezglewski, DziaøalnosÂcÂ wøasna kosÂcioøoÂw, s 191-192.
35
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ na wnoszone przeciwko Grecji skargi do Komisji Praw
Czøowieka przez sÂwiadkoÂw Jehowy odnoszaÎce sieÎ do utrudniania przez wøadzeÎ panÂstwowaÎ dziaøanÂ w celu zaøozÇenia sÂwiaÎtyni lub miejsca modlitw. K. Warchaøowski,
Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 111-112.
36
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 35.
37
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 114.
34
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1993 r. w sprawie zwrotu przedmiotoÂw kultu nielegalnie wywiezionych z terytorium panÂstwa czøonkowskiego)38.
Orzecznictwo strasburskie przyznaje mozÇliwosÂcÂ podjeÎcia dziaøanÂ
ze strony panÂstwa w celu umozÇliwienia korzystania przez kazÇdaÎ osobeÎ z prawa do uzewneÎtrzniania religii poprzez sprawowanie kultu.
Na panÂstwie ciaÎzÇaÎ pewne obowiaÎzki dotyczaÎce zapewnienia jednostce niezakøoÂconej przez dziaøalnosÂcÂ innych osoÂb mozÇliwosÂcÂ uprawiania kultu. PanÂstwo ma realny obowiaÎzek troszczenia sieÎ, aby jednostka rzeczywisÂcie mogøa korzystacÂ z nalezÇnych jej praw39.
InnaÎ formaÎ uzewneÎtrzniania religii i przekonanÂ jest nauczanie.
W art. 53 ust. 2 Konstytucji RP zostaøo ono wprost wymienione jako
jedna z form uzewneÎtrzniania przekonanÂ religijnych. W sposoÂb
szczegoÂøowy do tej kwestii podchodzi ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, gwarantujaÎc prawo do korzystania ze zÂroÂdeø informacji na temat religii (art. 2 pkt 7). MozÇliwosÂcÂ uzewneÎtrzniania religii poprzez nauczanie jest zapewniona roÂwniezÇ w art. 9 Europejskiej Konwencji i art. 10 Karty Praw Podstawowych UE.
Pod omawianym pojeÎciem nalezÇy rozumiecÂ zaroÂwno nauczanie
doktryny religijnej, jak i przekonanÂ niereligijnych40. MiesÂci sieÎ w nim
przekazywanie prawd wiary i zasad moralnosÂci umocowanych
38

Obydwa akty obejmujaÎ ochronaÎ tylko takie dobra, ktoÂre majaÎ wieÎcej nizÇ 100
lat. Poza tym rozporzaÎdzenie wprowadza zasadeÎ uzyskania licencji na eksport doÂbr
kultury. Innym wyrazem zainteresowania jest dofinansowanie zabytkowych kosÂcioøoÂw
(program Rafael) zwiaÎzane z renowacjaÎ i odbudowaÎ (np. katedra sÂw. Franciszka
w AsyzÇu po trzeÎsieniu ziemi w sÂrodkowych Wøoszech). WspoÂlnota Europejska nie
reguluje dosteÎpu do zabytkoÂw, beÎdaÎcych w reÎkach KosÂcioøoÂw czy zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, pozostawiajaÎc to w kompetencji panÂstw czøonkowskich. KonsekwencjaÎ tego
jest mozÇliwosÂcÂ utrzymania np. zakazu wejsÂcia kobiet do Aula Dei w klasztorze KartuzoÂw w Saragossie posiadajaÎcego bogate zbiory malarstwa. Jest to dodatkowe potwierdzenie poszanowania autonomii KosÂcioøoÂw przez WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ. Zob.
C. Mik, Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej, w: Kultura
i prawo, Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen,
Lublin 2003, s. 167-168.
39
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 114. PrzytoczycÂ tu nalezÇy skargeÎ
Teresy Dubowskiej i Tomasza Skupa przeciwko Polsce z 18 kwietnia 1997r.
40
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 115.
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w prawdach religijnych przy uzÇyciu søowa moÂwionego, druku i innych
sÂrodkoÂw spoøecznego przekazu, takich jak radio, telewizja czy internet41.
WolnosÂcÂ nauczania mozÇe bycÂ realizowana w dwoÂch pøaszczyznach: wewneÎtrznej (ad intra) i zewneÎtrznej (ad extra). Pierwsza pøaszczyzna odnosi sieÎ do czøonkoÂw tego samego KosÂcioøa czy wspoÂlnoty
religijnej. Chodzi tu o nauczanie swoich czøonkoÂw przez KosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe zgodnie z ich doktrynaÎ42.
Z wolnosÂciaÎ nauczania powiaÎzana jest mozÇliwosÂcÂ prowadzenia
lekcji religii w szkoøach. Konstytucja RP przyznaje jaÎ KosÂcioøom
i innym zwiaÎzkom wyznaniowym o uregulowanej sytuacji prawnej
(art. 53 ust. 4)43. ZÇadnego znaczenia nie nadaje w tym zakresie przynalezÇnosÂcÂ Polski do struktur wspoÂlnotowych, poniewazÇ wspoÂlnota
nie posiada kompetencji regulacyjnych w obreÎbie edukacji. PanÂstwa
czøonkowskie same decydujaÎ o tym, czy religia lub etyka majaÎ bycÂ
nauczane w szkoøach, i o mozÇliwosÂci prowadzenia przez KosÂcioÂø lub
zwiaÎzki wyznaniowe szkoÂø oraz jakie tresÂci religijne lub etyczne mogaÎ
bycÂ przedmiotem nauczania44. NiezalezÇnie od konkretnego uksztaøtowania lekcji religii, w zÇadnym europejskim porzaÎdku prawnym
uczniowie nie saÎ zmuszani do uczeÎszczania wbrew woli ich opiekunoÂw na zajeÎcia religii. JezÇeli saÎ dostatecznie dojrzali, sami mogaÎ podjaÎcÂ decyzje dotyczaÎce udziaøu w tych lekcjach45.
41

s. 78.

J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000,

42
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 115-116. Chodzi tu o pogøeÎbianie
i rozwoÂj wiary oraz posiadanych przekonanÂ w danym KosÂciele albo zwiaÎzku wyznaniowym, tej samej religii. Jest ono podstawaÎ zachowania wiary czy przekonanÂ i przekazania ich nasteÎpnym pokoleniom. Ani forma, ani tryb tego nauczania nie saÎ precyzowane prawnie, poniewazÇ zalezÇaÎ od tradycji, uwarunkowanÂ politycznych i spoøecznych poszczegoÂlnych panÂstw.
43
A. Mezglewski, Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 152-161.
44
C. Mik, Czynniki religijny i etyczny, s. 152-153. Prawo wspoÂlnotowe ustanawia
jednak ogoÂlne ramy roÂwnego traktowania w zakresie zatrudnienia i wykonywania
pracy, w tym roÂwniezÇ pracy w szkole ze wzgleÎdu na religieÎ w dyrektywie Rady nr
2000/78 z 27 listopada 2000 r.
45
M. Brenner, WolnosÂcÂ religijna i wychowanie w Europie Zachodniej. w: Kultura
i prawo. Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen,
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Druga pøaszczyzna wolnosÂci nauczania obejmuje propagowanie
wiary skierowane do innowiercoÂw. Ukierunkowane jest na pozyskanie nowych wyznawcoÂw. WiaÎzÇe sieÎ z tym zjawisko prozelityzmu46.
Oznacza ono mozÇliwosÂcÂ uzewneÎtrzniania swojej religii lub przekonanÂ
przez nauczanie nastawione na nawracanie innych na swojaÎ wiareÎ,
poøaÎczone z daÎzÇeniem do zdobycia jak najwieÎkszej liczby zwolennikoÂw dla danego wyznania lub sÂwiatopoglaÎdu. Dziaøanie to nie mozÇe
jednak polegacÂ na przebiegøym oferowaniu socjalnych i materialnych
korzysÂci lub manipulacji ludzÂmi, ktoÂrzy znalezÂli sieÎ w trudnym poøozÇeniu. Nie mozÇe ono roÂwniezÇ zawieracÂ elementoÂw przemocy ani
uciekacÂ sieÎ do faøszywych pretekstoÂw lub ponizÇania innych religii
lub przekonanÂ47.
Gøoszenie wiary odbywa sieÎ za pomocaÎ roÂzÇnych metod. W tym
celu wykorzystywane jest komunikowanie sieÎ przez media masowe.
Prawo wspoÂlnotowe odnosi sieÎ do tego zagadnienia w dyrektywie
Rady nr 89/552 z 3 pazÂdziernika 1989 r. w sprawie koordynacji niektoÂrych przepisoÂw ustawowych, wykonawczych i dziaøanÂ administracyjnych w panÂstwach czøonkowskich wykonywania telewizyjnej dziaøalnosÂci emisyjnej. Zawiera ona dwa postanowienia odnoszaÎce sieÎ do
audycji religijnych. Zagwarantowana jest w dyrektywie nienaruszalnosÂcÂ emisji programoÂw o tresÂci religijnej. Ponadto audycje telewizyjne nie mogaÎ nawoøywacÂ do nienawisÂci m.in. ze wzgleÎdu na religieÎ48.
Lublin 2003, s. 89. W Niemczech i Austrii ta granica wieku wynosi 14 lat. Jednak
rezygnujaÎc z lekcji religii, uczniowie obowiaÎzani saÎ uczeÎszczacÂ na zajeÎcia zasteÎpcze.
46
PojeÎcie to zwiaÎzane jest ze sprawaÎ Kokkinakis przeciwko Grecji. Dotyczy ona
dziaøalnosÂci sÂwiadkoÂw Jehowy ukierunkowanej na przekonanie do swojej wiary przez
nauczanie. Wøadze greckie oskarzÇyøy i skazaøy sÂwiadkoÂw Jehowy za przesteÎpstwo
polegajaÎce na niedopuszczalnym w formie nawracaniu na innaÎ religieÎ. Trybunaø
w Strasburgu nie podzieliø stanowiska greckich wøadz panÂstwowych. K. Warchaøowski,
Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 116-117.
47
TamzÇe, s. 117-119.
48
C. Mik, Czynniki religijny i etyczny, s. 154. Telewizyjne audycje (np. msza sÂw.)
ani programy religijne, ktoÂrych czas trwania jest kroÂtszy nizÇ 30 minut, nie mogaÎ bycÂ
przerywane spotami reklamowymi ani telesprzedazÇaÎ. Ponadto reklama telewizyjna
i telesprzedazÇ nie mogaÎ godzicÂ w wierzenia religijne. Zob. tezÇ tego autora: WolnosÂcÂ
radia i telewizji w sÂwietle Konwencji Europejskiej i prawa polskiego, PiP 1993, nr 10,
s. 22-38.

PRZEDMIOTOWY ZAKRES WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ

337

TrzeciaÎ formaÎ uzewneÎtrzniania religii lub przekonanÂ jest praktykowanie. Polskie podstawy normatywne daje jej art. 53 ust. 2 ustawy
zasadniczej. W sposoÂb szczegoÂøowy teÎ kwestieÎ normuje art. 2 ustawy
z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. Artykuø ten w punkcie 2 umozÇliwia w szczegoÂlnosÂci uczestniczenie zgodnie z zasadami swojego wyznania w obrzeÎdach religijnych oraz wypeønianie obowiaÎzkoÂw religijnych i obchodzenie sÂwiaÎt religijnych.
Punkt 8 tego artykuøu moÂwi natomiast o prawie wytwarzania i nabywania przedmiotoÂw potrzebnych do celoÂw kultu i praktyk religijnych
oraz prawie korzystania z nich. O wolnosÂci praktykowania religii
moÂwi roÂwniezÇ art. 9 Europejskiej Konwencji oraz art. 10 Karty Praw
Podstawowych UE.
PojeÎcie praktykowania w znaczeniu waÎskim ograniczone jest do
aktoÂw sÂcisÂle przypisywanych dziedzinie kultu, takim jak modlitwa lub
nabozÇenÂstwa. Natomiast znaczenie szerokie rozciaÎga sieÎ na kazÇde
posteÎpowanie zwiaÎzane z motywacjaÎ religijnaÎ. Dlatego tezÇ Komisja
Praw Czøowieka, rozpatrujaÎc skierowane do niej skargi, staraøa sieÎ
zdefiniowacÂ to pojecie49. ZnaczaÎcym rozstrzygnieÎciem w tej kwestii
byøo orzeczenie w sprawie Arrowshmith przeciwko Wielkiej Brytanii, w ktoÂrym uznano, zÇe praktykowanie nie odnosi sieÎ do wszelkiej
dziaøalnosÂci motywowanej wzgleÎdami wyznaniowymi. Oznacza ono
jedynie akty beÎdaÎce istotnym i zasadniczym wyrazem wiary50.
Osoba wnoszaÎca skargeÎ na powyzÇszej podstawie rozdawaøa zÇoønierzom brytyjskim ulotki o tresÂci sprzeciwiajaÎcej sieÎ polityce brytyjskiej w Irlandii PoÂønocnej. Twierdziøa, zÇe w ten sposoÂb praktykowaøa
swoje pacyfistyczne poglaÎdy. Jednak jej stanowisko nie zostaøo podzielone przez KomisjeÎ Praw Czøowieka. Dziaøanie powoÂdki niewaÎtpliwie byøo powodowane wyznawanymi przekonaniami pacyfistycznymi, ale praktykowanie, o ktoÂrym mowa w art. 9 Europejskie Konwencji, nie obejmuje swoim zakresem wszystkich aktoÂw motywowanych lub dokonanych pod wpøywem religii czy przekonanÂ51.
49

K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 121-122.
K. Orzeszyna, Karta Praw Podstawowych, s. 185.
51
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 122-123. OddzielnaÎ opinie do
sprawy wyrazili seÎdziowie Opsahl i Klecker. ZwroÂcili oni uwageÎ na zaweÎzÇony charakter analizy dokonanej przez KomisjeÎ Praw Czøowieka. PodkresÂlili roÂwniezÇ autentycz50
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Podobnie za niewyczerpujaÎcaÎ znamion praktykowania normowanego art. 9 Europejskiej Konwencji uznano demonstracjeÎ antyaborcyjnaÎ w formie modlitwy na korytarzu kliniki. RoÂwniezÇ
grzywna naøozÇona na uczestnikoÂw nie byøa uznana za niedozwolonaÎ ingerencjeÎ w sfereÎ wolnosÂci gwarantowanej powyzÇszym przepisem52. W podobnym celu demonstrowaø holenderski obywatel,
chcaÎc zademonstrowacÂ swoje antyaborcyjne poglaÎdy. Jego dziaøanie zostaøo poddane pod rozstrzygniecie tamtejszego SaÎdu Regionalnego53.
Jak wynika z przeprowadzonych rozwazÇanÂ, termin ¹praktykowanieº, uzÇyty w art. 9 Europejskiej Konwencji oraz art. 10 Karty Praw
Podstawowych, jest rozumiany waÎsko. Dziaøania objeÎte ochronaÎ na
podstawie tych przepisoÂw muszaÎ miecÂ sÂcisøy zwiaÎzek z wyznawanaÎ
religiaÎ lub poglaÎdami. Dlatego tezÇ uznano, zÇe przesøanek tych nie
wyczerpuje skarga przedstawiciela kwarkoÂw odmawiajaÎcego pøacenia podatkoÂw bez gwarancji, izÇ pieniaÎdze te nie beÎdaÎ przeznaczone
na cele wojskowe54. Podobnie nie mozÇna uznacÂ za naruszajaÎce prawo
do praktykowania swojej religii lub przekonanÂ zasady dyscypliny
nosÂcÂ motywacji pacyfistycznej skarzÇaÎcej. Nie mozÇna usprawiedliwiacÂ wolnosÂciaÎ religijnaÎ wszelkich czynoÂw, u ktoÂrych podstaw jest wyznawana wiara lub poglaÎdy. Jednak
stanowisko zajeÎte przez KomisjeÎ Praw Czøowieka w tej sprawie jest zbyt waÎskie, poniewazÇ niepodwazÇalny jest zwiaÎzek mieÎdzy przekonaniami skarzÇaÎcej a dokonanymi
przez niaÎ czynami. Ponadto widoczna tu autentycznosÂcÂ i szczerosÂcÂ przekonanÂ jest
warunkiem gwarantowanej przez art. 9 Europejskiej Konwencji ochrony. Opinie seÎdzioÂw dotykajaÎ tezÇ wazÇnego problemu sposobu, w jaki to pacyfista mozÇe uzewneÎtrzniacÂ swoje poglaÎdy przez praktykowanie ich swoim dziaøaniem.
52
M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej, s. 120.
53
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 124. W tej sprawie wniesiona
zostaøa skarga do Komisji Praw Czøowieka z powodu naruszenie prawa do uzewneÎtrzniania religii lub przekonanÂ. Komisja nie podzieliøa stanowiska skarzÇaÎcego,
stwierdzajaÎc, zÇe jego dziaøania miaøy na celu odciaÎgnieÎcie kobiet od poddania sieÎ
zabiegowi aborcji, a wyrazÇane w ten sposoÂb przekonania nie podlegajaÎ gwarancjom
art. 9 Europejskiej Konwencji.
54
M. Pernal, Gwarancje wolnosÂci wyznania w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka, PiP 1992, nr 11, s. 81. Komisja Praw Czøowieka stwierdziøa, zÇe
obowiaÎzek pøacenia podatkoÂw nie mozÇe bycÂ oceniany z powodoÂw wyznaniowych,
a obywatel tylko z racji swojej religii nie mozÇe decydowacÂ o wykorzystaniu wniesionych nalezÇnosÂci fiskalnych.
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wojskowej zakazujaÎce pewnych zachowanÂ. PodjeÎcie søuzÇby w armii
stanowi akceptacjeÎ takiego systemu dyscypliny, ktoÂra ogranicza niektoÂre prawa i wolnosÂci zÇoønierzy55.
Prawo do praktykowania religii i przekonanÂ przysøuguje roÂwniezÇ
osobom osadzonym w zakøadach karnych. W tej kwestii wypowiedziaø sieÎ Komitet MinistroÂw Rady Europy. Stwierdziø on, zÇe wieÎzÂniowie majaÎ prawo do manifestowania religii baÎdzÂ swoich przekonanÂ,
ale w stopniu, na jaki pozwala specyficzny charakter bycia wieÎzÂniem.
Dlatego tezÇ nie zostaøa uwzgleÎdniona skarga wieÎzÂnia na brak mozÇliwosÂci gøoszenia swojej religii zbiorowo. Komisja Praw Czøowieka nie
dopatrzyøa sieÎ w tym przypadku naruszenia tej wolnosÂci. Stwierdziøa,
zÇe pobyt w wiezieniu charakteryzuje sieÎ pewnymi ograniczeniami
wolnosÂci. Potwierdziøa roÂwniezÇ stanowisko, zÇe nie kazÇde dziaøanie
motywowane pobudkami religijnymi jest praktykowaniem w znaczeniu art. 9 Europejskiej Konwencji56.
Europejska Konwencja Praw Czøowieka nie tylko gwarantuje
swobodne praktykowanie swojej religii lub przekonanÂ, ale roÂwniezÇ
chroni przed przymusem praktykowania danej religii. KazÇda osoba
ma prawo do dobrowolnego uczestnictwa w praktykach religijnych,
co niewaÎtpliwie jest warunkiem wolnosÂci religijnej uzewneÎtrznianej
w formie praktykowania57.
MozÇna wyroÂzÇnicÂ jeszcze jednaÎ formeÎ uzewneÎtrzniania religii lub
przekonanÂ, ktoÂra polega na wykonywaniu czynnosÂci rytualnych.
W polskim systemie prawnym jest ona gwarantowana wyrazÂnie
w art. 2 pkt 2 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia w wyznania.
Przepis ten zapewnia prawo do uczestniczenia zgodnie z zasadami
swojego wyznania w czynnosÂciach religijnych, natomiast w pkt 9
tego artykuøu jest mowa o prawie do wytwarzania, nabywania i posiadania artykuøoÂw potrzebnych do przestrzegania reguø religijnych.
Normy dotyczaÎce czynnosÂci rytualnych umieszczone saÎ takzÇe w art.
9 Europejskiej Konwencji oraz art. 10 Karty Praw Podstawowych.
Organy strasburskie nie definiujaÎ tego pojeÎcia, uznajaÎc je za oczy55
56
57

M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej, s. 120.
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 130-132.
M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej, s. 121.
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wiste58. Brak jest roÂwniezÇ rozroÂzÇnienia czynnosÂci rytualnych i kultowych59.
Zakresem czynnosÂci obrzeÎdowych objeÎty jest bez waÎtpienia rytualny uboÂj zwierzaÎt. Sprawa ta znajduje sieÎ w sferze zainteresowanÂ
WspoÂlnoty Europejskiej w zwiaÎzku z ochronaÎ zwierzaÎt w ramach
ogoÂlnej ochrony sÂrodowiska naturalnego. NajwieÎksze znaczenie
w tej kwestii ma dyrektywa Rady nr 93/119 z 22 grudnia 1993 r.
w sprawie ochrony zwierzaÎt w czasie uboju60. Przewidziana w nim
ochrona zwierzaÎt bierze pod uwageÎ niektoÂre rytuaøy religijne, a odpowiedzialnosÂciaÎ za ich stosowanie i kontroleÎ obciaÎzÇa wøadze religijne. TaÎ kwestiaÎ zajmuje sieÎ roÂwniezÇ ProtokoÂø amsterdamski z 1997 r.
w sprawie ochrony i dobrobytu zwierzaÎt. Zgodnie z nim WspoÂlnota
i panÂstwa czøonkowskie, prowadzaÎc wspoÂlnaÎ politykeÎ w dziedzinie
58
ObrzeÎdy w encyklopedycznym rozumieniu to zespoÂø czynnosÂci, praktyk i rytuaøoÂw wchodzaÎcych w skøad uroczystosÂci zbiorowych. Dla obrzeÎdoÂw charakterystyczny jest ich symboliczny charakter, dopeønienie ich wedøug okresÂlonych schematoÂw
przez odpowiednie osoby, zwiaÎzek z momentami doniosøymi dla grupy, ich wzgleÎdna
trwaøosÂcÂ. Natomiast pod pojeÎciem rytuaøu encyklopedia stwierdza, zÇe jest to zespoÂø
rytoÂw i obrzeÎdoÂw zorganizowanych w pewien system i stanowiaÎcy czeÎsÂcÂ kultu. Jest to
takzÇe ustalony, niezmienny sposoÂb dokonywania czynnosÂci kultowych lub zbioÂr przepisoÂw normujaÎcych odprawianie tych czynnosÂci. Encyklopedia popularna PWN, wyd.
22, Warszawa 1992, s. 579 i 744.
59
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 136. Powodem takiej sytuacji
jest niewielka liczba skarg wnoszonych na tej podstawie.
60
C. Mik, Czynniki religijny i etyczny, s. 151. NalezÇy wymienicÂ takzÇe inne akty
prawne, takie jak: dyrektywa Rady 95/23/WE z 22 czerwca 1995 r. o zmianie dyrektywy
64/433/WE o warunkach zdrowotnych dla pozyskania i wprowadzenia do obroty sÂwiezÇego mieÎsa; dyrektywa Rady 92/116/EWG z 17 grudnia 1992 r. o zmianie i aktualizacji
dyrektywy 71/118/WE o uregulowaniu kwestii zdrowotnych w obrocie handlowym
sÂwiezÇym drobiem; dyrektywa Rady 83/90/EWG z 7 lutego 1983 r. o zmianie dyrektywy
64/433/WE o uregulowaniu kwestii zdrowotnych przy wewnaÎtrz wspoÂlnotowym obrocie handlowym sÂwiezÇym mieÎsem; dyrektywa Rady 75/431/EWG z 10 lipca 1975 r.
o zmianie dyrektywy 71/118/WE o uregulowaniu kwestii zdrowotnych w obrocie handlowym sÂwiezÇym drobiem; dyrektywa Rady 74/577/EWG z 18 listopada 1974 r. o ogøuszaniu zwierzaÎt przed ubojem; dyrektywa Rady 72/462/EWG z 12 grudnia 1972 r.
o uregulowaniu kwestii zdrowotnych i epidemii zwierzeÎcych przy imporcie woøowiny
i wieprzowiny oraz sÂwiezÇego mieÎsa z panÂstw trzecich; dyrektywa 69/349/EWG z 6 pazÂdziernika 1969 r. o zmianie dyrektywy z 26 czerwca 1964 r. o uregulowaniu kwestii
zdrowotnych przy wewnaÎtrzwspoÂlnotowym obrocie handlowym sÂwiezÇym mieÎsem.
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rolnictwa, transportu, rynku wewneÎtrznego i badanÂ w zakresie dobra
zwierzaÎt, majaÎ uwzgleÎdniacÂ mieÎdzy innymi obyczaje religijne61.
Rytualny uboÂj zwierzaÎt ma na celu dostarczanie mieÎsa zwierzaÎt
wyznawcom religii zÇydowskiej oraz islamu. Wszystko musi odbywacÂ
sieÎ zgodnie z zasadami wymaganego obrzeÎdu. Jest to istotny aspekt
praktykowania tych religii. Jednak Trybunaø w Strasburgu odmawia
wyznawcom udziaøu w procesie uboju oraz nasteÎpujaÎcych po nim
czynnosÂciach certyfikacji mieÎsa. Stwierdza, zÇe prawo do wolnosÂci
religijnej nie obejmuje tego uprawnienia62.
Tego zagadnienia dotyczyø spoÂr w sprawie Cha`are Shalom Ve
Tsedek przeciwko Francji. Wøadze panÂstwowe odmoÂwiøy wydania
kolejnego zezwolenia na dokonywanie rytualnego uboju zwierzaÎt,
poniewazÇ takie zezwolenie w 1982 r. uzyskaøa zÇydowska organizacja
Associatio Consistoriale Isrealite de Paris, beÎdaÎca odgaøeÎzieniem
Centralnego Konsystorza, ktoÂry zajmuje sieÎ opiekaÎ nad sprawowaniem kultu przez ZÇydoÂw we Francji. Zdaniem skarzÇaÎcego dostarczane mieÎso nie odpowiadaøo jednak tradycyjnym wymogom religijnym.
Francuskie wøadze stwierdziøy, zÇe nie saÎ kompetentne podjaÎcÂ decyzjeÎ
w tej kwestii, poniewazÇ teÎ materieÎ rozstrzygajaÎ wøadze religijne.
W przypadku wspoÂlnot zÇydowskich jest to Join Rabbinical Ritual
Slaughter Committee i to on mozÇe stwierdzicÂ, czy dane zakøady speøniajaÎ warunki rytualnego uboju zwierzaÎt63. Wøadze francuskie stwierdziøy tezÇ, zÇe obrzeÎdy dotyczaÎce uboju zwierzaÎt nie wymagajaÎ osobistego udziaøu wyznawcoÂw w tym rytuale. Trybunaø w Strasburgu podzieliø stanowisko wøadz francuskich. Jego zdaniem wolnosÂcÂ uzewneÎtrzniania swojej religii lub przekonanÂ byøaby ograniczona woÂwczas, gdyby wyznawcy nie mieli w ogoÂle dosteÎpu do mieÎsa z rytualnego uboju, ktoÂre do ich praktyk religijnych jest konieczne64.
61
W praktyce oznacza to, zÇe Komisja nie wszczyna procedur kontrolnych wobec
panÂstw, ktoÂre akceptujaÎ pewne zwyczaje obrzeÎdowo-religijne dotyczaÎce zabijania
zwierzaÎt. Przykøadem takiego zwyczaju jest krzyzÇowanie goøeÎbi w ramach ceremonii
Whitsun w Orvieto. TamzÇe, s. 151.
62
M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej, s. 118.
63
M. Rynkowski, Status prawny KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Unii
Europejskiej, Warszawa 2004, s. 112.
64
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 138.

342

ANETA MARIA ABRAMOWICZ

WspoÂlnota Europejska nie interesuje sieÎ materiaÎ sÂcisÂle zwiaÎzanaÎ
z obrzeÎdami rytualnymi. Ta dziedzina regulowana jest, jezÇeli wchodzi
w zakres stosunkoÂw gospodarczych. Dowodem na to jest unormowanie pewnych aspektoÂw handlu winem mszalnym, zawarte w rozporzaÎdzeniu Komisji nr 32010/90 z 1990 r. ustanawiajaÎcym szczegoÂøowe
zasady dotyczaÎce oznaczenÂ i prezentacji win z moszczu gronowego.
TaÎ materiaÎ zajmuje sieÎ art. 10 § 2 tego aktu. WysteÎpujaÎce w nim
zalecenia stosuje sieÎ tylko w obrocie z wøadzami religijnymi. Na zasadzie zasÂ wyjaÎtku traktowane jest ¹wino koszerneº, ¹wielkanocne
wino koszerneº oraz ¹wino koszerne na Wielkanoc (PascheÎ)º65.
Z czynnosÂciami rytualnymi zwiaÎzany jest roÂwniezÇ udziaø wyznawcoÂw w tych obrzeÎdach. Podobnie jak poprzednie kwestie religijne, nie
pozostaje on w kompetencji WspoÂlnoty. Materia ta jest w sferze jej
zainteresowania, gdy øaÎczy sieÎ z regulacjaÎ czasu pracy pracownikoÂw.
Odnosi sieÎ to do stworzenia mozÇliwosÂci udziaøu w tych rytuaøach.
Sytuacje te normowane saÎ dyrektywaÎ Rady nr 93/104 z 23 listopada
1999 r. dotyczaÎcaÎ niektoÂrych aspektoÂw organizacji czasu pracy66.
3. DOPUSZCZALNE OGRANICZENIA
WOLNOSÂCI MYSÂLI, SUMIENIA I RELIGII

Polski porzaÎdek prawny oraz porzaÎdek prawny WspoÂlnoty Europejskiej chroni wolnosÂcÂ religijnaÎ zaroÂwno w wymiarze wewneÎtrznym,
jak i zewneÎtrznym. Jej ograniczenia dopuszczalne saÎ natomiast jedy65

C. Mik, Czynniki religijny i etyczny, s. 150-151. Zalecenia umieszczone na
butelkach dotyczaÎce akceptacji importowanego lub krajowego wina dla celoÂw religijnych saÎ mozÇliwe tylko w sytuacji, gdy wino oferowane lub dostarczane jest do bezposÂredniej konsumpcji zgodnie z podstawowym rozporzaÎdzeniem odnoszaÎcym sieÎ do
wspoÂlnej organizacji rynku wina oraz gdy zostanie ono wytworzone zgodnie z zasadami
wyznaczonymi przez okresÂlone wøadze religijne. Oznaczenie takie musi bycÂ zatwierdzone przez te wøadze na pisÂmie.
66
TamzÇe, s. 151-152. Dyrektywa wskazuje m.in. na zroÂzÇnicowanie religijne w panÂstwach czøonkowskich, ktoÂre powinno miecÂ wpøyw na tygodniowy czas odpoczynku
pracownika, ktoÂry powinien umozÇliwicÂ mu w nich udziaø. Stwierdza ponadto, zÇe zasady
dotyczaÎce dziennego i tygodniowego czasu pracy nie muszaÎ bycÂ stosowane do pracownikoÂw, ktoÂrzy celebrujaÎ nabozÇenÂstwa w KosÂcioøach lub we wspoÂlnotach religijnych.
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nie w wymiarze zewneÎtrznym, to znaczy, zÇe ograniczenia mogaÎ dotyczycÂ jedynie manifestowania indywidualnie lub zbiorowo, publicznie albo prywatnie swojego wyznania lub przekonanÂ przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnosÂci rytualne67. Tylko
w tych sytuacjach mozÇemy miecÂ do czynienia z wolnosÂciaÎ prawnie
reglamentowanaÎ. Tutaj mozÇe istniecÂ sfera dziaøanÂ prawem nakazanych lub zakazanych normowana aktem prawnym, ktoÂry mozÇe ustanawiacÂ jej granice68. Trzeba roÂwniezÇ wskazacÂ na doniosøosÂcÂ tresÂci art.
233 Konstytucji RP. Stanowi on, zÇe ustawa, wprowadzajaÎca ograniczenia wolnosÂci i praw czøowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjaÎtkowego, nie mozÇe limitowacÂ wolnosÂci religijnej. Podobnie w czasie stanu kleÎski zÇywioøowej mozÇna ograniczacÂ jedynie wymienione w tym artykule wolnosÂci i prawa czøowieka i obywatela,
wsÂroÂd ktoÂrych Konstytucja nie wymienia wolnosÂci religijnej69. Natomiast wolnosÂcÂ kazÇdej osoby w wymiarze wewneÎtrznym ma charakter
absolutny. System prawny nie mozÇe ograniczacÂ sfery wewneÎtrznej
wolnosÂci religijnej. PanÂstwo nie posiada kompetencji w zakresie ingerencji w wolnosÂcÂ posiadania sÂwiatopoglaÎdu religijnego, jego zmiany czy nie wyznawania zÇadnej religii70.
Kryteria dopuszczalnosÂci ograniczenÂ wolnosÂci religijnej okresÂla
art. 53 ust. 5 Konstytucji RP. Ich wprowadzenie mozÇliwe jest jedynie
w formie ustawy (przesøanka formalna) i tylko wtedy, gdy jest to
konieczne dla ochrony bezpieczenÂstwa panÂstwa, porzaÎdku publicznego, zdrowia, moralnosÂci oraz wolnosÂci i praw innych osoÂb. Podobne przesøanki wymienione saÎ w art. 9 ust. 2 Europejskiej Konwencji.
Ograniczenia wolnosÂci religijnej mozÇliwe saÎ po speønieniu warunkoÂw
przewidzianych w tym artykule. TresÂcÂ art. 9 ust 2 wspomnianego aktu
odpowiada tradycjom konstytucyjnym panÂstw europejskich oraz nie67
M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej, s. 122. PodkresÂliø to Trybunaø Praw
Czøowieka w sprawie Kokkinakis przeciwko Grecji oraz Darby przeciwko Szwecji,
stwierdzajaÎc, zÇe ograniczenia korzystania z wolnosÂci religii, okresÂlone w art. 9 ust. 2
Europejskiej Konwencji dotyczaÎ jedynie uzewneÎtrzniania swojej religii lub przekonanÂ.
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 144.
68
M. Granat, Granice wolnosÂci religijnej, s. 175.
69
H. Misztal, Podstawy polskiego prawa, s. 67.
70
M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej, s. 122-123.
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licznym normujaÎcym teÎ sfereÎ ustawodawstwom71. Wymienione tam
wymogi, podobnie jak w przypadku unormowania zawartego w Konstytucji RP, mozÇna podzielicÂ na formalne (koniecznosÂcÂ formy ustawowej, w jakiej ograniczenie wolnosÂci religijnej mozÇe bycÂ przewidziane) oraz materialne. W tym ostatnim przypadku katalog warunkoÂw
jest jednak nieco szerszy. MuszaÎ one bycÂ konieczne w spoøeczenÂstwie
demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczenÂstwa publicznego,
ochroneÎ porzaÎdku publicznego, zdrowia, moralnosÂci oraz ochroneÎ
praw i wolnosÂci innych osoÂb72. PodobienÂstwo analizowanego unormowania, do tego, ktoÂre jest zawarte w art. 53 ust. 5 Konstytucji RP,
jest widoczne. NalezÇy jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe polska ustawa zasadnicza inaczej nizÇ Europejska Konwencja Praw Czøowieka dopuszcza
mozÇliwosÂcÂ ograniczenia wolnosÂci religijnej ze wzgleÎdu na bezpieczenÂstwo panÂstwa. Pewne zastrzezÇenie budzi sposoÂb sformuøowania tej
przesøanki w art. 53 ust. 5 Konstytucji RP, jako ¹bezpieczenÂstwo
panÂstwaº. Jest to wyrazem pozostaøosÂci po obalonym ustroju totalitarnym, ktoÂry stawiaø interes panÂstwa ponad dobrem czøowieka. Odbiega ona od standardu demokracji okresÂlonego w Europejskiej Konwencji, gdzie podstawaÎ ograniczenia wolnosÂci religijnej ustanowiono
bezpieczenÂstwo publiczne, a nie bezpieczenÂstwo panÂstwa73.
71

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Tekst z objasÂnieniami Sekretariatu Konwencji, wyd. Zakamycze 2002, s. 22. ¹WolnosÂcÂ uzewneÎtrzniania wyznania lub
przekonanÂ nie mozÇe podlegacÂ innym ograniczeniom od tych, ktoÂre saÎ przewidziane
przez ustaweÎ i saÎ konieczne w spoøeczenÂstwie demokratycznym, dla bezpieczenÂstwa
publicznego, ochrony porzaÎdku, zdrowia i moralnosÂci publicznej albo ochrony praw
i wolnosÂci osoÂb trzecichº. Ograniczenia wolnosÂci religijnej reguluje juzÇ Powszechna
Deklaracja Praw Czøowieka. W art. 29 stwierdza, zÇe muszaÎ one bycÂ okresÂlone przez
ustaweÎ i wprowadzone wyøaÎcznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i posiadania praw i wolnosÂci innych i uczynienia zadosÂcÂ søusznym wymaganiom publicznego
i powszechnego dobrobytu w demokratycznym spoøeczenÂstwie. Poza tym ograniczenia
tej wolnosÂci znajdujemy roÂwniezÇ w art. 19 MieÎdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977, nr 38 poz. 167), z ktoÂrego
wynika, zÇe ¹wolnosÂcÂ uzewneÎtrzniania wøasnej religii lub przekonania mozÇe podlegacÂ
jedynie takim ograniczeniom, ktoÂre saÎ konieczne dla ochrony bezpieczenÂstwa publicznego, porzaÎdku, zdrowia lub moralnosÂci, lub podstawowych praw i wolnosÂci innych
osoÂbº. Z. èyko, WolnosÂcÂ sumienia, s. 88.
72
K. Orzeszyna, Karta Praw Podstawowych, s. 185.
73
J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo, s. 81
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Wymogi te stanowiaÎ swoiste granice swobodnej sfery dziaøania
jednostki. Wymusza je fakt, zÇe czøowiek dziaøa w spoøeczenÂstwie,
gdzie inni ludzie wyposazÇeni saÎ w takie same prawa i wolnosÂci. NieuporzaÎdkowane korzystanie z wolnosÂci religijnej mozÇe naruszacÂ sfereÎ wolnosÂci innych, szkodzaÎc nie tylko poszczegoÂlnym ludziom, ale
roÂwniezÇ spoøeczenÂstwu74.
W nauce KosÂcioøa katolickiego granice wolnosÂci religijnej mieszczaÎ sieÎ w pojeÎciach dobra wspoÂlnego (bonum commune) i praw
innych osoÂb (iura aliorum). PokrywajaÎ sieÎ one zasadniczo z przesøankami umieszczonymi w art. 9 ust. 2 Europejskiej Konwencji75. Nauka
KosÂcioøa katolickiego roÂwniezÇ widzi niebezpieczenÂstwo naduzÇywania
prawa do wolnosÂci religijnej przez poszczegoÂlnych ludzi, co mozÇe
budzicÂ zagrozÇenie konfliktami i napieÎciami mieÎdzyludzkimi. Dlatego
tezÇ wøadza publiczna ma obowiaÎzek reagowania na takie niebezpieczenÂstwa76.
Powszechnie respektowane jest stanowisko, zÇe ograniczenia wolnosÂci religijnej mogaÎ bycÂ ustanawiane w formie ustawowej. Wykluczone jest wykorzystywanie w tym celu rozporzaÎdzenia baÎdzÂ zarzaÎdzenia, wydawanego przez organy wøadzy wykonawczej czy organy
administracyjne77. JednakzÇe praktyka organoÂw europejskich wykazaøa, zÇe sformuøowania wielu ustaw nie saÎ wystarczajaÎco precyzyjne,
zÇe zawierajaÎ wiele terminoÂw niejasnych. W takich sytuacjach Trybu74

M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 36.
H. Misztal, Idea wolnosÂci religijnej, s. 68-69.
76
J. Krukowski, Zasada wolnosÂci religijnej, s. 101-102. SoboÂr WatykanÂski II
stwierdza, zÇe prawo do wolnosÂci religijnej powinno uwzgleÎdniacÂ ¹podstawowe elementy dobra wspoÂlnego i wymogi porzaÎdku publicznegoº. Przez dobro wspoÂlne rozumiana jest skuteczna obrona praw, moralnosÂci oraz zabezpieczenie pokoju publicznego a ponadto porzaÎdku moralnego. Poza tym SoboÂr dodaje, zÇe ¹przy korzystaniu
z wszelkich rodzajoÂw wolnosÂci nalezÇy przestrzegacÂ moralnej zasady odpowiedzialnosÂci
osobistej i spoøecznej; staÎd w realizowaniu swych praw poszczegoÂlni ludzie i grupy
spoøeczne maja moralny obowiaÎzek zwazÇacÂ na prawa innych, i na swoje wobec nich
obowiaÎzki, i na wspoÂlne dobro wszystkich. [...] Poza tym trzeba strzec obyczaju zachowania integralnej wolnosÂci w spoøeczenÂstwie, wedøug ktoÂrego to obyczaju nalezÇy
przyznacÂ czøowiekowi jak najwieÎcej wolnosÂci, a ograniczacÂ jaÎ tylko wtedy i tylko w takim stopniu, jak jest to konieczneº.
77
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 37.
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naø Praw Czøowieka odwoøuje sieÎ do ustalonej praktyki interpretacji
i stosowania takich aktoÂw, zwøaszcza do istniejaÎcego orzecznictwa.
Dlatego tezÇ dziaøanie panÂstwa mozÇe zostacÂ uznane za usprawiedliwione, mimo zÇe nie wynika z przepisoÂw prawnych, ale ustalonej
praktyki stosowania prawa78.
Ograniczenia wolnosÂci religijnej muszaÎ bycÂ przewidziane przez
prawo, jednak ten wymoÂg zawiera w sobie mozÇliwosÂcÂ normowania
tych ograniczenÂ zaroÂwno przez akt prawny pisany, jak i prawo niepisane tworzaÎce system common law79.
Z tej racji mozÇna stwierdzicÂ, zÇe ograniczenia wprowadzone przez
prawo mozÇna uznacÂ za legalne, jezÇeli saÎ one dostatecznie dosteÎpne, czyli
kazÇdy mozÇe w swobodny sposoÂb zapoznacÂ sieÎ z tymi normami. Poza tym
prawo musi bycÂ wystarczajaÎco precyzyjne, tak aby jednostka mogøa
rozeznacÂ, jakie zachowanie jest sprzeczne z jego przepisem oraz aby
mogøa przewidziecÂ konsekwencje konkretnego dziaøania. Akt prawny
powinien tezÇ jasno i precyzyjnie okresÂlacÂ zakres uprawnienÂ dyskrecjonalnych kompetentnych wøadz oraz sposoÂb z nich korzystania. Ma to
zapewnicÂ jednostce wøasÂciwaÎ ochroneÎ przed ingerencjaÎ panÂstwa80.
Po speønieniu kryterium formalnego, panÂstwo, aby wprowadzicÂ
ograniczenie wolnosÂci religijnej, musi roÂwniezÇ speønicÂ kryteria materialne. Kluczowym jest tu wymoÂg ¹koniecznosÂci w spoøeczenÂstwie
demokratycznymº. Stanowi on bardzo wysoki standard ochrony
w poroÂwnaniu do innych praw81.
SpoøeczenÂstwo demokratyczne rozumiane jest jako takie, w ktoÂrym wysteÎpuje pluralizm religijny i sÂwiatopoglaÎdowy82. Jednostka
78

M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej, s. 127.
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 153.
80
TamzÇe, s. 153-157. Te trzy warunki legalnosÂci zostaøy okresÂlone przez organy
strasburskie w orzeczeniach do spraw przez nich rozpatrywanych. Dwa pierwsze ±
dosteÎpnosÂcÂ i precyzyjnosÂcÂ prawa ± zostaøy wysnute w sprawie Sunday Times przeciwko Wielkiej Brytanii. Natomiast trzeci warunek zostaø okresÂlony przez prawnikoÂw
strasburskich w sprawie Malone przeciwko Wielkiej Brytanii. Stosowanie tych elementoÂw legalnosÂci wprowadzanych przez dane panÂstwo ograniczenÂ widoczne jest
roÂwniezÇ w jednym z najbardziej znanych orzeczenÂ Trybunaøu Praw Czøowieka dotyczaÎcych wolnosÂci religijnej w sprawie Kokkinakis przeciwko Grecji.
81
K. Orzeszyna, Karta Praw Podstawowych, s. 186.
82
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 290.
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ma swobodeÎ w zakresie rozwoju i korzystania z gwarancji, na ktoÂrych
strazÇy stojaÎ instytucje kontrolne83. JesÂli chodzi o warunek koniecznosÂci, to Trybunaø Praw Czøowieka pozostawia panÂstwom pewien
margines swobody w ocenie niezbeÎdnosÂci podjeÎtej ingerencji w sfereÎ
wolnosÂci religijnej czøowieka. Zastrzega sobie jedynie prawo kontroli
zasadnosÂci i proporcjonalnosÂci dziaøanÂ. PanÂstwo musi tezÇ wykazacÂ
rzeczywistaÎ, naglaÎcaÎ potrzebeÎ spoøecznaÎ zastosowania dziaøanÂ dla
ochrony praw i wolnosÂci innych osoÂb84. Komisja Praw Czøowieka
stwierdziøa tezÇ, zÇe ¹koniecznosÂcÂº zakøada istnienie nacisku spoøecznego, w celu podjeÎcia okresÂlonych dziaøanÂ85.
Wprowadzanie ograniczenÂ nalezÇy do kompetencji panÂstwa, poniewazÇ mozÇe ono lepiej ocenicÂ potrzebeÎ i zakres niezbeÎdnych regulacji, ktoÂre czeÎsto wypøywajaÎ z aksjologii danego kraju. Przy stwierdzeniu koniecznosÂci podjeÎtego sÂrodka ograniczajaÎcego wazÇna jest
istota gwarantowanego prawa, stopienÂ ingerencji, proporcje mieÎdzy
ingerencjaÎ a realizowanym celem, charakter chronionego interesu
publicznego oraz wymagany w danej sytuacji poziom jego ochrony.
Dlatego podjeÎte przez dane panÂstwo dziaøania ograniczajaÎce mogaÎ
bycÂ uznane za konieczne w demokratycznym spoøeczenÂstwie, nawet
jesÂli inne panÂstwo europejskie nie stosuje go86.
83

K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 157.
M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej, s. 128. Komisja Praw Czøowieka nie
uznaøa za usprawiedliwionaÎ, koniecznaÎ potrzebeÎ spoøecznaÎ naøozÇenia na parlamentarzystoÂw obowiaÎzku skøadania przysieÎgi, zawierajaÎcej elementy utozÇsamiajaÎce religijnie lub
sÂwiatopoglaÎdowo osobeÎ, ktoÂra jaÎ skøada pod sankcjaÎ utraty mandatu parlamentarnego.
85
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 158. Obrazem tych wymogoÂw
jest rozwiaÎzanie w sprawie ISKON i inni przeciwko Wielkiej Brytanii. Wøadze panÂstwowe wprowadziøy specjalne procedury ograniczajaÎce dosteÎp do hinduskiej sÂwiaÎtyni
poøozÇonej w poblizÇu niewielkiej miejscowosÂci z powodu przybywajaÎcych tam tøumoÂw.
Trzy razy do roku wokoÂø sÂwiaÎtyni gromadziøy sieÎ dwunastotysieÎczne tøumy na festiwalu. Pobliska miejscowosÂcÂ nie byøa do tego przygotowana. Jej mieszkanÂcy protestowali z powodu zakøoÂcania im ciszy i spokoju. Komisja Praw Czøowieka podzieliøa
stanowisko wøadz Wielkiej Brytanii. TamzÇe, s. 171.
86
TamzÇe, s. 158-160. Przykøadem w tej sytuacji mozÇe bycÂ sprawa angielskiego
wydawcy ksiaÎzÇki Little red book, skierowanej do møodziezÇy szkolnej. Byøa ona tøumaczeniem z jeÎzyka dunÂskiego i rozpowszechniona bez przeszkoÂd w 19 panÂstwach europejskich. KsiaÎzÇka swojaÎ tresÂciaÎ øamaøa wszelkie uznane przez spoøeczenÂstwo kanony
moralnosÂci. Wzbudziøa liczne kontrowersje i protesty, co doprowadziøo do skazania
84
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InnaÎ przesøankaÎ usprawiedliwiajaÎcaÎ wprowadzenie ograniczenÂ
wolnosÂci religijnej jest bezpieczenÂstwo i porzaÎdek publiczny, obydwa
terminy saÎ trudne do zdefiniowania. Jednak za bezpieczenÂstwo publiczne zwykøo sieÎ uwazÇacÂ ochroneÎ przed niebezpieczenÂstwem osoÂb,
ich zÇycia, zdrowia oraz mienia. Odnosi sieÎ to roÂwniezÇ do bezpieczenÂstwa ruchu drogowego87, bezpieczenÂstwa pracy i ochrony interesoÂw
indywidualnych, ale roÂwniezÇ daje podstaweÎ do wprowadzenia przez
panÂstwo ograniczenÂ z uwagi na ochroneÎ interesoÂw zbiorowych, ogoÂlnospoøecznych88.
Natomiast w odniesieniu do pojeÎcia porzaÎdku publicznego, Trybunaø w Strasburgu zauwazÇyø, zÇe zawiera ono elementy wspoÂlne demokratycznym spoøeczenÂstwom Europy, ale wysteÎpujaÎ w nim roÂwniezÇ elementy zalezÇne od cech narodowych. Z tego powodu panÂstwa
majaÎ prawo swobodnej oceny czy okresÂlone zachowania w danym
spoøeczenÂstwie zagrazÇajaÎ porzaÎdkowi publicznemu89. PojeÎcie to oznacza zbioÂr zasad, ktoÂre zapewniajaÎ funkcjonowanie spoøeczenÂstwa
i saÎ przez nie podzielane. Zgodnie ze strasburskaÎ DeklaracjaÎ o Prawie
Opuszczaniu Kraju i Powrotu oznacza ono ¹powszechnie uznane
fundamentalne zasady, zgodne z poszanowaniem praw czøowieka,
na ktoÂrych zasadza sieÎ demokratyczne spoøeczenÂstwoº90.
brytyjskiego wydawcy. Trybunaø w Strasburgu uznaø, zÇe nie doszøo do naruszenia praw
skarzÇaÎcego, mimo faktu tolerowania ksiaÎzÇki w innych panÂstwach, co nie stanowi przeszkody w podjeÎciu takiego rozwiaÎzania przez organy saÎdowe w Wielkiej Brytanii.
87
M. Granat, Granice wolnosÂci religijnej, s. 187. SaÎd konstytucyjny w Austrii
uznaø dopuszczalnosÂcÂ ukarania przez policjeÎ osoby prowadzaÎcej dziaøalnosÂcÂ propagandowaÎ na ulicy ze wzgleÎdu na zagrozÇenie dla bezpieczenÂstwa ruchu drogowego, jakie ta
osoba stwarza swoim zachowaniem.
88
M. Pernal, Gwarancje wolnosÂci wyznania, s. 83. Interesem bezpieczenÂstwa
publicznego podyktowane byøo rozstrzygnieÎcie sprawy przedstawiciela sekty Swami
przeciwko Wielkiej Brytanii, skarzÇaÎcego sieÎ na nakaz deportacji. UwazÇaø, zÇe decyzja
wøadz panÂstwowych ma na celu zlikwidowanie jego wspoÂlnoty religijnej. Komisja Praw
Czøowieka natomiast stwierdziøa, zÇe polecenie opuszczenia kraju nie ma motywoÂw
religijnych, nawiaÎzywaøo jedynie do wyroku w sprawie karnej, dlatego podyktowane
byøo interesem bezpieczenÂstwa publicznego. F. J. Mazurek, Prawa czøowieka w nauczaniu spoøecznym KosÂcioøa, Lublin 1991, s. 166-168.
89
M. Rozner, Prawo do wolnosÂci religijnej, s. 127.
90
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 170-171. Na podstawie tej przesøanki podtrzymana zostaøa decyzja w sprawie A.R.M. Chappel przeciwko Wielkiej
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PodstawaÎ do ograniczenÂ wolnosÂci religijnej jest tezÇ zagwarantowanie interesoÂw panÂstwowych w sytuacji konfliktu mieÎdzy obowiaÎzkami obywatela a nakazami religijnymi. Przykøadem takiej sytuacji
jest obowiaÎzek søuzÇby wojskowej negowany przez niektoÂrych z powodu zasad religijnych lub moralnych. WspoÂøczesÂnie problem ten rozwiaÎzany jest przez wieÎkszosÂcÂ panÂstw wprowadzeniem dla osoÂb odmawiajaÎcych odbycia søuzÇby wojskowej mozÇliwosÂciaÎ odbycia cywilnej søuzÇby zasteÎpczej. Akceptowana jest roÂwniezÇ odmowa wykonania
przez lekarzy aborcji i eutanazji z powodoÂw religijnych lub przekonanÂ moralnych91.
AnalizujaÎc te dwa pojeÎcia, trzeba zauwazÇycÂ, zÇe elementami
wspoÂødefiniujaÎcymi porzaÎdek publiczny saÎ mieÎdzy innymi bezpieczenÂstwo publiczne, zdrowie i moralnosÂcÂ92. OczywistaÎ przesøankaÎ
ograniczenÂ wolnosÂci religijnej jest zatem zdrowie. Dobro to umozÇliwia panÂstwu podjeÎcie dziaøanÂ koniecznych do usunieÎcia zagrozÇenia
dla zdrowia ludnosÂci lub poszczegoÂlnych osoÂb. Powinno ono miecÂ na
celu zapobieganie chorobom baÎdzÂ zapewnienie opieki osobom chorym lub rannym93.
Wiele krajoÂw europejskich respektuje teÎ przesøankeÎ jako uzasadniajaÎcaÎ podjeÎcie ingerencji ze strony panÂstwa. Trybunaø Konstytucyjny w Hiszpanii uznaø ograniczenie wolnosÂci religijnej ze wzgleÎdu na ochroneÎ zdrowia, dopuszczajaÎc decyzjeÎ saÎdowaÎ zezwalajaÎcaÎ
na dokonanie transfuzji krwi wbrew sprzeciwowi pacjentki sÂwiadka
Jehowy94.
Brytanii. Dotyczyøa ona zakazu sprawowania obrzeÎdoÂw religijnych przez zakon druidoÂw w zabytkowym i historycznym Stonehenge. W czasie obrzeÎdoÂw przybywaøo na
to miejsce wiele osoÂb, ktoÂre zachowywaøy sieÎ niezgodnie z prawem. Wydawano
ograniczenia, ale te nie przynosiøy skutkoÂw, dlatego zdecydowano sieÎ na wprowadzenie zakazu. Komisja Praw Czøowieka uznaøa, zÇe zakaz sprawowania kultu w tym
miejscu jest uzasadniony interesem bezpieczenÂstwa i porzaÎdku publicznego. Dodatkowo decyzja podyktowana byøa unikatowaÎ historycznie i geograficznie wartosÂciaÎ
tego miejsca.
91
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 38.
92
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 169.
93
TamzÇe, s. 173.
94
M. Granat, Granice wolnosÂci religijnej, s. 186-187.
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Trybunaø w Strasburgu roÂwniezÇ rozstrzygaø wiele skarg, gdzie
powoøywanaÎ podstawaÎ byøa ochrona zdrowia jako uzasadnienie ingerencji panÂstwa w prawo do wolnosÂci manifestowania swoich przekonanÂ religijnych lub sÂwiatopoglaÎdowych. Wielokrotnie decyzje
wøadz panÂstwowych wprowadzajaÎcych zaskarzÇane ograniczenia byøy
podtrzymywane95.
NasteÎpnaÎ przesøankaÎ ograniczenia wolnosÂci religijnej jest moralnosÂcÂ publiczna96. Oznacza ona system wartosÂci wyznawany przez
dane spoøeczenÂstwo i aprobowany przez niego. SaÎ to normy mieÎdzyludzkie dotyczaÎce roÂwniezÇ sfery prywatnosÂci. Nie saÎ one jednakowe
w poszczegoÂlnych panÂstwach, poniewazÇ saÎ wypadkowaÎ wielu czynnikoÂw o charakterze kulturowym, religijnym lub tradycyjnym97.
MoralnosÂcÂ publiczna czeÎsto powoøywana jest w zwiaÎzku z ograniczeniem swobody wypowiedzi. Dotyczy to zakazu obrazÇania uczucÂ
religijnych oraz ochrony dzieci przed negatywnymi wpøywami na ich
wychowanie. Z orzecznictwa organoÂw strasburskich wynika, zÇe przesøanka moralnosÂci publicznej czeÎsto øaÎczona jest z ochronaÎ praw i wolnosÂci innych osoÂb98. Ochrona praw i wolnosÂci innych ludzi jako pod95
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 174. Przykøadem mozÇe bycÂ
skarga dunÂskiego farmera powoøujaÎcego sieÎ na przekonania religijne w celu odmowy
wzieÎcia udziaøu w obowiaÎzkowym szczepieniu bydøa przeciw gruzÂlicy. NasteÎpna to
skarga sikha narodowosÂci indyjskiej, ktoÂry odmoÂwiø sprzaÎtania celi wieÎziennej z powodu przynalezÇnosÂci do wyzÇszej kasty, poniewazÇ wzgleÎdy religijne uniemozÇliwiajaÎ mu
podjeÎcie takich czynnosÂci. Inna sprawa dotyczyøa obywatela hinduskiego zobowiaÎzanego ze wzgleÎdoÂw religijnych do noszenia turbanu, ktoÂry z tego powodu odmawiaø
zakøadania kasku ochronnego na gøoweÎ w czasie jazdy motocyklem. Jeszcze inny
przypadek ilustruje skarga holenderskiego KosÂcioøa reformowanego przeciwko ustanowieniu powszechnego obowiaÎzku emerytalnego z powodu sprzecznosÂci z jego przekonaniami religijnymi. W kazÇdej z tych skarg decyzje panÂstw zostaøy podtrzymane
przez KomisjeÎ Praw Czøowieka rozpatrujaÎcaÎ te przypadki. Zob. M. Pernal, Gwarancje
wolnosÂci wyznania, s. 84.
96
M. Granat, Granice wolnosÂci religijnej, s. 188.
97
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 176-177. Jest to widoczne w rozpatrywanej skardze Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii. Dotyczy ona wydanej
ksiaÎzÇki zawierajaÎcej tresÂci niezgodne ze spoøecznymi obyczajami i moralnosÂciaÎ. SkarzÇaÎcy zostaø skazany przez brytyjski wymiar sprawiedliwosÂci za rozpowszechnianie tresÂci
pornograficznych, mimo zÇe w wielu innych krajach ksiaÎzÇka byøa ogoÂlnie dosteÎpna.
98
TamzÇe, s. 178.
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stawa usprawiedliwiajaÎca wprowadzenie ograniczenÂ wolnosÂci religijnej wymieniona jest nie tylko obok moralnosÂci publicznej, ale tezÇ
obok zdrowia99.
WolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii jest jednym z podstawowych
praw czøowieka. KazÇdy jest do niej uprawniony z samego faktu bycia
osobaÎ ludzkaÎ. Jednak kazÇdy powinien pamieÎtacÂ, zÇe na zakres jego
wolnosÂci ma wpøyw wolnosÂcÂ drugiej osoby i na odwroÂt. Oznacza to,
zÇe prawa i wolnosÂci innych saÎ granicaÎ, stanowiaÎ ograniczenie praw
i wolnosÂci kazÇdego czøowieka100. Ta podstawa wysteÎpuje ze wzgleÎdu
na koniecznosÂcÂ ochrony praw i wolnosÂci innych osoÂb. Mianowicie
mozÇe dojsÂcÂ do konfliktu mieÎdzy prawem jednego podmiotu a prawami innego podmiotu. To skøania panÂstwo do ograniczenia jednych
praw przez koniecznosÂcÂ ochrony innych. Jest to staøe daÎzÇenie do
utrzymania roÂwnowagi mieÎdzy fundamentalnymi prawami kazÇdej
jednostki, jest przejawem demokratycznego spoøeczenÂstwa101.
Prawa osoÂb trzecich byøy podstawaÎ rozpatrywania wielu skarg
przez organy strasburskie. MozÇna tu przytoczycÂ powoÂdztwo Holendra wyznajaÎcego wiareÎ w opatrznosÂcÂ i teorieÎ predestynacji, co byøo
powodem jego odmowy pøacenia obowiaÎzkowych skøadek na ubezpieczenie komunikacyjne. Komisja Praw Czøowieka nie uznaøa jego
stanowiska z uwagi na ochroneÎ praw ewentualnych poszkodowanych, ktoÂrych interesy saÎ chronione poprzez takie ubezpieczenie102.
Z analizy skarg wynika, zÇe prawa czøowieka maja pierwszenÂstwo
przed innymi wartosÂciami, takimi jak zdrowie czy porzaÎdek publiczny. Jednak w przypadku kolizji dwoÂch praw czøowieka trudno znalezÂcÂ
ogoÂlnaÎ zasadeÎ hierarchizujaÎcaÎ. PanÂstwo powinno daÎzÇycÂ do zagwarantowania kolidujaÎcych praw, w jak najwyzÇszym mozÇliwym do zreali99

M. Granat, Granice wolnosÂci religijnej, s. 188.
SoboÂr WatykanÂski II w swojej Deklaracji o wolnosÂci religijnej wymienia prawa innych (iura aliorum) jako podstaweÎ granic wolnosÂci religijnej. Stwierdza, zÇe spoøeczenÂstwu przysøuguje prawo do obrony przed naduzÇyciami dokonywanymi pod pretekstem korzystania z wolnosÂci religijnej. KazÇdemu czøowiekowi przysøuguje ta wolnosÂcÂ w jak najwieÎkszym wymiarze, a ograniczacÂ mozÇna jaÎ tylko wtedy i takim stopniu,
w jakim jest to konieczne. H. Misztal, Idea wolnosÂci religijnej, s. 70.
101
K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 179-180.
102
M. Pernal, Gwarancje wolnosÂci wyznania, s. 84.
100
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zowania stopniu, tak, aby kazÇdy w maksymalnym zakresie miaø zagwarantowanaÎ mozÇliwosÂcÂ korzystania z przysøugujaÎcych mu praw103.
KwestieÎ, czy i jakie ograniczenia saÎ konieczne, pozostawia sieÎ do
rozstrzygnieÎcia parlamentom poszczegoÂlnych panÂstw. Te decyzje saÎ
jednak poddane kontroli przez Trybunaø Praw Czøowieka104 w wyniku wnoszonych skarg w trybie procesowym (skargi indywidualne)105.

PODSUMOWANIE

Na pojeÎcie wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w obydwu jej wymiarach: wewneÎtrznym i zewneÎtrznym, skøada sieÎ wiele roÂzÇnorodnych form jej realizacji. KazÇda z nich jest chroniona zaroÂwno przez
systemy prawa panÂstw czøonkowskich UE (w tym przez system prawny Rzeczpospolitej Polskiej), jak i przez normy prawa mieÎdzynarodowego i wspoÂlnotowego. SpoøeczenÂstwo demokratyczne w wyjaÎtkowych tylko sytuacjach dopuszcza wprowadzenie ograniczenÂ jedynie
zewneÎtrznego zakresu wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii. Sytuacje te
saÎ sÂcisÂle okresÂlone przez prawo, a wprowadzane ograniczenia muszaÎ
bycÂ konieczne dla zachowania zasad spoøeczenÂstwa demokratycznego ze wzgleÎdu na bezpieczenÂstwo publiczne, ochroneÎ porzaÎdku publicznego, zdrowia i moralnosÂci oraz praw i wolnosÂci innych osoÂb.
NalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe czøowiek dziaøa w spoøeczenÂstwie, gdzie inni
ludzie wyposazÇeni saÎ w takie same prawa i wolnosÂci, w tym niewaÎtpliwie wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii. NieuporzaÎdkowane korzystanie z wolnosÂci religijnej mozÇe naruszacÂ sfereÎ wolnosÂci innych, szkodzaÎc nie tylko poszczegoÂlnym ludziom, ale roÂwniezÇ spoøeczenÂstwu.
W tym nalezÇy upatrywacÂ søusznosÂci stworzenia mozÇliwosÂci wprowadzania ograniczenÂ wolnosÂci religijnej, gdzie warunkiem sine qua non
jest speønienie wskazanych przez prawo przesøanek.
103
104
105

K. Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, s. 181-182.
M. Pernal, Gwarancje wolnosÂci wyznania, s. 83.
K. Orzeszyna, Karta Praw Podstawowych, s. 186.
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OSOBY PRAWNE KOSÂCIOèA KATOLICKIEGO
JAKO PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA
STATUSU ORGANIZACJI POZÇYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie1 uprawnienie do uzyskania statusu organizacji pozÇytku publicznego2 majaÎ trzy grupy podmiotoÂw. NalezÇaÎ do nich: organizacje pozarzaÎdowe, kosÂcielne osoby
prawne i ich jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia jednostek
samorzaÎdu terytorialnego. MozÇna wieÎc stwierdzicÂ, zÇe chociazÇ ustawodawca nie uznaø kosÂcielnych osoÂb prawnych za organizacje pozarzaÎdowe, to jednak przyznaø im podobne mozÇliwosÂci uzyskania statusu o. p. p., z zastrzezÇeniem, zÇe ich cele statutowe powinny obejmowacÂ prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego3.
Samo pojeÎcie dziaøalnosÂci statutowej, ktoÂre jest charakterystyczne
dla organizacji pozarzaÎdowych, nie zostaøo precyzyjnie okresÂlony
przez ustawodawceÎ. Pojawia sieÎ ono jednak w kilku wazÇnych dla tych
podmiotoÂw aktach prawnych4. Pomocna mozÇe bycÂ definicja znajdujaÎca sieÎ w § 1 ust. 3 pkt 3 rozporzaÎdzenia Ministra FinansoÂw z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegoÂlnych zasad rachunkowosÂci dla niektoÂ1

Dz. U., nr 96, poz. 873 ze zm.; dalej w teksÂcie u.dz.p.p.
Dalej w teksÂcie o. p .p.
3
Zob. Art. 3 ust. 3 w zwiaÎzku z art. 21 u.dz.p.p.
4
Np. w § 2 pkt 2 rozporzaÎdzenia Ministra SprawiedliwosÂci z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dziaøalnosÂci fundacji (Dz. U., nr 50, poz.
529), ktoÂry nakøada na fundacjeÎ opisania zasad, form i zakresu dziaøalnosÂci statutowej;
art. 17 ust. 1 pkt 6 (c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osoÂb
prawnych (t. j. Dz.U. 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.).
2
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rych jednostek niebeÎdaÎcych spoÂøkami handlowymi, nieprowadzaÎcymi
dziaøalnosÂci gospodarczej5, zgodnie z ktoÂraÎ dziaøalnosÂciaÎ statutowaÎ
jest dziaøalnosÂcÂ jednostki niemajaÎca charakteru dziaøalnosÂci gospodarczej, okresÂlona przepisami prawa i jej statutu. Natomiast w doktrynie
okresÂla sieÎ dziaøalnosÂcÂ statutowaÎ jako sfereÎ aktywnosÂci podmiotu,
ktoÂra jest okresÂlona w statucie lub w innym akcie wewneÎtrznym przez
wskazanie: celoÂw, zasad, form i zakresu tej dziaøalnosÂci6.
1. POJEÎCIE ¹KOSÂCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ''

Kwestie zwiaÎzane z nabywaniem osobowosÂci prawnej przez jednostki organizacyjne KosÂcioøa katolickiego w polskim systemie prawnym reguluje: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej7 oraz Konkordat
mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczpospolitaÎ PolskaÎ podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.8
Â B PRAWNYCH
1.1. USTAWOWY KATALOG KOSÂCIELNYCH OSO

Zgodnie z art. 4 konkordatu zostaøa uznana osobowosÂcÂ prawna
KosÂcioøa katolickiego jako caøosÂci, a takzÇe osobowosÂcÂ prawna
wszystkich instytucji kosÂcielnych terytorialnych i personalnych9, ktoÂre uzyskaøy takaÎ osobowosÂcÂ na podstawie prawa kanonicznego.
5

Dz. U., nr 157, poz. 1539.
Zob. szerzej B. Niemirka, Statut fundacji, cz. II, ¹Monitor Prawniczy'' 1994, nr
4, s. 126; H. Izdebski, Ustawa o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i wolontariacie.
Komentarz, Warszawa 2003, s. 30.
7
Dz. U., nr 29, poz. 154 ze zm.; dalej w teksÂcie nazywana ustawaÎ wyznaniowaÎ.
8
Ratyfikowany dnia 23 lutego 1998 r. (Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318); dalej
w teksÂcie konkordat.
9
Ustawowy katalog kosÂcielnych osoÂb prawnych znajduje sieÎ w art. 5-14 ustawy
wyznaniowej. Katalog nie ma wyczerpujaÎcego charakteru, poniewazÇ na mocy art. 4
ust. 2 konkordatu osobowosÂcÂ prawnaÎ uzyskaøy kosÂcielne jednostki organizacyjne,
ktoÂre sieÎ nie znajdujaÎ w nim, np.: opactwa terytorialne, praøatury personalne i terytorialne.
6
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Na mocy ustawy wyznaniowej wiele jednostek organizacyjnych
KosÂcioøa otrzymaøo osobowosÂcÂ prawnaÎ. MozÇna je podzielicÂ na kilka
kategorii ze wzgleÎdu na ich charakter. OsobaÎ prawnaÎ, ktoÂra ma
charakter ogoÂlnopolski, jest Konferencja Episkopatu Polski10. Osobami prawnymi o charakterze terytorialnym saÎ: metropolie, archidiecezje, diecezje, administratury apostolskie oraz parafie11. Do
osoÂb prawnych o charakterze mieszanym (terytorialno-personalnym) zalicza sieÎ: kosÂcioøy rektoralne, Caritas Polska12, Caritas diecezjalne, Papieskie Dziaøa Misyjne13. Do personalnych osoÂb prawnych ustawodawca zaliczyø: Ordynariat Polowy, kapituøy, parafie
personalne, Konferencje WyzÇszych PrzeøozÇonych Zakonnych MeÎskich oraz ZÇenÂskich, zakony14, prowincje zakonoÂw, opactwa, klasztory niezalezÇne, domy zakonne, wyzÇsze seminaria duchowne diecezjalne, nizÇsze seminaria duchowne diecezjalne oraz wyzÇsze i nizÇsze
seminaria duchowne zakonne, jezÇeli w mysÂl przepisoÂw danego zakonu majaÎ charakter samoistny15. Ustawa wyznaniowa potwierdziøa
osobowosÂcÂ prawnaÎ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego16. OsobowosÂcÂ prawnaÎ na mocy ustawy wyznaniowej otrzymaøy ponadto
nasteÎpujaÎce kosÂcielne zakøady naukowe: kosÂcielne instytuty naukowe i dydaktyczno-naukowe zaøozÇone przez kompetentne wøadze
kosÂcielne, WyzÇsza Szkoøa Filozoficzno-Pedagogiczna ¹Ignatianum''
10

Zob. art. 6 ust. 1 ustawy wyznaniowej.
Zob. art. 7 ust. 1 ustawy wyznaniowej.
12
Jako pierwsze status organizacji pozÇytku publicznego otrzymaøa: Caritas Polska, Caritas Diecezji Kieleckiej i Caritas Archidiecezji GniezÂnienÂskiej; zob. szerzej T.
GoøaÎb, Kontrowersyjna ustawa. KosÂcielne mniej pozÇyteczne?, ¹GosÂcÂ Niedzielny'', nr
15, z dn. 11.04.04. Caritas Polska posiada jeden z najwieÎkszych budzÇetoÂw z posÂroÂd
organizacji charytatywnych, w roku 2005 wpøywy wyniosøy 58 848 390,32 zø, a øaÎczne
wpøywy Caritas diecezjalnych 137 843 058,04 zø (dane na podstawie Sprawozdania
finansowego za rok 2005 Caritas w Polsce dosteÎpnego na stronie internetowej www.caritaspolska.pl).
13
Zob. art. 7 ust. 2 ustawy wyznaniowej.
14
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy wyznaniowej pod pojeÎciem ¹zakon'' nalezÇy
rozumiecÂ instytuty zÇycia konsekrowanego (instytuty zakonne i instytuty sÂwieckie) oraz
stowarzyszenia zÇycia apostolskiego.
15
Zob. art. 8 ustawy wyznaniowej.
16
Art. 9 ust. 1 ustawy wyznaniowej.
11
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w Krakowie17, Papieski Wydziaø Teologiczny w Poznaniu, Papieski
Wydziaø Teologiczny we Wrocøawiu18, Papieski Wydziaø Teologiczny w Warszawie19 oraz jego dwie sekcje: sÂw. Jana Chrzciciela i sÂw.
Andrzeja Boboli ¹Bobolanum''20, Papieska Akademia Teologiczna
w Krakowie21.
1.2. TRYB NABYCIA OSOBOWOSÂCI PRAWNEJ
PRZEZ NOWAÎ KOSÂCIELNAÎ JEDNOSTKEÎ ORGANIZACYJNAÎ
O CHARAKTERZE TERYTORIALNYM I PERSONALNYM

O fakcie powstania nowej kosÂcielnej osoby prawnej terytorialnej
i personalnej kompetentne organy panÂstwowe saÎ informowane przez
wøadze kosÂcielne w stosownym powiadomieniu. Na podstawie art. 4
ust. 2 konkordatu Konferencja Episkopatu Polski wydaøa InstrukcjeÎ
z dnia 13 marca 2000 r. dotyczaÎcaÎ sposobu powiadamiania organoÂw
panÂstwowych o uzyskaniu osobowosÂci prawnej przez terytorialne
i personalne instytucje kosÂcielne22. ChociazÇ tytuø instrukcja wskazu17
Od 1 pazÂdziernika 2006 r. otrzymuje dotacje i inne sÂrodki finansowe z budzÇetu
panÂstwa na podstawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu WyzÇszej Szkoøy
Filozoficzno-Pedagogiczna ¹Ignatianum'' w Krakowie z budzÇetu panÂstwa (Dz. U.,
nr 94, poz. 650).
18
Od 1 pazÂdziernika 2006 r. otrzymuje dotacje i inne sÂrodki finansowe z budzÇetu
panÂstwa na podstawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego
Wydziaøu Teologicznego we Wrocøawiu z budzÇetu panÂstwa (Dz. U., nr 94, poz. 649).
19
Od 1 pazÂdziernika 2006 r. otrzymuje dotacje i inne sÂrodki finansowe z budzÇetu
panÂstwa na podstawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego
Wydziaøu Teologicznego w Warszawie z budzÇetu panÂstwa (Dz. U., nr 94, poz. 648).
20
KazÇda z tych sekcji posiada osobowosÂcÂ prawnaÎ na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 5
ustawy wyznaniowej oraz § 2 ust. 2 umowy mieÎdzy RzaÎdem Rzeczpospolitej Polskiej
a KonferencjaÎ Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkoÂø wyzÇszych zakøadanych i prowadzonych przez KosÂcioÂø katolicki, w tym uniwersytetoÂw, odreÎbnych
wydziaøoÂw i wyzÇszych seminarioÂw duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznania przez PanÂstwo stopni i tytuøoÂw przez te szkoøy wyzÇsze, podpisanej dnia 1 lipca
1999 r. (Dz. U., nr 63, poz. 727).
21
Zob. art. 9 ust. 1 ustawy wyznaniowej oraz § 2 ust. 1 powyzÇszej umowy.
22
Akta Konferencji Episkopatu Polski, nr 4, Warszawa 2000, s. 35-40; dalej
w teksÂcie Instrukcja z dnia 13 marca 2000 r.
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je, zÇe dotyczy ona tylko terytorialnych i personalnych instytucji kosÂcielnych23, zostaøa przez niaÎ roÂwniezÇ omoÂwiona procedura powiadamiania odpowiednich organoÂw panÂstwowych w przypadku powstania rektoratu, czyli jednostki organizacyjnej o charakterze mieszanym (terytorialno-personalnym).
Instrukcja okresÂla procedureÎ posteÎpowania, majaÎcaÎ zastosowanie
do art. 4 ust. 2 konkordatu, w ktoÂrym przyjeÎto, zÇe instytucje kosÂcielne
terytorialne i personalne uzyskujaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ na podstawie
przepisoÂw prawa kanonicznego i posiadajaÎ jaÎ roÂwniezÇ na gruncie prawa cywilnego od dnia wejsÂcia w zÇycie dekretu kompetentnej wøadzy
kosÂcielnej. O tym fakcie wøadza kosÂcielna24 powiadamia Ministra
Spraw WewneÎtrznych i Administracji lub wøasÂciwego wojewodeÎ listem poleconym. Wraz z powiadomieniem nalezÇy przesøacÂ uwierzytelnionaÎ kopieÎ dekretu wøadzy kosÂcielnej25, powoøujaÎcego osobeÎ prawnaÎ, sporzaÎdzonaÎ przez wøasÂciwaÎ instytucjeÎ kosÂcielnaÎ oraz formularz
z podstawowymi danymi identyfikacyjnymi nowej osoby prawnej26.
23
Instrukcja dotyczy: metropolii, diecezji, ordynariatu polowego, opactwa terytorialnego, administratury apostolskiej, praøatury terytorialnej i personalnej, Caritas
Polskiej i Caritas diecezjalnej, parafii, zakonu, prowincji i domu zakonnego, wyzÇszego
seminarium duchownego.
24
Zgodnie z Wykazem kompetencyjnym dotyczaÎcym powiadomienia o uzyskaniu
osobowosÂci prawnej przez instytucjeÎ kosÂcielnaÎ - zaøaÎcznik nr 2 do Instrukcji z dnia 13
marca 2000 r. -- obowiaÎzek powiadomienia spoczywa na Nuncjaturze Apostolskiej
w przypadku powstania nowej metropolii, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, opactwa terytorialnego, administracji apostolskiej, praøatury personalnej i terytorialnej, zakonu na prawie papieskim; biskupie diecezjalnym w przypadku powstania
nowej parafii, kapituøy, Caritas diecezjalnej, zakonu na prawie diecezjalnym, klasztoru
niezalezÇnego, wyzÇszego seminarium diecezjalnego; wyzÇszym przeøozÇonym zakonnym
w przypadku powstania nowej prowincji zakonnej, domu zakonnego, wyzÇszego seminarium zakonnego.
25
WzoÂr takiego dekretu stanowi zaøaÎcznik nr 1 do Powiadomienia o uzyskaniu
osobowosÂci prawnej przez instytucjeÎ kosÂcielnaÎ (pkt 4 Instrukcji z dnia 13 marca
2000 r.); uwierzytelnienia kopii dekretu nalezÇy dokonacÂ w instytucji kosÂcielnej, ktoÂra
go przesyøa do urzeÎdu panÂstwowego (odpowiednio w: Nuncjaturze Apostolskiej, Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, kuriach diecezjalnych, kuriach zgromadzenÂ zakonnych).
26
Podstawowe dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej saÎ wymienione w zaøaÎczniku nr 2 do Powiadomienia o uzyskaniu osobowosÂci prawnej przez instytucjeÎ
kosÂcielnaÎ (pkt 4 Instrukcji z dnia 13 marca 2000 r.); formularz powianiem zawieracÂ:
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Potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowosÂci prawnej przez instytucjeÎ kosÂcielnaÎ jest dowodem posiadania przez niaÎ osobowosÂci prawnej w prawie panÂstwowym. Potwierdzenie takie wydaje
sieÎ jednorazowo listem poleconym odpowiedniej wøadzy kosÂcielnej.
Dekret powinien speøniacÂ wymogi Kodeksu Prawa Kanonicznego lub
Kodeksu KanonoÂw KosÂcioøoÂw Wschodnich i bycÂ podpisany przez biskupa diecezjalnego i kanclerza kurii (notariusza) lub wyzÇszego przeøozÇonego zakonnego i sekretarza kurii zakonnej oraz opatrzony stosownaÎ pieczeÎciaÎ. Instrukcja podtrzymaøa praktykeÎ posÂwiadczania, zÇe
dana osoba reprezentuje kosÂcielna osobeÎ prawnaÎ27, poprzez wydawanie zasÂwiadczenia odpowiednio przez NuncjatureÎ ApostolskaÎ, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, wøasÂciwe kurie biskupie28.
1.3. POWSTANIE I CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI
KOSÂCIELNEJ

Organizacje kosÂcielne saÎ to podmioty, wobec ktoÂrych nie stosuje sieÎ
przepisoÂw ustawy Prawo o stowarzyszeniach29. Uprawnionymi do ich
tworzenia saÎ kompetentne wøadze kosÂcielne. Organizacje te realizujaÎ
identyczne cele co KosÂcioÂø, czyli w szczegoÂlnosÂci prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ
na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego i nauki katolickiej30.
Organizacje kosÂcielne, ktoÂre zostaøy erygowane przez biskupa
diecezjalnego lub w ramach statutoÂw zakonnych przez wyzÇszego
przeøozÇonego zakonnego, a w przypadku organizacji o zasieÎgu ponaddiecezjalnym przez KonferencjeÎ Episkopatu Polski31 ± uzyskujaÎ
peønaÎ nazweÎ kosÂcielnej osoby prawnej, nazweÎ skroÂconaÎ, siedzibeÎ ± miejscowosÂcÂ z podaniem dokøadnego adresu z kodem pocztowym, nazweÎ organu, urzeÎdu reprezentujaÎcego osobeÎ prawnaÎ oraz imieÎ i nazwisko osoby peøniaÎcej funkcjeÎ ww. organu.
27
Katalog organoÂw kosÂcielnych osoÂb prawnych znajduje sieÎ w art. 7 ust. 3 i art. 8
ust. 2 ustawy wyznaniowej.
28
Zob. pkt 7 Instrukcji z dnia 13 marca 2000 r.
29
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr
79, poz. 855 ze zm.); zob. art. 34 ust. 5 ustawy wyznaniowej.
30
Zgodnie z art. 34 ustawy wyznaniowej.
31
Art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy wyznaniowej.
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osobowosÂcÂ prawnaÎ na mocy rozporzaÎdzenia ministra wøasÂciwego do
spraw wyznanÂ32(obecnie Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji33). Konkordat okresÂla te organizacje jako ¹inne instytucje
kosÂcielne'', ktoÂre uzyskujaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ na podstawie prawa
polskiego34.
Opis procedury uzyskiwania osobowosÂci prawnej w trybie art. 10
ustawy wyznaniowej znajduje sieÎ w dokumencie uzgodnionym mieÎdzy KonferencjaÎ Episkopatu Polski a rzaÎdem polskim ± Instrukcji
z dnia 15 czerwca 2000 r., dotyczaÎcej zakresu i sposobu uzyskania
osobowosÂci prawnej przez instytucje kosÂcielne na podstawie prawa
polskiego35. Instrukcja ta dotyczy jednostek organizacyjnych KosÂcioøa, ktoÂre w nomenklaturze kosÂcielnej noszaÎ nazweÎ publicznych stowarzyszenÂ kosÂcielnych lub publicznej osoby prawnej. Uprawnienie
do ich tworzenia posiadajaÎ na mocy kan. 312 Kodeksu Prawa Kanonicznego36: Stolica Apostolska w przypadku stowarzyszenÂ powszechnych, czyli mieÎdzynarodowych, Konferencje Episkopatu danego obszaru ± stowarzyszenia krajowe, biskupi diecezjalni w przypadku stowarzyszenÂ diecezjalnych oraz inne wøadze kosÂcielne (np. wyzÇszy
przeøozÇony zakonny) na podstawie upowazÇnienia Stolicy Apostolskiej (na mocy przywileju apostolskiego lub wøasnego prawa zakonnego zatwierdzonego przez StoliceÎ ApostolskaÎ).
Procedura nabycia osobowosÂci prawnej przez organizacjeÎ kosÂcielnaÎ jest wszczynana na podstawie pisemnego wniosku zaøozÇyciela,
skierowanego do Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji.
WzoÂr wniosku stanowi zaøaÎcznik nr 1 do Instrukcji z dnia 15 czerwca
2000 r., ktoÂry zawiera prosÂbeÎ o wydanie rozporzaÎdzenia w tej spra32

Zgodnie z art. 10 ustawy wyznaniowej.
Wykaz jednostek, ktoÂre nabyøy osobowosÂcÂ prawnaÎ w tym trybie, znajduje sieÎ:
W. Uruszczak, Z. Zarzycki, Prawo wyznaniowe. ZbioÂr przepisoÂw, KrakoÂw 2003, s. 579-602.
34
Art. 4 ust. 3 Konkordatu.
35
Akta Konferencji Episkopatu Polski, nr 5, Warszawa 2000, s. 41-46; dalej
w teksÂcie Instrukcja z dnia 15 czerwca 2000 r.
36
Codex Juris Canonici autoritatatis Ioannis Pauli PP. Il promulgatus, Kodeks
Prawa Kanonicznego, przekøad polski zatwierdzony przez KonferencjeÎ Episkopatu
Polski, Pallottinum: PoznanÂ 1984.
33

360

WOJCIECH WNUK

wie. Do wniosku zaøaÎcza sieÎ uwierzytelnione kopie: dekretu powoøujaÎcego teÎ osobeÎ prawnaÎ zgodnie z prawem kanonicznym37, statut
tej instytucji38 oraz kwestionariusz zawierajaÎcy jej podstawowe dane
identyfikacyjne39.
Wniosek wraz z wymaganaÎ dokumentacjaÎ trafia najpierw do Sekretariatu KEP i za jego posÂrednictwem do MSWiA40. SzczegoÂøowe
wymagania proceduralne saÎ uzalezÇnione od charakteru osoby prawnej. W przypadku wniosku o nadanie osobowosÂci prawnej oddziaøowi krajowemu publicznego stowarzyszenia mieÎdzynarodowego lub
mieÎdzynarodowej osoby prawnej do wniosku dodatkowo nalezÇy doøaÎczycÂ: statut osoby prawnej, dokument stwierdzajaÎcy zaøozÇenie lub
zatwierdzenie osoby prawnej przez StoliceÎ ApostolskaÎ, dokument
stwierdzajaÎcy zaøozÇenie oddziaøu krajowego oraz skierowacÂ pisemnaÎ
prosÂbeÎ do Sekretariatu KEP o zøozÇenie wniosku do MSWiA41. Statut
danego publicznego stowarzyszenia mieÎdzynarodowego lub mieÎdzynarodowej osoby prawnej okresÂla zasady zakøadania oddziaøu krajowego.
W przypadku nadania osobowosÂci prawnej diecezjalnemu oddziaøowi publicznego stowarzyszenia mieÎdzynarodowego lub mieÎdzynarodowej osoby prawnej wniosek do MSWiA kieruje za posÂrednictwem Sekretariatu KEP wøasÂciwy biskup diecezjalny, doøaÎczajaÎc
37
Zgodnie pkt 6 Instrukcji z dnia 15 czerwca 2000 r. dotyczaÎcej zakresu i sposobu
uzyskania osobowosÂci prawnej, dekret powinien zawieracÂ wszystkie konieczne elementy, z powoøaniem sieÎ na stosowne normy kodeksu prawa kanonicznego; jego
uwierzytelnienie dokonuje zaøozÇyciel, czyli odpowiednio Sekretariat KEP, kuria diecezjalna lub zakonna.
38
Zgodnie pkt 6 Instrukcji z dnia 15 czerwca 2000 r. dotyczaÎcej zakresu i sposobu
uzyskania osobowosÂci prawnej, tekst statutu powinien bycÂ sporzaÎdzony zgodnie z wymogami prawa kanonicznego i prawa polskiego. W zaøaÎczniku nr 2 do instrukcji
znajduje sieÎ ramowy zakres tresÂci statutu kosÂcielnej osoby prawnej oraz przykøadowy
wzoÂr.
39
Formularz Podstawowe dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej stanowi
zaøaÎcznik nr 3 do Instrukcji z dnia 15 czerwca 2000 r., nalezÇy w nim podacÂ: peønaÎ
nazweÎ nowej kosÂcielnej osoby prawnej i nazweÎ skroÂconaÎ, siedzibeÎ (miejscowosÂcÂ z podaniem dokøadnego adresu z kodem pocztowym), okresÂlicÂ charakter osoby prawnej
(np.: stowarzyszenie, organizacja kosÂcielna) oraz obszar jej dziaøania.
40
Zgodnie z pkt 7 Instrukcji z dnia 15 czerwca 2000 r.
41
Zgodnie z pkt 8 Instrukcji z dnia 15 czerwca 2000 r.
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do niego dodatkowo: statut osoby prawnej, dokument stwierdzajaÎcy
zaøozÇenie lub zatwierdzenie osoby prawnej przez StoliceÎ ApostolskaÎ, dokument stwierdzajaÎcy zaøozÇenie oddziaøu diecezjalnego. Statut danej mieÎdzynarodowej osoby prawnej lub publicznego stowarzyszenia mieÎdzynarodowego okresÂla zasady zakøadania oddziaøu
diecezjalnego42.
Wniosek o nabycie osobowosÂci prawnej przez publiczne stowarzyszenie krajowe lub publicznaÎ krajowaÎ osobeÎ prawnaÎ skøada do
MSWiA Konferencja Episkopatu Polski43.
Wniosek o nabycie osobowosÂci prawnej przez publiczne stowarzyszenie diecezjalne lub publicznaÎ diecezjalnaÎ osobeÎ prawnaÎ skøada
do MSWiA wøasÂciwy biskup diecezjalny za posÂrednictwem Sekretariatu KEP44.
JesÂli publiczne stowarzyszenie lub publiczna osoba prawna zostaøa zaøozÇona na podstawie upowazÇnienia Stolicy Apostolskiej, to
kompetentna wøadza kosÂcielna, kierujaÎc wniosek do MSWiA za posÂrednictwem Sekretariatu KEP, przedstawia dowoÂd otrzymania posiadania takiego uprawnienia Sekretarzowi KEP.
Nabycie osobowosÂci prawnej w trybie art. 10 ustawy wyznaniowej nasteÎpuje na podstawie rozporzaÎdzenia Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji, ktoÂre wchodzi w zÇycie zazwyczaj 14 dni
od jego podpisania. O podpisaniu rozporzaÎdzenia Sekretariat KEP
jest informowany przez MSWiA i przekazuje teÎ wiadomosÂcÂ zainteresowanemu.
1.4. POWSTANIE I CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI
KATOLICKIEJ

Odmienny status prawny majaÎ tzw. organizacje katolickie, zaøozÇone za zgodaÎ wøadzy kosÂcielnej, ktoÂra roÂwniezÇ zatwierdza im kape-

42
43
44

TamzÇe.
TamzÇe.
TamzÇe.
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lana lub asystenta kosÂcielnego45. GøoÂwnymi celami organizacji katolickiej jest w szczegoÂlnosÂci dziaøalnosÂcÂ zgodna z nauczaniem KosÂcioøa
w dziedzinie spoøeczno-kulturalnej, osÂwiatowo-wychowawczej i charytatywno-opiekunÂczej46.
Organizacja katolicka podlega regulacjom ustawy o stowarzyszeniach, jednak pewne kwestie zostaøy unormowane przez ustaweÎ wyznaniowaÎ. Ustawa wyznaniowa przyznaje uprawnienie o charakterze
nadzorczym dla wøadz kosÂcielnych, ktoÂre polega na cofnieÎciu aprobaty dla stowarzyszenia47. Kolejna odreÎbnosÂcÂ dotyczy wniosku do
saÎdu o rozwiaÎzanie stowarzyszenia. Wniosek taki wymaga uzgodnienia w Komisji WspoÂlnej RzaÎdu RP i Konferencji Episkopatu Polski48, jego brak skutkuje wadliwosÂciaÎ czynnosÂci nadzorczych. MajaÎtek po zlikwidowanej organizacji katolickiej, jezÇeli jej statut nie stanowi inaczej, przechodzi na nadrzeÎdnaÎ kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ, a jezÇeli taka osoba nie istnieje lub nie dziaøa w Polsce, majaÎtek ten przechodzi na KonferencjeÎ Episkopatu Polski lub KonferencjeÎ WyzÇszych
PrzeøozÇonych Zakonnych49.
1.5. FUNDACJE KOSÂCIELNE

KosÂcielne osoby prawne mogaÎ zakøadacÂ fundacje, na zasadach
przewidzianych przez ustaweÎ wyznaniowaÎ50 i konkordat51 oraz ustaweÎ o fundacjach52.
45

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy wyznaniowej.
Zob. art. 35 ust. 2 ustawy wyznaniowej.
47
Art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy wyznaniowej.
48
Komisja WspoÂlna ± zgodnie z art. 4 ustawy wyznaniowej ± skøada sieÎ z upowazÇnionych przedstawicieli RzaÎdu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski, w uzgodnionej liczbie na zasadzie parytetu, rozpatruje problemy zwiaÎzane
z rozwojem stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem oraz sprawy interpretacji ustawy
wyznaniowej i jej wykonywania.
49
Art. 35 ust. 3 pkt 3 w zwiaÎzku z art. 59 ustawy wyznaniowej.
50
Art. 58 ustawy wyznaniowej oraz 26 konkordatu.
51
Art. 26 konkordatu.
52
Art. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46,
poz. 203 ze zm.).
46
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Samo istnienie i zasady funkcjonowania w polskim systemie
prawnym instytucji fundacji kosÂcielnej wzbudza liczne kontrowersje.
PojawiajaÎ sieÎ pytania w doktrynie, czy w Polsce mozÇna moÂwicÂ o funkcjonowaniu fundacji kosÂcielnych sensu stricto53.
W okresie mieÎdzywojennym fundacje kosÂcielne byøy wyøaÎczone
spod regulacji dekretu z 7 lutego 1919 r. o fundacjach i zatwierdzaniu
darowizn i zapisoÂw54. Oznaczaøo to, zÇe erygowana przez stosowne
wøadze kosÂcielne fundacja nabywaøa automatycznie osobowosÂcÂ
prawnaÎ zaroÂwno na gruncie prawa kanonicznego, jak i panÂstwowego.
Nie wiaÎzaøo sieÎ to z koniecznosÂciaÎ zatwierdzenia przez odpowiednie
wøadze publiczne55.
Fundacje kosÂcielne ze swojej natury podlegajaÎ dwoÂm porzaÎdkom
prawnym ± prawu kanonicznemu i panÂstwowemu. Obecnie status
prawny fundacji kosÂcielnych, w przypadku KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku øacinÂskiego, regulujaÎ kanony 113 ± 123 oraz 1299 ± 1310
Kodeksu prawa kanonicznego.
Fundacje zakøadane jedynie przez kosÂcielne osoby prawne mogaÎ
bycÂ okresÂlane jako fundacje, ktoÂre w kwestiach dotyczaÎcych nadzoru
nad ich dziaøalnosÂciaÎ oraz przeznaczeniu ich majaÎtku w przypadku
likwidacji podlegajaÎ normom stanowionym przez wøasÂciwaÎ ustaweÎ
wyznaniowaÎ, zasÂ w pozostaøych kwestiach podlegajaÎ regulacjom
ogoÂlnym ustawy o fundacjach56.
KosÂcielne osoby prawne mogaÎ roÂwniezÇ zakøadacÂ fundacje, opierajaÎc sieÎ jedynie na regulacjach ustawy o fundacjach. Taka fundacja
jest odreÎbnaÎ od fundatora osobaÎ prawnaÎ i jesÂli zostaøa powoøana do
prowadzenia wyøaÎcznie dziaøalnosÂci spoøecznie uzÇytecznej, mozÇe
roÂwniezÇ uzyskacÂ status o. p. p.

53
Zob. szerzej na temat instytucji fundacji kosÂcielnej H. Cioch, Prawo fundacyjne, Lublin 2002, s. 175-185.
54
Dz. Pr. P. P. nr 15, poz. 215 z zm.
55
Zob. szerzej H. Cioch, Prawo, s. 176.
56
Zob. szerzej H. Cioch, Istota fundacji kosÂcielnych, w: Divina et humana. KsieÎga
Jubileuszowa w 65. roczniceÎ urodzin KsieÎdza Profesora Henryka Misztal, red. A. DeÎbinÂski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 63-72; G. Radecki, Fundacje zakøadane przez
kosÂcielne osoby prawne (zagadnienia wybrane), ¹Rejent'' 11/2004, s. 122-137.
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1.6. KOSÂCIELNE PODMIOTY NIEPOSIADAJAÎCE
OSOBOWOSÂCI PRAWNEJ

W ramach KosÂcioøa dziaøajaÎ wierni skupieni w grupach, ktoÂre nie
majaÎ osobowosÂci prawnej57, lecz jedynie aprobateÎ odpowiednich
wøadz kosÂcielnych. W KosÂciele katolickim funkcjonuje wiele rzeczywistosÂci duszpasterskich, m.in. wspoÂlnoty Odnowy w Duchu SÂwieÎtym, wspoÂlnoty Drogi Neokatechumenalnej58 czy wspoÂlnota ¹Wiara
i SÂwiatøo''59, Ruch SÂwiatøo-ZÇycie, Ruch Focolari60. Powstaøy one jako
owoc Soboru WatykanÂskiego II i bardzo aktywnie uczestniczaÎ
w ewangelizacji oraz dzieøach miøosierdzia prowadzonych przez KosÂcioÂø katolicki61. WspoÂlnota staje sieÎ czeÎsto przeciwwagaÎ wobec insty57

OsobowosÂcÂ prawna rozumiana jako osobowosÂcÂ cywilnoprawna.
Nie jest stowarzyszeniem ani ruchem, lecz ¹itinerarium formacji katolickiej
wazÇnej dla spoøeczenÂstwa i czasoÂw dzisiejszych''; zob. szerzej Jan Paweø II, List Ogniqualvolta z dnia 30 sierpnia 1990 r. (¹Acta Apostolacae Sedesº 82 (1990) 1515); Dekret
Papieskiej Rady do spraw SÂwieckich zatwierdzajaÎcy Statut Drogi Neokatechumenalnej
z dnia 29 sierpnia 2002 r. ( 1390/02/AIC-110) w: Droga Neokatechumenalna, Statut,
Lublin 2002, s. 11-14. W Polsce osobowosÂcÂ prawnaÎ ma jako organizacja kosÂcielna
KosÂcioøa katolickiego: Centrum Formacji WspoÂlnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej na mocy rozporzaÎdzenia Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw
z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowosÂci prawnej Centrum Formacji
WspoÂlnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibaÎ w Lublinie
(Dz. U., nr 147, poz. 690) oraz Centrum Formacji WspoÂlnot Neokatechumenalnych
Archidiecezji Warszawskiej ¹Søuga Jahwe'' na mocy rozporzaÎdzenia Ministra Spraw
WewneÎtrznych i Administracji z dnia 13 pazÂdziernika 2006 r. w sprawie nadania
osobowosÂci prawnej Centrum Formacji WspoÂlnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Warszawskiej ¹Søuga Jahwe'' (Dz. U., nr 193, poz. 1427).
59
Powstaøa w 1971 r. we Francji wspoÂlnota ¹Wiara i SÂwiatøo'', skupia osoby
niepeønosprawne, ich rodziny i przyjacioÂø. Zob. szerzej J. Vanier, DuchowosÂcÂ ¹Wiary
i SÂwiatøo'', KrakoÂw 1993 oraz TenzÇe, Karta i konstytucja ¹Wiary i SÂwiatøo'', KrakoÂw
1993. SaÎ to broszurki przeznaczone do uzÇytku wewneÎtrznego, beÎdaÎce pomocaÎ w codziennym zÇyciu wspoÂlnot.
60
Zob. szerzej o Focolari na stronie internetowej www.focolare.org.pl
61
WspoÂlnoty te stanowiaÎ miejsce formacji dla ich czøonkoÂw, gdzie nie ma miejsca
na sztucznosÂcÂ, dzieÎki temu rodzaÎ sieÎ w nich gøeÎbokie relacje i odbudowywana jest
godnosÂcÂ osoby ludzkiej zob. szerzej E. Tomasik, Rewalidacyjne znaczenie wspoÂlnot
integracyjnych, w: Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, red. E. Tomasik,
Warszawa 1997, s. 41.
58
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tucjonalnych form opieki nad uposÂledzonymi, stanowi odpowiedzÂ na
ich gøeÎbokie poczucie osamotnienia i beznadziejnosÂci, nie pozwala,
by czuli sieÎ na marginesie zÇycia spoøecznego62.
Osoby, ktoÂre saÎ zaangazÇowane w dziaøalnosÂcÂ tych ruchoÂw i wspoÂlnot, czeÎsto podejmujaÎ inicjatywy o zasieÎgu spoøecznym, wspoÂøpracujaÎc lub tworzaÎc instytucje prowadzaÎce dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego m.in. Fundacja Godne ZÇycie z siedzibaÎ w Lublinie63.
W praktyce wieÎkszosÂcÂ z powyzÇszych podmiotoÂw mozÇe otrzymacÂ
status organizacji pozÇytku publicznego w przypadku, gdy ich cele
statutowe nie ograniczajaÎ sieÎ wyøaÎcznie do celu o charakterze religijnym, lecz obejmujaÎ cele, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ w ustawowym katalogu
dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego, np.: pomoc spoøeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zÇyciowej oraz wyroÂwnywanie szans tych rodzin i osoÂb64; dziaøalnosÂcÂ charytatywna65; kultura,
sztuka, ochrona doÂbr kultury i tradycji66.
2. PRZESèANKI WARUNKUJAÎCE NABYCIE STATUSU O. P. P.

Kryteria, ktoÂre musi speønicÂ kosÂcielna osoba prawna baÎdzÂ jej
jednostka organizacyjna w celu otrzymania statusu o. p. p., zostaøy
okresÂlone w art. 20 i 21 u.dz.p.p.

Zob. A. StudzizÇba, WspoÂlnoty ¹Wiary i SÂwiatøa'' jako grupa wsparcia osoÂb
niepeønosprawnych intelektualnie ich opiekunoÂw, w: Wsparcie spoøeczne w rehabilitacji
i resocjalizacji, (red.) Z. Polak, Lublin 2004, s. 170-171. Szerzej na ten temat zob. J.
Vanier, WspoÂlnota miejscem radosÂci i przebaczania, Warszawa 1985.
63
Jej fundatorem jest katechista Drogi Neokatechumenalnej Tomasz Bojarski.
Zob. szerzej www.fundacja.org.pl. Fundacja ta posiada status o. p. p. NalezÇy zauwazÇycÂ,
zÇe zgodnie z art. 4 § 2 Statutu Drogi Neokatechumenalnej biskup diecezjalny, na prosÂbeÎ
MieÎdzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za DrogeÎ, mozÇe rozwazÇycÂ celowosÂcÂ erygowania autonomicznej fundacji, ktoÂrej celem beÎdzie wspieranie ekonomiczne inicjatyw
i dziaøanÂ odpowiadajaÎcym ewangelizacji realizowanej przez neokatechumenat.
64
Art. 4 ust. 1 pkt 1 u.dz.p.p.
65
Art. 4 ust. 1 pkt 2 u.dz.p.p.
66
Art. 4 ust. 1 pkt 13 u.dz.p.p.
62
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2.1. PROWADZENIE DZIAèALNOSÂCI POZÇYTKU PUBLICZNEGO

Podstawowym warunkiem, ktoÂry musi speønicÂ podmiot ubiegajaÎcy sieÎ o uzyskanie statusu o. p. p., jest prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego. DziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego to dziaøalnosÂcÂ
spoøecznie uzÇyteczna, ktoÂra jest prowadzona w sferze zadanÂ publicznych67. Zakres dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego jest okresÂlony
w sposoÂb kazuistyczny i znajduje sieÎ w nim wiele zadanÂ, ktoÂre obejmujaÎ roÂzÇne dziedziny zÇycia spoøecznego68. DziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego obejmuje m.in. pomoc spoøecznaÎ, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji zÇyciowej oraz wyroÂwnywanie szans tych
rodzin i osoÂb, dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ; dziaøania na rzecz osoÂb niepeønosprawnych69. Katalog zadanÂ, ktoÂre saÎ okresÂlane jako dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego, jest otwarty, poniewazÇ mozÇe zostacÂ rozszerzony aktem wykonawczym wydanym przez RadeÎ MinistroÂw70.
Pierwszym wyjaÎtkiem od zasad okresÂlonych powyzÇszaÎ ustawaÎ,
dotyczaÎcych warunkoÂw koniecznych do speønienia przez podmiot
ubiegajaÎcy sieÎ o status o. p. p., jest brak obowiaÎzku wyøaÎcznego prowadzenia dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego71. Ustawodawca zaakceptowaø fakt, zÇe kosÂcielne osoby prawne za swoÂj gøoÂwny cel majaÎ realizacjeÎ celoÂw religijnych, a przy tym mogaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego w rozumieniu ustawy72.
Istotne jest zwroÂcenie uwagi na sformuøowanie ± ¹prowadzenie
dziaøalnosÂci''. Kryterium to nie jest wystarczajaÎco sÂcisÂle okresÂlone
przez ustawodawceÎ. Nie zostaøy bowiem okresÂlone zÇadne szczegoÂøowe wytyczne, ktoÂre by okresÂlaøy minimalny czas prowadzenia dzia67

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.dz.p.p.
Zob. art. 4 ust. 1 u.dz.p.p.
69
W art. 4 ust. 1 u.dz.p.p. wyliczonych zostaøo 25 zadanÂ, ktoÂre nalezÇaÎ do sfery
dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego.
70
Delegacja ustawowa do wydania rozporzaÎdzenia w tym zakresie przez RadeÎ
MinistroÂw znajduje sieÎ w art. 4 ust. 2 u.dz.p.p.
71
Na pozostaøe podmioty ubiegajaÎce sieÎ o status o. p. p. zostaø naøozÇony przez art.
20 pkt 2 u.dz.p.p. wymoÂg, zÇe dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego jest wyøaÎcznaÎ dziaøalnosÂciaÎ prowadzonaÎ przez ten podmiot.
72
Zob. art. 20 pkt 1 u.dz.p.p.
68
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øalnosÂci oraz sposoÂb udowodnienia tej okolicznosÂci. WymoÂg ten ma
na celu uniemozÇliwienie nadania statusu o. p. p. podmiotom, ktoÂre
dopiero zaczynajaÎ funkcjonowacÂ lub nie prowadzaÎ dziaøalnosÂci.
Praktyka przyjeÎta przez saÎdy rejestrowe mozÇe bycÂ odmienna, poniewazÇ nie ma jednolitego stanowiska wsÂroÂd seÎdzioÂw dotyczaÎcego tego
wymogu73. Za dowody potwierdzajaÎce prowadzenie dziaøalnosÂci nalezÇy uznacÂ dokumenty finansowe, w szczegoÂlnosÂci deklaracje podatkowe oraz sprawozdania, raporty74. Dowodem mogaÎ bycÂ takzÇe artykuøy prasowe relacjonujaÎce dziaøalnosÂcÂ podmiotu oraz rekomendacje
partneroÂw organizacji75.
Adresatem tej dziaøalnosÂci jest ogoÂø spoøecznosÂci, ktoÂraÎ nalezÇy
rozumiecÂ jako zbiorowosÂcÂ ludzi mieszkajaÎcych na okresÂlonym obszarze (kraju, gminy, miasta, powiatu), powiaÎzanaÎ wieÎzami spoøecznymi,
wspoÂlnotaÎ warunkoÂw zÇycia, tradycjami, kulturaÎ76. SpoøecznosÂcÂ mozÇna definiowacÂ jako ¹ludzi poszczegoÂlnych sÂrodowisk zawodowych,
spoøecznych; sÂrodowisko''77. W przypadku, gdy statut lub inny akt
wewneÎtrzny, ogranicza cele statutowe podmiotu wyøaÎcznie do dziaøalnosÂci na rzecz swoich czøonkoÂw, to taki podmiot nie mozÇe uzyskacÂ
statusu organizacji pozÇytku publicznego78. Ustawodawca nie dopuszcza wprowadzenia kryterium wyznaniowego przy zaweÎzÇeniu prowadzenia dziaøalnosÂci do okresÂlonej grupy podmiotoÂw (kreÎgu destynariuszy). ZaweÎzÇenie takie mozÇe jedynie wynikacÂ ze szczegoÂlnie trudnej sytuacji zÇyciowej lub materialnej takiej grupy w stosunku do
spoøeczenÂstwa79.
DziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego prowadzona przez kosÂcielne
osoby prawne lub ich jednostki organizacyjne podlega wyodreÎbnie73

s. 181.

74

s. 83.

75
76

4, s. 33.
77
78

s. 10.

79

Zob. R. Skiba, Jak zostacÂ organizacjaÎ pozÇytku publicznego?, Warszawa 2004,
J. Ruszewski, Organizacja pozÇytku publicznego, ¹PanÂstwo i Prawo'' 2005, z. 7,
A. Ceglarski, Organizacje pozÇytku publicznego, Warszawa 2005, s. 37-38.
I. Szaniawska, Organizacje pozÇytku publicznego, ¹SøuzÇba Pracownicza'' 2004,
Søownik jeÎzyka polskiego, PWN, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1998, s. 276.
Zob. R. Skiba, Jak zostacÂ organizacjaÎ pozÇytku publicznego?, Warszawa 2005,
Art. 20 pkt 1 u.dz.p.p.
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niu w sposoÂb zapewniajaÎcy nalezÇytaÎ identyfikacjeÎ pod wzgleÎdem organizacyjnym i rachunkowym80. Warunek wyodreÎbnienia ustawodawca naøozÇyø tylko na te podmioty i jego speønienie jest badane
przez saÎd rejestrowy na etapie zøozÇenia wniosku o wpis informacji
o posiadaniu statusu o. p. p.81 W celu speønienia tego warunku
w praktyce jest konieczne wyodreÎbnienie odpowiedniej jednostki
organizacyjnej, ktoÂrej zadaniem byøoby prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego. OczywisÂcie to wyodreÎbnienie musi pozostawacÂ
w zgodzie z wewneÎtrznymi regulacjami w tym zakresie wøasÂciwej
kosÂcielnej osoby prawnej82.
Wobec kosÂcielnych osoÂb prawnych ograniczono warunek przeznaczenia caøosÂci dochodu na prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego, ktoÂry obowiaÎzuje organizacje pozarzaÎdowe ubiegajaÎce sieÎ
o status o. p. p.83. WymoÂg ten, dla kosÂcielnych osoÂb prawnych, dotyczy jedynie dochodu pochodzaÎcego z dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego84. Regulacja ta jest racjonalna, poniewazÇ nie nakøada obowiaÎzku przeznaczenia dochodoÂw uzyskanych z dziaøalnosÂci religijnej na
dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego.
Â G DOTYCZAÎCY POSIADANIA ORGANU NADZORU
2.2. WYMO
I KONTROLI

W stosunku do kosÂcielnych osoÂb prawnych stosuje sieÎ odpowiednio wymoÂg dotyczaÎcy posiadania statutowego kolegialnego organu
kontroli lub nadzoru, odreÎbnego od organu zarzaÎdzajaÎcego i niepodlegajaÎcego mu w zakresie kontroli wewneÎtrznej lub nadzoru85. NalezÇy przy tym uwzgleÎdnicÂ szczegoÂlne zasady organizacji i dziaøania
tych podmiotoÂw, okresÂlone w ich regulacjach wewneÎtrznych (statu80

Art. 21 pkt 1 ustawy o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego.
A. Ceglarski, Organizacja pozÇytku publicznego, Warszawa 2005, s. 79.
82
Zob. H. Izdebski, Ustawa o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie,
Warszawa 2003, s. 73.
83
Art. 20 pkt 5 u.dz.p.p.
84
Art. 21 pkt 3 u.dz.p.p.
85
Art. 20 pkt 6 u.dz.p.p.
81
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tach lub innych aktach wewneÎtrznych)86. Oznacza to, zÇe co do zasady, kazÇdy podmiot, ktoÂry chce uzyskacÂ status o. p. p., musi posiadacÂ
organ kontroli lub nadzoru.
Dla kosÂcielnych osoÂb prawnych mogaÎ istniecÂ wyjaÎtki dotyczaÎce
pewnych aspektoÂw funkcjonowania takiego organu, ale wyøaÎcznie
jesÂli to wynika z unormowanÂ wewneÎtrznych danego podmiotu. Zgodnie z tym kosÂcielna osoba prawna ma mozÇliwosÂci powoøania jednoosobowego organu kontroli lub nadzoru, co stanowi wyjaÎtek od obowiaÎzku powoøania kolegialnego organu kontroli lub nadzoru. Natomiast nie powinno bycÂ odsteÎpstw do zasady, zÇe czøonkowie (czøonek)
organu kontroli lub nadzoru nie mogaÎ bycÂ czøonkami organu zarzaÎdzajaÎcego ani pozostawacÂ z nimi w stosunku pokrewienÂstwa, powinowactwa lub podlegøosÂci z tytuøu zatrudnienia87. Osoby wchodzaÎce
w skøad tych organoÂw nie mogaÎ bycÂ skazane prawomocnym wyrokiem za przesteÎpstwo z winy umysÂlnej88. Nie powinno bycÂ dopuszczalne ustalenie wyzÇszego zwrotu uzasadnionych kosztoÂw lub wynagrodzenia dla osoÂb peøniaÎcych funkcje w takim organie nizÇ dopuszcza
to u. dz. p. p.89
3. UZYSKANIE STATUSU O. P. P.

Uprawnione podmioty uzyskujaÎ status o. p. p. z chwilaÎ wpisania
do Krajowego Rejestru SaÎdowego informacji o speønianiu ustawowych wymaganÂ90. Zasady i tryb dokonania tego wpisy zostaøy uregulowane w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
86

Zgodnie z art. 21 pkt 4 u.dz.p.p.
Art. 20 pkt 6 lit. a u.dz.p.p.
88
Art. 20 pkt 6 lit. b u.dz.p.p. Zasada ta mozÇe zostacÂ rozszerzona wobec osoÂb
wchodzaÎcych w skøad organu kontroli lub nadzoru w kosÂcielnych osobach prawnych,
ktoÂre ubiegajaÎ sieÎ o uzyskanie statusu o. p. p., poprzez wykluczenie osoÂb, na ktoÂrych
ciaÎzÇaÎ kary kosÂcielne.
89
Zgodnie z art. 20 pkt 6 lit. c u.dz.p.p. zwrot uzasadnionych kosztoÂw lub wynagrodzenia nie mozÇe bycÂ wyzÇsza nizÇ okresÂlone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagrodzeniu osoÂb kierujaÎcych niektoÂrymi podmiotami prawnymi (Dz. U.,
nr 26, poz. 306 ze zm.).
90
Zgodnie z art. 22 u.dz.p.p.
87
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SaÎdowym91. GøoÂwnym zadaniem prowadzenia rejestroÂw podmiotoÂw
prowadzaÎcych dziaøalnosÂcÂ w okresÂlonej dziedzinie jest zapewnienie
pewnych i niezawodnych informacji, ktoÂre dzieÎki systemowi informatycznemu powinny bycÂ aktualne i szeroko dosteÎpne92.
3.1. POSTEÎPOWANIE REJESTROWE

PosteÎpowanie rejestrowe jest wszczynane na wniosek podmiotu
zainteresowanego uzyskaniem statusu o. p. p. Wniosek ten jest skøadany do wøasÂciwego saÎdu rejestrowego93. NiezøozÇenie przedmiotowego wniosku na wymaganych formularzach lub nieprawidøowe jego
wypeønienie skutkuje zwroÂceniem wniosku bez wezwania do uzupeønienia brakoÂw94.
W formularzu KRS-W-OPP wpisacÂ nalezÇy poszczegoÂlne rodzaje
prowadzonej przez podmiot ubiegajaÎcy sieÎ o status o. p. p. dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego, okresÂlajaÎc jednoczesÂnie, czy jest odpøatna
czy nieodpøatna95. Do kazÇdego rodzaju dziaøalnosÂci nalezÇy dobracÂ
odpowiedni kod Polskiej Klasyfikacji DziaøalnosÂci (PKD)96. W praktyce powiaÎzanie kodu PKD z rodzajem dziaøalnosÂci prowadzonej
91

T. j. Dz. U. z 2001 r., nr 17, poz. 209 ze zm.; dalej w teksÂcie ustawa o KRS.
Zob. A. Ceglarski, Organizacje pozÇytku publicznego, Warszawa 2005, s. 86.
93
Wniosek jest skøadany na wøasÂciwych urzeÎdowych formularzach dla podmiotoÂw nierejestrowanych w KRS (np. organizacji kosÂcielnych, ochotniczych strazÇy pozÇarnych); beÎdzie to KRS-Z21 oraz zaøaÎcznik KRS-W-OPP. WzoÂr formularza wniosku
o zmianeÎ danych podmiotu w rejestrze stowarzyszenÂ, innych organizacji spoøecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakøadoÂw opieki zdrowotnej ± organizacji
pozÇytku publicznego ± oznaczonego symbolem KRS-Z21, stanowi zaøaÎcznik nr 10 do
rozporzaÎdzenia Ministra SprawiedliwosÂci z dnia 17 pazÂdziernika 2003 r. zmieniajaÎcego
rozporzaÎdzenie w sprawie okresÂlenia wzoroÂw urzeÎdowych formularzy wnioskoÂw
o wpis do Krajowego Rejestru SaÎdowego oraz sposobu i miejsca ich udosteÎpniania
(Dz. U., nr 188, poz. 1846).
94
Art. 19 ust. 3 ustawy o KRS.
95
JesÂli ta dziaøalnosÂcÂ ma zaroÂwno charakter odpøatny i nieodpøatny, nalezÇy wpisacÂ jaÎ dwukrotnie, poniewazÇ jest niedopuszczalne wpisanie jej raz i zaznaczenie przy
niej w pola TAK i NIE odpowiadajaÎc na pytanie: ¹Czy dziaøalnosÂcÂ jest odpøatna?.
96
Kody te saÎ okresÂlone przez rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z 20 stycznia
2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji DziaøalnosÂci (Dz. U. 33, poz. 289).
92
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przez organizacjeÎ nie jest øatwe, poniewazÇ klasyfikacja ta przystosowana jest do dziaøalnosÂci gospodarczej. Z tego powodu zazwyczaj
stosuje sieÎ kod oznaczajaÎcy dziaøalnosÂcÂ, gdzie indziej niesklasyfikowanaÎ97.
SaÎd rejonowy bada, czy doøaÎczone do wniosku dokumenty saÎ
zgodne pod wzgleÎdem formalnym i tresÂci z normami prawa oraz
czy dane osoÂb, ktoÂre majaÎ bycÂ ujawnione w rejestrze, saÎ prawdziwe.
W przypadku uzasadnionych waÎtpliwosÂci saÎd bada roÂwniezÇ w pozostaøym zakresie zgodnosÂcÂ zgøoszonych danych z rzeczywistym stanem98.
W rejestrze prowadzonym przez saÎd ujawnione zostajaÎ wszystkie
aspekty statutowej dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego, co wiaÎzÇe sieÎ
z koniecznosÂciaÎ wzajemnej zgodnosÂci tresÂci wpisu w rejestrze z postanowieniami statutu organizacji, okresÂlajaÎcego przedmiot jego dziaøalnosÂci. Zostaje roÂwniezÇ wpisana do rejestru informacja o odpøatnym
baÎdzÂ nieodpøatnym charakterze dziaøalnosÂci oraz wzmianka o zøozÇeniu rocznego sprawozdania z dziaøalnosÂci99. Pomocne dla saÎdu beÎdzie osÂwiadczenie w tej materii zøozÇone zgodnie z przyjeÎtaÎ przez
podmiot ubiegajaÎcy sieÎ o status o. p. p. zasadaÎ reprezentacji i dodatkowo podpisane przez osobeÎ uprawnionaÎ w podmiocie do prowadzenia ksiaÎg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe. OsÂwiadczenie
to podlega takim samym wymaganiom, jak sprawozdanie finansowe,
czyli podpisywane jest z podaniem daty przez osobeÎ, ktoÂrej powierzono prowadzenie ksiaÎg rachunkowych i przez kierownika jednostki, a w przypadku organu wieloosobowego przez wszystkich czøonkoÂw organu100.
ZdolnosÂcÂ do uzyskania statusu o. p. p. ma oddziaø organizacji
posiadajaÎcy osobowosÂcÂ prawnaÎ niezalezÇnie od podmiotu, z ktoÂrego
powstaø. Otrzymuje on oddzielny numer KRS.
97

A. Ceglarski, Organizacje pozÇytku, s. 24.
Art. 23 ustawy o KRS.
99
Art. 53 ust. 5 ustawy o KRS. Sama informacja zawarta w urzeÎdowym formularzu KRS-W-OPP dotyczaÎca charakteru prowadzonej dziaøalnosÂci oraz speønienia
wymogu rachunkowego wyodreÎbnienia obu form dziaøalnosÂci jest niewystarczajaÎca.
100
Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesÂnia 1994 r. o rachunkowosÂci
(Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.).
98
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Do wniosku powinny zostacÂ doøaÎczone inne dokumenty, na podstawie ktoÂrych saÎd w posteÎpowaniu rejestrowym mozÇe ustalicÂ zaistnienie przesøanek do uzyskania statusu o. p. p. W pierwszej kolejnosÂci jest
to statut lub inny akt o charakterze konstytucyjno-ustrojowym, w ktoÂrym jest okresÂlony ustroÂj i sposoÂb funkcjonowania podmiotu. Istotne
jest wprowadzenie do niego wszystkich zasad wymaganych przez art.
20 ustawy. W przypadku koniecznosÂci modyfikacji statutu i dostosowania go do powyzÇszych warunkoÂw, nalezÇy doøaÎczycÂ stosowny akt potwierdzajaÎcy dokonanie zmian. W zalezÇnosÂci od przyjeÎtych przez podmiot procedur beÎdzie to np. protokoÂø i uchwaøa walnego zebrania,
protokoÂø i uchwaøa Rady Fundacji, osÂwiadczenie fundatora101.
Konieczne saÎ, w celu usprawnienia procedury rejestracji, osÂwiadczenia wewneÎtrznych organoÂw kontroli (w zalezÇnosÂci od przyjeÎtej
nomenklatury przez dany podmiot mozÇe bycÂ to komisja rewizyjna,
Rada Fundacji) dotyczaÎce niekaralnosÂci, niepozostawaniu w stosunku pokrewienÂstwa, powinowactwa lub podlegøosÂci z tytuøu zatrudnienia w stosunku do osoÂb zasiadajaÎcych w organie zarzaÎdzajaÎcym.
WazÇnym dokumentem doøaÎczonym do wniosku jest osÂwiadczenie
czøonkoÂw organu zarzaÎdzajaÎcego, zÇe caøy dochoÂd podmiotu jest przeznaczony na cele statutowe.
Podmiot, ktoÂry oproÂcz uzyskanie statusu o. p. p. stara sieÎ roÂwniezÇ
o wpis do rejestru przedsieÎbiorcoÂw, jest zobligowany do doøaÎczenia
do wniosku wzoru podpisoÂw osoÂb upowazÇnionych do reprezentowania go102. Z obowiaÎzku tego saÎ zwolnione podmioty, ktoÂre podlegajaÎ
jedynie obowiaÎzkowi wpisania do rejestru stowarzyszenÂ, innych organizacji spoøecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakøadoÂw opieki zdrowotnej103.
Wzory podpisoÂw mogaÎ bycÂ uwierzytelnione przez notariusza104, konsula105, seÎdziego lub upowazÇnionego pracownika saÎ101

Zob. R. Skiba, Jak zostacÂ organizacjaÎ, s. 17.
Art. 19 a ustawy o KRS.
103
Art. 49 ust. 4 ustawy o KRS.
104
Zgodnie z art. 96 pkt 1 w zwiaÎzku z art. 79 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
± Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 42, poz. 369 z zm.).
105
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach
konsuloÂw Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 215, poz. 1823 z zm.).
102
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du106. Wszyscy zainteresowani majaÎ prawo zapoznacÂ sieÎ ze wzorami podpisoÂw, ktoÂre znajdujaÎ sieÎ w zbiorze wzoroÂw podpisoÂw
osoÂb upowazÇnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego
do Rejestru prowadzonego w aktach rejestrowych107.
3.2. KOSZTY SAÎDOWE W POSTEÎPOWANIU REJESTROWYM

Od skøadanego wniosku o wpis statusu o. p. p. saÎdy pobierajaÎ
opøateÎ saÎdowaÎ. W przypadku, gdy wniosek dotyczy zarejestrowania
w KRS w rejestrze stowarzyszenÂ, innych organizacji spoøecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakøadoÂw opieki zdrowotnej
wysokosÂcÂ opøaty wynosi 500,00 zø108. Opøata jest dwukrotnie wieÎksza
w przypadku, gdy wniosek dotyczy jednoczesÂnie wpisu do rejestru
przedsieÎbiorcoÂw109. JezÇeli wniosek o nadanie statusu o. p. p. skøada
podmiot wpisany w rejestrze stowarzyszenÂ, innych organizacji spoøecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakøadoÂw opieki
zdrowotnej opøata wynosi 150,00 zø110.
Wnioskodawca mozÇe sieÎ ubiegacÂ o zwolnienie z kosztoÂw saÎdowych, podnoszaÎc, zÇe nie posiada dostatecznych sÂrodkoÂw na ich uiszczenie111 lub posteÎpowanie zwiaÎzane jest z dziaøalnosÂciaÎ spoøecznaÎ,
naukowaÎ, osÂwiatowa, kulturalnaÎ, dobroczynnaÎ, samopomocowaÎ112.
Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztoÂw saÎdowych skøadany
jest pisemnie lub ustnie do protokoøu w saÎdzie113. Wniosek ten mozÇe
zostacÂ odrzucony przez saÎd.
106

Zgodnie z art. 19 a ustawy o KRS. Z wykøadni jeÎzykowej tego przepisu wynika, zÇe kazÇdy seÎdzia lub kazÇdy upowazÇniony pracownik saÎdu bez wzgleÎdu, w jakim
wydziale saÎdu pracuje, posiada kompetencje do uwierzytelnienia wzoroÂw podpisoÂw.
107
Art. 11 ustawy o KRS.
108
Zob. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach saÎdowych w sprawach cywilnych (Dz. U., nr 167, poz. 1398 z zm.); dalej w teksÂcie ustawa o kosztach
saÎdowych.
109
Zob. art. 53 ust. 2 ustawy o kosztach saÎdowych.
110
Zob. art. 56 pkt 1 ustawy o kosztach saÎdowych.
111
Zob. art. 103 ustawy o kosztach saÎdowych.
112
Zob. art. 104 ustawy o kosztach saÎdowych.
113
Zob. art. 105 ustawy o kosztach saÎdowych.
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PODSUMOWANIE

Na gruncie ustawy o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie wieÎkszosÂcÂ kosÂcielnych osoÂb prawnych i ich jednostek organizacyjnych jest uprawniona do uzyskania statusu o. p. p. Zazwyczaj
te podmioty prowadzaÎ, obok dziaøalnosÂci religijnej, roÂwniezÇ dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego i tym samym speøniajaÎ podstawowy warunek konieczny do uzyskania statusu o. p. p.
PodjeÎcie decyzji w kwestii uzyskania statusu o. p. p. nalezÇy do
organoÂw zarzaÎdzajaÎcych tymi osobami prawnymi.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007

EDYTA DUDZIAK

Â è KATOLICKI WOBEC PRAW CZèOWIEKA.
KOSÂCIO
EWOLUCJA STANOWISKA

Nie mozÇna zaprzeczycÂ, zÇe KosÂcioÂø katolicki robi dzisÂ bardzo duzÇo
dla propagowania praw czøowieka, popierajaÎc je, wzywajaÎc do ich
szanowania i uznawania, przeciwdziaøajaÎc wszelkim ich naruszeniom
w sÂwiecie. O pontyfikacie papiezÇa Jana Pawøa II moÂwi sieÎ, izÇ upøynaÎø
pod hasøem wøasÂnie praw czøowieka. CzeÎsto jednak mozÇna spotkacÂ
sieÎ z opiniami, zÇe KosÂcioÂø z opoÂzÂnieniem zajaÎø sieÎ taÎ problematykaÎ.
Celem niniejszego artykuøu beÎdzie obiektywna analiza stanowiska
KosÂcioøa katolickiego wobec praw czøowieka, poczaÎwszy od uchwalenia Deklaracji Praw Czøowieka i Obywatela w 1789 r., a konÂczaÎc na
pontyfikacie Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II.
1. STANOWISKO KOSÂCIOèA WOBEC
DEKLARACJI PRAW CZèOWIEKA I OBYWATELA Z 1789 ROKU

Francuska Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela z 1789 r. jest
uwazÇana za pierwszy dokument na gruncie europejskim, ktoÂry formalnie uzÇywa pojeÎcia prawa czøowieka. WspoÂøczesna definicja tych
praw ma swoje zÂroÂdøa w ideologii OsÂwiecenia, przede wszystkim
francuskiego. Historia praw czøowieka jest oczywisÂcie døuzÇsza, tyle
zÇe wysteÎpowaøy one pod innaÎ nazwaÎ i miaøy inny zasieÎg podmiotowy1.
1
Pierwszymi dokumentami, ktoÂre nakazujaÎ respektowanie praw czøowieka, byøy
sÂredniowieczne Chartae Libertatum, ktoÂrych inspiracjaÎ byøa przede wszystkim cheÎcÂ
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Epoka OsÂwiecenia przyniosøa nowozÇytne ujeÎcia praw czøowieka,
wypracowane przez takich filozofoÂw i mysÂlicieli, jak John Locke
(1632-1704), Karol Monteskiusz (1689-1755) i Jan Jakub Rousseau
(1712-1778). Ich pisma wywarøy przemozÇny wpøyw na przyszøaÎ rewolucjeÎ amerykanÂskaÎ i francuskaÎ2. Prawa czøowieka zostaøy ujeÎte indywidualistycznie, gøoÂwny nacisk poøozÇono na prawa i wolnosÂci wyizolowanej i aspoøecznej jednostki, bez wzgleÎdu na przynalezÇnosÂcÂ stanowaÎ, jak byøo do tej pory. PrzyjeÎto tezeÎ, izÇ kazÇdy czøowiek jest roÂwny
wobec prawa i wolny z samej tylko racji, zÇe jest czøowiekiem3. Za
zÂroÂdøo praw czøowieka uznawano natureÎ ludzkaÎ, czyli rozum, a w mysÂl
liberalizmu jednostka zostaøa obdarzona absolutnaÎ wolnosÂciaÎ i suwerennosÂciaÎ4.
Efektem przemian i zerwania z absolutyzmem wøadzy panÂstwowej byøy dokumenty, ktoÂre bezposÂrednio dotyczyøy praw czøowieka.
W Ameryce PoÂønocnej byø to dokument Bill of Rights stanu Wirginia
(12 VI 1776) oraz Deklaracja NiepodlegøosÂci (Bill of Rights of Independence) z 4 VII 1776, a we Francji wspomniana juzÇ Deklaracja
Praw Czøowieka i Obywatela z 1789 r.
Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela skøadaøa sieÎ z 17 artykuøoÂw poprzedzonych preambuøaÎ, ktoÂra gøosiøa, izÇ Deklaracja byøa
tworzona ¹w obecnosÂci i pod okiem Istoty NajwyzÇszejº, nie uznawaøa
usankcjonowania prawa do stawiania oporu wøadzy panÂstwowej. Za poczaÎtek procesu
kodyfikacji praw czøowieka uznaje sieÎ Magna Charta Libertatum (WielkaÎ KarteÎ SwoboÂd), ktoÂra zostaøa ogøoszona w 1215 r. przez kroÂla Anglii, Jana bez Ziemi. Przywilej
ten byø skierowany do pewnych grup spoøecznych, nie obejmowaø wieÎc caøosÂci spoøeczenÂstwa. Nadawaø on prawa i wolnosÂci, przede wszystkim obywatelskie, w tym wøasÂnie prawo do oporu wobec wøadzy kroÂlewskiej oraz prawo do saÎdu, wolnosÂcÂ poruszania, prawo wøasnosÂci. Dalszymi dokumentami, uwazÇanymi za kodyfikacje praw czøowieka saÎ: Habeas Corpus Act (1679) i Bill of Rights (1689) w Anglii oraz Neminem
captivabimus, nisi iure victum (1433) w Polsce. Te dokumenty, podobnie jak Magna
Charta, byøy skierowane do pewnych warstw spoøecznych, wyrazÇaøy zatem indywidualizm grupowy; zob. F. Compagnoni, Prawa czøowieka. Geneza, historia i zaangazÇowanie chrzesÂcijanÂskie, KrakoÂw 2000, s. 49.
2
Zob. Z. Hoøda, Ochrona praw czøowieka, Lublin 1996, s. 9.
3
TamzÇe, s. 5.
4
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa czøowieka w nauczaniu spoøecznym KosÂcioøa,
Lublin 1991, s.15.
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wieÎc StwoÂrcy za ostateczne zÂroÂdøo praw w niej wyrazÇonych. Dokument ten zawieraø tylko prawa i wolnosÂci, natomiast pomijaø kwestieÎ
obowiaÎzkoÂw5, ujmujaÎc kwestieÎ praw i wolnosÂci jednostki w sposoÂb
negatywny, jako brak przymusu i zalezÇnosÂci6. Kwestii religijnych
dotyczyøy dwa artykuøy Deklaracji, mianowicie art. 10 i 117. Artykuøy
te gwarantowaøy wolnosÂcÂ sumienia i wolnosÂcÂ religijnaÎ, kazÇdy obywatel miaø prawo manifestowania swych mysÂli i poglaÎdoÂw i byø chroniony przed przesÂladowaniami z ich powodu.
Postawa przedstawicieli KosÂcioøa katolickiego podczas rewolucji
francuskiej i ich stosunek do jej osiaÎgnieÎcÂ legislacyjnych, w tym takzÇe
do Deklaracji Praw Czøowieka i Obywatela, pozwalaøa od lat na krytykeÎ KosÂcioøa i okresÂlanie go jako wroga praw i wolnosÂci czøowieka.
PodkresÂla sieÎ, izÇ KosÂcioÂø zmieniø swoÂj stosunek do tej materii dopiero
w XX wieku, od pontyfikatu Jana XXIII i Pawøa VI. Sam KosÂcioÂø nie
wzbrania sieÎ przed ocenaÎ krytycznaÎ zaroÂwno tamtych wydarzenÂ, jak
i poczynanÂ KosÂcioøa. MieÎdzynarodowa Komisja Teologiczna (1-7 XII
1983 r.) przyznaøa, zÇe faktycznie KosÂcioÂø ¹opoÂzÂniø sieÎº w uznaniu
praw czøowieka, lecz spowodowane to byøo sytuacjaÎ, w jakiej doszøo
do uchwalenia Deklaracji. Pod koniec XVIII wieku miaøa miejsce
sekularyzacja panÂstwa i negacja istnienia Boga. W tych okolicznosÂciach trudno byøo papiezÇom rozroÂzÇnicÂ tresÂcÂ, ktoÂra byøa wartosÂciowa
i intencja czy tezÇ motywacja, beÎdaÎce wrogaÎ wobec wartosÂci religijnych8. Poza tym prawa i wolnosÂci czøowieka wyrazÇone w Deklaracji
wywodzono jedynie z natury rozumnej czøowieka, pomijajaÎc zupeønie
ich pochodzenie jako praw naturalnych od Boga, co roÂwniezÇ utrudniaøo uznanie tych zupeønie laickich praw przez KosÂcioÂø.
5
ObowiaÎzki obywatelskie zostaøy skodyfikowane w 1795 r. w preambule do
francuskiej konstytucji, w ktoÂrej zostaøa ujeÎta Deklaracja praw i obowiaÎzkoÂw czøowieka i obywatela; zob. F. Compagnoni, Prawa, s. 76.
6
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 16.
7
Art. 10. ¹Nikt nie powinien bycÂ zaczepiany z powodu swych przekonanÂ, nawet
religijnych, byleby tylko ich objawianie nie zakøoÂcaøo ustawaÎ zakresÂlonego porzaÎdku
publicznego. Art. 11. Wolna wymiana mysÂli i poglaÎdoÂw jest jednym z najcenniejszych
praw czøowieka; kazÇdemu obywatelowi zatem wolno przemawiacÂ, pisacÂ i drukowacÂ
swobodnie z zastrzezÇeniem, zÇe za naduzÇycie tej wolnosÂci odpowiadacÂ beÎdzie w wypadkach przewidzianych przez ustaweÎº; za: F. Compagnoni, Prawa, s. 286.
8
Za: F. Compagnoni, Prawa, s. 119.
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Wydarzenia, jakie miaøy miejsce po ogøoszeniu Deklaracji Praw
Czøowieka i Obywatela, miaøy takzÇe wpøyw na oceneÎ tych wydarzenÂ
przez KosÂcioÂø. W wyniku rewolucji zerwano z monarchiaÎ absolutnaÎ,
a Francja staøa sieÎ panÂstwem liberalnym, gøoszaÎcym skrajny indywidualizm jednostki, obdarzonej absolutnaÎ wolnosÂciaÎ oraz suwerennosÂcÂ
ludu, a na osi panÂstwo ± KosÂcioÂø, panÂstwo miaøo gwarantowacÂ wolnosÂcÂ
religijnaÎ, rozumianaÎ jako wolnosÂcÂ przed uciskiem ze strony KosÂcioøa
katolickiego. RoÂwnoczesÂnie wprowadzono rozdziaø KosÂcioøa od panÂstwa, ale nie na zasadzie neutralnosÂci (model amerykanÂski), tylko
w postaci separacji wrogiej9. Francuskie Zgromadzenie Narodowe
wydaøo wiele aktoÂw prawnych wymierzonych przeciwko KosÂcioøowi.
NalezÇaÎ do nich: uchwaøa o przejeÎciu wszystkich doÂbr kosÂcielnych
przez panÂstwo (2 XII 1789 r.), uchwaøa dotyczaÎca sÂluboÂw zakonnych
jako sprzecznych z zasadaÎ wolnosÂci czøowieka (13 II 1790 r.), konstytucja cywilna kleru (12 VII 1790 r.), ktoÂra odgoÂrnie narzucaøa KosÂcioøowi francuskiemu nowy podziaø administracyjny, i w mysÂl ktoÂrej biskupi i proboszczowie mieli bycÂ wybierani w drodze wyboru. Wreszcie
21 lutego 1795 r. uchwalono ustaweÎ o rozdziale KosÂcioøa od panÂstwa10.
Te dziaøania wøadzy panÂstwowej, wchodzaÎce w kompetencje nalezÇaÎce dotaÎd do KosÂcioøa, nie mogøy spotkacÂ sieÎ z ich pozytywnaÎ
ocenaÎ ze strony KosÂcioøa. KosÂcioÂø, ktoÂry zostaø pozbawiony wieÎkszosÂci ze swych atrybutoÂw, staø sieÎ czeÎsÂciaÎ aparatu wøadzy. PapiezÇowi
odmoÂwiono wpøywu na jurysdykcjeÎ kosÂcielnaÎ, jego osoba stanowiøa
jedynie znak jednosÂci w wierze11.
9

Termin separacja, czyli rozdziaø okresÂlajaÎcy relacje panÂstwo-KosÂcioÂø pojawiø
sieÎ we Francji podczas rewolucji. Faktycznie jednak system ten nie polegaø na rozdziale, lecz na caøkowitym zwierzchnictwie panÂstwa nad KosÂcioøem. Ingerencja panÂstwa w sprawy KosÂcioøa byøa wieÎksza nizÇ w systemach powiaÎzania na zasadzie monizmu religijno-politycznego. Rozdziaø panÂstwa od KosÂcioøa byø jednostronny. Prawdziwy
rozdziaø panÂstwa i KosÂcioøa wysteÎpuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie niedopuszczalna jest ingerencja panÂstwa w sprawy wewneÎtrzne KosÂcioøa, a KosÂcioÂø ma zapewnionaÎ caøkowitaÎ niezalezÇnosÂcÂ od panÂstwa; zob. A. Mezglewski, Systemy relacji panÂstwo
± KosÂcioÂø w ujeÎciu historycznym, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 12-20; ks. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, podstawy
relacji prawnych, Lublin 1993, s. 44.
10
Zob. J. Krukowski, KosÂcioÂø, s. 44.
11
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 23.
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PapiezÇ Pius VI odnioÂsø sieÎ do wydarzenÂ rewolucji francuskiej
w breve Quod aliquandum z dnia 10 lutego 1791 r., gdzie krytycznie
oceniø art. 10, 11 i 1712 Deklaracji Praw Czøowieka i Obywatela,
moÂwiaÎce o wolnosÂci religijnej i prawie wøasnosÂci. Jedyne ograniczenia tych wolnosÂci mogøy bycÂ naøozÇone w drodze ustawy, w przypadku
gdy zostaø zakøoÂcony porzaÎdek publiczny. PapiezÇ natomiast twierdziø,
zÇe wolnosÂcÂ przysøuguje tylko obiektywnie istniejaÎcej prawdzie. Katolicka nauka spoøeczna staøa na tym stanowisku do czasu Soboru
WatykanÂskiego II13. W nasteÎpnym breve papieskim Caritas quae
docente Paulo (13 IV 1791 r.) zostaøa poteÎpiona konstytucja cywilna
kleru i zagrozÇono ekskomunikaÎ tym, ktoÂrzy jaÎ uznajaÎ. NasteÎpnie
papiezÇ Pius VI ogøosiø encyklikeÎ Adeo nota (23 VI 1791 r.), w ktoÂrej
twierdziø, izÇ Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela jest skierowana
przeciwko spoøeczenÂstwu i religii14.
Krytyczne stanowisko KosÂcioøa katolickiego wobec Deklaracji
Praw Czøowieka i Obywatela odnosi sieÎ zwøaszcza do liberalno-indywidualistycznej koncepcji wolnosÂci w niej zawartej. KosÂcioÂø nie wysteÎpuje przeciwko wolnosÂci jako takiej, wyrazÇa jednak sprzeciw przeciwko koncepcji wolnosÂci czynienia i posteÎpowania, jak sieÎ chce i podoba, bez zÇadnych ograniczenÂ15, gdzie czøowiek jest istotaÎ wyizolowanaÎ, aspoøecznaÎ, atomistycznaÎ. Tak rozumiana wolnosÂcÂ jest woÂwczas samowolaÎ, wspieranaÎ przez egoizm. Natomiast wolnosÂcÂ w wymiarze ludzkim cechuje zdolnosÂcÂ wyboru celoÂw i sÂrodkoÂw, zdolnosÂcÂ
samookresÂlenia sieÎ, opiera sieÎ na prawdzie, normach moralnych i odnosi sieÎ do dobra, przy czym nie tylko do dobra jednostkowego, ale
roÂwniezÇ do dobra wspoÂlnego16.
Idee rewolucji francuskiej spotkaøy sieÎ z aprobataÎ niektoÂrych
duchownych katolickich. Jednym z nich byø ksiaÎdz F. de Lamennais,
12
Artykuø 17 Deklaracji dotyczyø prawa wøasnosÂci, uznanego za prawo ¹nietykalne i sÂwieÎteº, ktoÂrego nikt nie mozÇe bycÂ pozbawiony, poza szczegoÂlnymi przypadkami potwierdzonymi w ustawie; zob. F. Compagnoni, Prawa, s. 287.
13
SoboÂr WatykanÂski II za zÂroÂdøo praw i wolnosÂci uznaø przyrodzonaÎ godnosÂcÂ
czøowieka.
14
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 23-24.
15
Zob. tamzÇe, s. 28.
16
Zob. tamzÇe, s. 28-29.
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ktoÂry uwazÇaø, izÇ wolnosÂcÂ sumienia, religii, prasy i zrzeszania sieÎ nie
podlega zÇadnym ograniczeniom, zaroÂwno moralnym, jak i religijnym17. PoglaÎdy te zostaøy poteÎpione przez KosÂcioÂø katolicki. PapiezÇ
Grzegorz XVI w 1832 r. w encyklice Mirari vos stwierdziø, izÇ gøoszenie niczym nieograniczonej wolnosÂci jest bøeÎdem, gdyzÇ prowadzi to
do gøoszenia faøszu i krytyki religii, a w konsekwencji szkodzi nie
tylko KosÂcioøowi, ale i panÂstwu18.
2. STANOWISKO KOSÂCIOèA KATOLICKIEGO
Â SKIEGO II
WOBEC PRAW CZèOWIEKA DO SOBORU WATYKAN

PapiezÇe w XIX wieku, jesÂli wypowiadali sieÎ na temat praw czøowieka, to przewazÇnie czynili to w konteksÂcie ich powiaÎzanÂ z doktrynaÎ
liberalizmu. Liberalizm nie moÂgø spotkacÂ sieÎ z aprobataÎ ze strony
KosÂcioøa, to roÂwniezÇ prawa czøowieka, z ich znaczeniem i nowozÇytnym pochodzeniem, spotkaøy sieÎ z krytykaÎ KosÂcioøa. Wspomniany
juzÇ wczesÂniej papiezÇ Grzegorz XVI poteÎpiø caøaÎ doktryneÎ liberalizmu
w encyklikach Mirari vos (15 sierpnia 1832 r.) i Singulari vos (24
czerwca 1834 r.). Podobnie gøosiø papiezÇ Pius IX, ktoÂry w encyklice
Quanta cura (8 grudnia 1864 r.) poteÎpiø racjonalizm i liberalizm oraz
prawa i wolnosÂci czøowieka, ktoÂre nie majaÎ zÇadnych ograniczenÂ. PapiezÇe uwazÇali, izÇ nie wystarczy gøosicÂ samej tylko roÂwnosÂci wszystkich
wobec prawa, przy roÂwnoczesnym nadaniu prawu wøasnosÂci waloroÂw
prawa sÂwieÎtego, gdyzÇ prowadzi to do wyzysku gospodarczego
ogromnych mas ludzi19. PapiezÇ Pius IX przypomniaø w encyklice
Nostis et Nobiscum (8 grudnia 1849 r.), zÇe chrzesÂcijanÂstwo takzÇe
niesie ze sobaÎ naukeÎ o wolnosÂci i roÂwnosÂci20.
O prawach czøowieka w nauczaniu KosÂcioøa, w sÂcisøym tego søowa
znaczeniu, mozÇna moÂwicÂ dopiero od pontyfikatu papiezÇa Leona XIII
(1878-1903). Dokument Papieskiej Komisji ¹Iustitia et Paxº zatytu17
18
19
20

Zob.
Zob.
Zob.
Zob.

tamzÇe,
tamzÇe,
tamzÇe,
tamzÇe,

s. 24.
s. 24.
s. 24.
s. 24.

Â è KATOLICKI WOBEC PRAW CZèOWIEKA
KOSÂCIO

381

øowany KosÂcioÂø i prawa czøowieka ogøoszony w 1975 r. przyznaje, zÇe
podczas pontyfikatu tego papiezÇa nastaÎpiø ¹decydujaÎcy, jakkolwiek
umiarkowany zwrot w postawie KosÂcioøa [wobec praw czøowieka ±
przyp. aut.]. [...] papiezÇ zaczyna traktowacÂ w sposoÂb coraz bardziej
otwarty podstawowe prawa czøowieka, przede wszystkim zasÂ prawa
obywateli do udziaøu w zÇyciu politycznymº21.
W encyklikach Immortale Dei oraz Libertas (20 czerwca 1888 r.)
Leon XIII odrzuciø zaøozÇenia liberalnej i racjonalistycznej koncepcji
wolnosÂci, rozumianej jako wolnosÂcÂ czynienia tego, co sieÎ chce, w oderwaniu od zasad moralnych. Twierdziø, zÇe tak rozumiana wolnosÂcÂ
zagrazÇa dobru jednostki i panÂstwu, i w konsekwencji prowadzi do
tyranii22. PapiezÇ akcentowaø przede wszystkim prawo do wolnosÂci
religijnej, ale podobnie jak poprzednicy twierdziø, zÇe wolnosÂcÂ przysøuguje tylko gøoszeniu prawdy. Odrzucaø mozÇliwosÂcÂ nadania tego
samego statusu prawdzie i faøszowi. Leon XIII podkresÂlaø jednak,
izÇ KosÂcioÂø nie poteÎpia innych kultoÂw, chocÂ uwazÇa je za faøszywe,
jednak nalezÇy im sieÎ tolerancja w imieÎ uniknieÎcia wieÎkszego zøa, czyli
pamieÎtajaÎc o dobru wspoÂlnym23.
NajwazÇniejszym jednak dokumentem papieskim dotyczaÎcym tego tematu jest encyklika Rerum novarum (1891), ktoÂra uwazÇana jest
za pierwszaÎ deklaracjeÎ dotyczaÎcaÎ praw osoby w KosÂciele, gøoÂwnie
tzw. praw spoøecznych24. Leon XIII zajaÎø sieÎ prawami tej grupy spoøecznej, ktoÂra w ciaÎgu XIX wieku doznaøa najwieÎkszego uciemieÎzÇenia. Z jednej strony gøoszono hasøa rewolucyjne wolnosÂci, roÂwnosÂci
i braterstwa, z drugiej strony zrodziøa sieÎ warstwa robotnicza spoøeczenÂstwa, ktoÂra zÇyøa w neÎdzy, gøodzie, wyzysku i upodleniu. PapiezÇ
w encyklice Rerum novarum wymienia gøoÂwne prawa spoøeczne,
wsÂroÂd nich za najwazÇniejsze i podstawowe uwazÇaø prawo do sprawiedliwej pøacy, rozumianej jako tzw. pøaca rodzinna, ktoÂra powinna
zapewnicÂ utrzymanie pracownikowi, jego rodzinie oraz pozwolicÂ na
21

KosÂcioÂø i prawa czøowieka, n. 20, ¹WieÎzÂº 5 (241)/ 1978, s. 41.
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 25.
23
Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka praw czøowieka, Warszawa 2005, s. 40-41; ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 34; A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo
wyznaniowe, s. 10.
24
Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 37.
22
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dokonanie oszczeÎdnosÂci25. Kolejnym prawem wymienionym przez
papiezÇa w encyklice jest prawo wøasnosÂci rzeczy ruchomej baÎdzÂ nieruchomej, do ktoÂrej to wøasnosÂci czøowiek dochodzi w wyniku swej
pracy26. Prawo to przysøuguje wszystkim ludziom, wieÎc takzÇe robotnikom, ktoÂrzy powinni otrzymywacÂ takie wynagrodzenie, jakie pozwoliøoby na nabycie wøasnosÂci. Prawo do wøasnosÂci prywatnej papiezÇ powiaÎzaø z zasadaÎ powszechnego przeznaczenia doÂbr i z pracaÎ
ludzkaÎ27. Niemniej wazÇnym prawem spoøecznym wymienionym w Rerum novarum jest prawo do tworzenia prywatnych stowarzyszenÂ
i zwiaÎzkoÂw zawodowych, ktoÂre to prawo ma swe zÂroÂdøo w prawie
natury28. ¹Stowarzyszenia te winny staracÂ sieÎ, zÇeby pracownik nigdy
nie byø pozbawiony pracyº29. Leon XIII okresÂla roÂwniezÇ zadania
panÂstwa wobec spoøeczenÂstwa, a mianowicie gøoÂwnym jego obowiaÎzkiem jest troska o dobro wspoÂlne i ochrona praw czøowieka, a zwøaszcza ochrona praw grup spoøecznych najbardziej narazÇonych na ich
øamanie, czyli robotnikoÂw, kobiet i dzieci.
Wszyscy ludzie saÎ wolni oraz roÂwni wobec prawa ze wzgleÎdu na
godnosÂcÂ osoby ludzkiej. Prawa, ktoÂre papiezÇ wymienia w swej encyklice, uwazÇa za prawa naturalne, nie pochodzaÎce od wøadzy panÂstwowej. PanÂstwo powinno bycÂ ich gwarantem i zapewniacÂ ich realizacjeÎ,
i tylko wtedy w panÂstwie mozÇe zapanowacÂ øad spoøeczno-gospodarczy30. Nauczanie papiezÇa Leona XIII byøo inspiracjaÎ dla kolejnych
papiezÇy, ktoÂrzy zajmowali sieÎ tematykaÎ praw czøowieka.
Kolejnym papiezÇem, ktoÂry podejmowaø temat praw czøowieka
w swoim nauczaniu, byø papiezÇ Pius XI (1922-1939), ktoÂrego pontyfikat przypadø na okres umacniania sieÎ socjalizmu i faszyzmu w Europie. Jego pisma rozwijaøy koncepcje papiezÇa Leona XIII, tyle zÇe
odnosiøy sieÎ do oÂwczesnych wydarzenÂ. PapiezÇ ogøosiø wiele dokumentoÂw, ktoÂre odnosiøy sieÎ do tematyki praw czøowieka, byøy to encykliki
Casti connubii (31 grudnia 1930 r.), Non abbiamo bisogno (29 czerw25
26
27
28
29
30

Zob. tamzÇe, s. 38-39.
Zob. tamzÇe, s. 40.
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 36.
Zob. tamzÇe, s. 36.
Leon XIII, Rerum novarum, n. 42, za: ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 37.
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 38.
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ca 1931 r.), Mit brennender Sorge (14 marca 1937 r.) i Divini Redemptoris (19 marca 1937 r.)31. W encyklikach tych papiezÇ krytycznie oceniø
pozytywizm prawniczy. Podobnie jak Leon XIII twierdziø, zÇe prawa
czøowieka saÎ prawami naturalnymi, a ich zÂroÂdøem jest godnosÂcÂ osoby
ludzkiej. Za najwazÇniejsze prawo wolnosÂciowe papiezÇ uwazÇaø prawo
rodzicoÂw do wychowania wøasnych dzieci. Pius XI sprzeciwiaø sieÎ w ten
sposoÂb socjalistycznej i faszystowskiej ideologii, ktoÂra gøosiøa, izÇ dzieci
saÎ wøasnosÂciaÎ panÂstwa, i zÇe to ono powinno zajaÎcÂ sieÎ ich wychowaniem.
Prawo do wychowania dzieci przez rodzicoÂw jest prawem niezbywalnym i wczesÂniejszym od prawa jakiejkolwiek spoøecznosÂci ludzkiej.
Poza tym dziecko otrzymuje swe istnienie nie od panÂstwa, lecz wøasÂnie
od rodzicoÂw, i to oni powinni miecÂ wpøyw na przyszøosÂcÂ dziecka32.
Kolejnym, nie mniej wazÇnym prawem, wymienionym przez Piusa XI
jest prawo do wolnosÂci religii. ¹Czøowiek wierzaÎcy posiada niezniszczalne prawo wyznawania swej wiary i praktykowania jej w odpowiedni sposoÂbº33. PapiezÇ ujmowaø to prawo roÂwniezÇ jako prawo naturalne czøowieka, ktoÂrego panÂstwo nie mozÇe ograniczacÂ.
Najbardziej jednak znaczaÎcym dokumentem wydanym przez Piusa XI byøa encyklika Quadragesimo anno, ktoÂra dotyczyøa spoøecznych praw czøowieka34. Podobnie jak w Rerum novarum jednym
z najwazÇniejszych praw pracownika jest prawo do sprawiedliwej pøacy za wykonanaÎ praceÎ. Pøaca ta powinna ¹zaspokajacÂ przecieÎtne potrzeby zÇycia rodzinnegoº i nie zmuszacÂ do pracy kobiet wychowujaÎcych dzieci, co papiezÇ nazywa ¹straszliwym naduzÇyciemº35. Søuszna
pøaca jest nalezÇna kazÇdemu pracujaÎcemu czøowiekowi, ktoÂry ma prawo do uczestnictwa w dochodzie narodowym. TakzÇe prawo wøasnosÂci
jest jednym z podstawowych praw czøowieka, co wieÎcej, jest prawem
naturalnym. PapiezÇ jest przeciwny ujmowaniu tego prawa w sposoÂb
skrajny, czyli indywidualistycznie albo kolektywnie36. PapiezÇ postu31

Zob. tamzÇe, s. 39.
Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 44-45.
33
Pius XI, Mit brennender Sorge, n. II, 178, za: ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 40.
34
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 39.
35
Pius XI, Quadragesimo Anno, n. 71, za: ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 41.
36
Skrajny indywidualizm uznawaø prawo wøasnosÂci za prawo sÂwieÎte i nienaruszalne, podkresÂlajaÎce niezalezÇnosÂcÂ jednostki od spoøeczenÂstwa, natomiast kolektywizm
32
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lowaø roÂwniezÇ koniecznosÂcÂ reform prowadzaÎcych do sprawiedliwego
podziaøu wøasnosÂci pomieÎdzy wszystkie klasy spoøeczne37. Pius XI
zajmowaø sieÎ takzÇe prawem do stowarzyszania sieÎ i tworzenia zwiaÎzkoÂw zawodowych. PapiezÇ okresÂliø w encyklice ich zadania: troska
o dobro materialne oraz duchowe pracownikoÂw.
Pius XI dodaø jednak do katalogu praw spoøecznych wymienionych przez Leona XIII w Rerum novarum jeszcze prawo do partycypacji, rozumiane jako prawo do udziaøu w zyskach przedsieÎbiorstwa, prawo do partycypacji we wspoÂøzarzaÎdzaniu przedsieÎbiorstwem
i prawo do wspoÂøwøasnosÂci. Wymienia takzÇe prawo do pracy, do
zatrudnienia, do ochrony pracy38.
Pius XI w swoim nauczaniu nawiaÎzywaø do sytuacji politycznej
i gospodarczej panujaÎcej w oÂwczesnej Europie. Krytycznie oceniaø
ideologieÎ panÂstwa nazistowskiego i socjalistycznego, ktoÂra zniewalaøa czøowieka i ograniczaøa jego prawa. Czøowiek byø zmuszony podporzaÎdkowacÂ sieÎ panÂstwu, ktoÂre stanowiøo najwyzÇszaÎ wartosÂcÂ.
NasteÎpca Piusa XI, Pius XII roÂwniezÇ podejmowaø temat praw
czøowieka, mimo zÇe nie wydaø w tej materii zÇadnego oficjalnego dokumentu. PosÂwieÎciø jednak temu tematowi wiele przemoÂwienÂ, z ktoÂrych za najwazÇniejsze uwazÇa sieÎ przemoÂwienie radiowe wygøoszone
w WigilieÎ BozÇego Narodzenia 1942 r. oraz przemoÂwienie na uczczenie pieÎcÂdziesiaÎtej rocznicy ogøoszenia encykliki Rerum novarum
(1 kwietnia 1941 r.)39. PapiezÇ nie moÂgø pominaÎcÂ tego zagadnienia
z tej racji, zÇe jego pontyfikat przypadø na okres II wojny sÂwiatowej,
gdy prawa czøowieka byøy nagminnie øamane, a godnosÂcÂ czøowieka
czeÎsto byøa tylko nic nieznaczaÎcym frazesem.
Pius XII na kilka lat przed ogøoszeniem Powszechnej Deklaracji
Praw Czøowieka sformuøowaø katalog praw czøowieka. W przemoÂwieniu wigilijnym papiezÇ wymieniø siedem gøoÂwnych praw czøowieka
nie uznawaø indywidualnej wøasnosÂci i daÎzÇyø do wyzbycia sieÎ wøasnosÂci prywatnej na
rzecz wspoÂlnoty. Pius XI podkresÂlaø, izÇ wøasnosÂcÂ prywatna pozwala czøowiekowi na
rzeczywiste korzystanie z doÂbr ziemskich, ktoÂre StwoÂrca przeznaczyø dla wszystkich
ludzi; zob. ks. F.J. Mazurek, Prawo, s. 42; ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 43.
37
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawo, s. 42.
38
Zob. tamzÇe, s. 41; ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 44.
39
Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 46-47.
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oraz poprzedziø je ich filozoficznym uzasadnieniem. Uznaø, podobnie
jak jego poprzednicy, izÇ prawa czøowieka saÎ prawami naturalnymi,
ktoÂrych zÂroÂdøem sprawczym jest BoÂg, zÂroÂdøem poznania godnosÂcÂ
osoby ludzkiej, natomiast sÂrodkiem poznania tych praw jest rozum
ludzki.
Prawa czøowieka okresÂliø jako wrodzone, powszechne, niezbywalne, pierwotne i podstawowe40. SaÎ to:
± prawo do zachowania i rozwoju zÇycia fizycznego, umysøowego
i moralnego, w szczegoÂlnosÂci zasÂ prawo do ksztaøcenia i wychowania
religijnego,
± prawo do prywatnej i publicznej czci Boga, øaÎcznie z dobroczynnaÎ dziaøalnosÂciaÎ religijnaÎ,
± prawo do zawarcia maøzÇenÂstwa i do osiaÎgnieÎcia jego przyrodzonego celu, prawo do zaøozÇenia spoøecznosÂci rodzinnej i wøasnego domu,
± prawo do pracy jako niezbeÎdny sÂrodek do utrzymania zÇycia
rodzinnego,
± prawo do wolnego wyboru zawodu, w tym takzÇe stanu kapøanÂskiego i zakonnego
± prawo do uzÇywania doÂbr doczesnych z zachowaniem swych
obowiaÎzkoÂw i ograniczenÂ natury spoøecznej41.
Pius XII moÂwiø takzÇe o innych prawach czøowieka, takich jak
prawo do gøoszenia prawdy, prawo do szczeÎsÂcia, prawo do dobrego
imienia, do kultury narodowej, a takzÇe prawo do rozwoju42.
PapiezÇ ten szczegoÂlnie zajaÎø sieÎ prawem do zÇycia, podkresÂlaø integralnosÂcÂ osoby ludzkiej od jej poczeÎcia do naturalnej sÂmierci. Wøadza
panÂstwowa ¹nie mozÇe decydowacÂ bezposÂrednio o poczaÎtku lub
o konÂcu zÇycia ludzkiego, okresÂlacÂ wedøug swojego widzimisieÎ sposoÂb
jego rozwoju fizycznego, duchowego, religijnego i moralnegoº43.
40

Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 44.
Zob. Pius XII, PrzemoÂwienie wigilijne z 24.XII.1942 roku, w: Dokumenty nauki spoøecznej KosÂcioøa, Rzym ± Lublin, t. 1, s. 181-197.
42
Zob. Pius XII, PrzemoÂwienie na uczczenie pieÎcÂdziesiaÎtej rocznicy ogøoszenia
encykliki ¹Rerum novarumº papiezÇa Leona XIII 1.VI.1941roku, w: Dokumenty
nauki spoøecznej KosÂcioøa, Rzym ± Lublin, t. 1, s. 157-168.
43
TamzÇe, s. 160.
41
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TakzÇe sam czøowiek nie mozÇe dysponowacÂ swoim zÇyciem, poniewazÇ
nie jest jego wøasÂcicielem, a jedynie jego uzÇytkownikiem44. W swoich
przemoÂwieniach zajmowaø sieÎ tematykaÎ praw spoøecznych. Poszerzyø
znaczenie pojeÎcia søusznej pøacy, ktoÂra powinna nie tylko zapewnicÂ
utrzymanie robotnikowi, jego rodzinie oraz pozwolicÂ na dokonanie
oszczeÎdnosÂci, ale takzÇe powinna zagwarantowacÂ wøasÂciwe wychowanie i wyksztaøcenie dzieci45.
Obszernie tezÇ ujaÎø prawo do pracy oraz prawo do uzÇywania doÂbr
doczesnych. Prawo do uzÇywania doÂbr doczesnych uwazÇaø za wazÇniejsze od innych praw spoøecznych46. Jest ono sÂcisÂle powiaÎzane z prawem wøasnosÂci i oznacza prawo czøowieka do ¹korzystania z doÂbr
materialnych ziemiº47 dla swego utrzymania i rozwoju. Prawo to jest
niezbeÎdne czøowiekowi do wypeøniania jego obowiaÎzkoÂw i pozwala
na wøasÂciwe funkcjonowanie czøowieka jako osoby. Jest to prawo
pierwotne, a wieÎc nie nadane czøowiekowi przez spoøecznosÂcÂ ludzkaÎ
i przysøugujaÎce wszystkim ludziom48. Skorelowane z prawem do uzÇywania doÂbr doczesnych prawo wøasnosÂci prywatnej jest prawem o tyle
istotnym, izÇ zapewnia rodzinie wøasÂciwe funkcjonowanie w spoøecznosÂci ludzkiej i zadaniem panÂstwa jest wøasÂnie umozÇliwienie kazÇdemu czøowiekowi zrealizowania tego prawa49.
Niemniej istotnym prawem spoøecznym wymienionym przez Piusa XII jest prawo do pracy, ujmowane w dwoÂch pøaszczyznach: osobistej, oznaczajaÎcej, izÇ wykonanie pracy angazÇuje osobiste siøy czøowieka oraz koniecznej, poniewazÇ bez pracy czøowiek nie jest w stanie
zdobycÂ tego, co jest mu niezbeÎdne do zÇycia. PapiezÇ takzÇe to prawo
44

Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 46.
PrzemoÂwienie z 13 VI 1943 r., za: Cz. Strzeszewski, Ewolucja katolickiej nauki
spoøecznej, Warszawa 1978, s. 92.
46
Za: Jan XXIII, Mater et Magistra, w: Jan XXIII, Paweø VI, Jan Paweø II,
Encykliki, Warszawa 1981, s. 19; encyklikeÎ Mater et Magistra papiezÇ napisaø, aby
przypomniecÂ dokonania poprzednikoÂw w dziedzinie praw spoøecznych.
47
Pius XII, PrzemoÂwienie na uczczenie pieÎcÂdziesiaÎtej rocznicy ogøoszenia encykliki ¹Rerum novarumº, s. 159.
48
Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 49.
49
Zob. Pius XII, PrzemoÂwienie na uczczenie pieÎcÂdziesiaÎtej rocznicy ogøoszenia
encykliki ¹Rerum novarumº, s. 161.
45
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uznaø za naturalne prawo czøowieka, a obowiaÎzkiem panÂstwa jest
zapewnienie mozÇliwosÂci korzystania z tego prawa50.
Z przedstawionych powyzÇej dokumentoÂw papieskich wynika, izÇ
zainteresowanie KosÂcioøa tematykaÎ praw czøowieka rosøo stopniowo
w ciaÎgu XIX wieku. Opinie, izÇ KosÂcioÂø zajmowaø negatywne stanowisko wobec praw czøowieka nalezÇy uznacÂ za co najmniej niesprawiedliwe. KosÂcioÂø nie moÂgø wyrazicÂ zgody na koncepcje liberalno-racjonalistyczne praw czøowieka, ktoÂrych zastosowanie w zÇyciu spoøecznym
doprowadziøo do stworzenia ponownego rozwarstwienia spoøecznego,
do powstania warstwy spoøecznej robotniczej, ktoÂra zamiast korzystacÂ
w peøni z praw czøowieka, zostaøa w zasadzie ich pozbawiona, w imieÎ
materializmu, rozwinieÎtego konsumpcjonizmu i bøeÎdnie rozumianego
prawa wøasnosÂci, a takzÇe wolnosÂci, ujmowanej jako prawo czynienia
tego, co sieÎ chce, bez wzgleÎdu na ograniczenia wynikajaÎce chociazÇby
z prawa innych osoÂb do korzystania z wolnosÂci i innych swych praw.
KosÂcioÂø wypracowaø wøasny katalog praw czøowieka, a zwøaszcza
praw spoøecznych, opartych na prawie naturalnym, ktoÂrych zÂroÂdøem
jest godnosÂcÂ osoby ludzkiej. Zanim jeszcze doszøo do sÂwieckiej kodyfikacji tych praw w Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, papiezÇe XIX i poczaÎtkoÂw XX wieku zajeÎli sieÎ nimi w swym nauczaniu,
dajaÎc podstawy do dalszych refleksji i dziaøanÂ KosÂcioøa na tym polu.
3. STANOWISKO KOSÂCIOèA WOBEC POWSZECHNEJ DEKLARACJI
PRAW CZèOWIEKA Z 1948 ROKU

Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka (10 grudnia 1948 r.)
powstaøa w ramach Organizacji NarodoÂw Zjednoczonych jako reakcja oÂwczesnego sÂwiata na dosÂwiadczenia wojenne, gdy ¹nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw czøowieka doprowadziøo do aktoÂw
barbarzynÂstwa, ktoÂre wstrzaÎsneÎøy sumieniem ludzkosÂciº51, a godnosÂcÂ
50

Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 50; Pius XII, PrzemoÂwienie na uczczenie pieÎcÂdziesiaÎtej rocznicy ogøoszenia encykliki ¹Rerum novarumº, s. 160.
51
Za: Preambuøa do Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, w: ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 321.
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osoby ludzkiej przestaøa miecÂ jakaÎkolwiek wartosÂcÂ. Narody Zjednoczone uznaøy za konieczne ¹zawarowanie praw czøowieka przepisami
prawaº52, co z jednej strony miaøo doprowadzicÂ do lepszej wspoÂøpracy mieÎdzy narodami, a z drugiej, ustalenie wspoÂlnego katalogu praw
czøowieka, rozumianych jednakowo, pozwalaøo na ich peøniejszaÎ realizacjeÎ.
Deklaracja skøadaøa sieÎ z preambuøy i 30 artykuøoÂw, w ktoÂrych
wymienia sieÎ ¹roÂwne i niezbywalneº53 prawa czøowieka, uznajaÎc
przyrodzonaÎ godnosÂcÂ czøowieka. W artykule 1 mozÇemy przeczytacÂ,
izÇ ¹wszyscy ludzie rodzaÎ sieÎ wolni i roÂwni pod wzgleÎdem swej godnosÂci i swych praw. SaÎ oni obdarzeni rozumem i sumieniem, i powinni
posteÎpowacÂ wobec innych w duchu braterstwaº54. Dalsze artykuøy
wymieniajaÎ nasteÎpujaÎce prawa czøowieka: prawo do zÇycia, wolnosÂci
i bezpieczenÂstwa (art. 3), prawo do uznania osobowosÂci prawnej
czøowieka (art. 6), prawo do jednakowej ochrony prawnej (art. 7),
prawo do saÎdowego dochodzenia swych praw (art. 8), prawo do
sprawiedliwego i bezstronnego saÎdu (art. 10), prawo do uznania osoby za niewinnaÎ, dopoÂki saÎd nie udowodni jej winy (art. 11 pkt 1),
prawo swobodnego poruszania sieÎ i zamieszkania (art. 13 pkt 1),
prawo do emigracji i imigracji (art. 13 pkt 2), prawo do ubiegania
sieÎ o azyl (art. 14 pkt 1), prawo do posiadania obywatelstwa (art. 15),
prawo do zawarcia maøzÇenÂstwa i zaøozÇenia rodziny oraz jej ochrony
(art. 16), prawo do posiadania wøasnosÂci (art. 17), prawo wolnosÂci
mysÂli, sumienia i wyznania (art. 18), prawo wolnosÂci wyrazÇania (art.
19), prawo do zgromadzania sieÎ i stowarzyszania (art. 20), prawo do
uczestnictwa w rzaÎdzeniu oraz do roÂwnego dosteÎpu do søuzÇby publicznej w swym kraju (art. 21), prawo do ubezpieczenÂ spoøecznych
oraz do urzeczywistniania swych praw gospodarczych, spoøecznych
i kulturalnych (art. 22), prawo do pracy (art. 23 pkt 1), prawo do
søusznej pøacy (art. 23 pkt 2,3), prawo do tworzenia i przysteÎpowania
do zwiaÎzkoÂw zawodowych (art. 23 pkt 4), prawo do urlopu i wypo52

Za: Preambuøa do Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, w: ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 321.
53
Za: tamzÇe, s. 321.
54
Za: tamzÇe, s. 322.
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czynku (art. 24), prawo do stopy zÇyciowej zapewniajaÎcej zdrowie
i dobrobyt rodziny (art. 25), prawo do nauki (art. 26), prawo do
swobodnego uczestnictwa w zÇyciu kulturalnym spoøeczenÂstwa
(art. 27), prawo do porzaÎdku mieÎdzynarodowego (art. 28). Deklaracja wymienia roÂwniezÇ kilka zakazoÂw: zakaz dyskryminacji ze wzgleÎdu
na raseÎ, kolor skoÂry, pøecÂ, jeÎzyk, wyznanie, poglaÎdy polityczne i inne,
narodowosÂcÂ, pochodzenie spoøeczne, majaÎtek, urodzenie lub inny
stan i podobnie zakaz dyskryminacji jakiegosÂ kraju lub obszaru
(art. 2), zakaz niewolnictwa (art. 4), zakaz tortur, oraz zakaz traktowania w sposoÂb okrutny, nieludzki lub ponizÇajaÎcy (art. 5), zakaz
bezprawnego aresztowania, zatrzymania lub wygnania z kraju
(art. 9), zakaz skazania za przesteÎpstwo w mysÂl zasady lex retro
non agit (art. 11 pkt 2)55.
Deklaracja konÂczy sieÎ przypomnieniem, izÇ czøowiek ma nie tylko
prawa, ale takzÇe obowiaÎzki wobec spoøeczenÂstwa, ¹bez ktoÂrego niemozÇliwy jest swobodny i peøny rozwoÂj jego osobowosÂciº56, a prawa
i wolnosÂci czøowieka mogaÎ bycÂ ograniczone tylko na drodze prawnej
¹w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw
i wolnosÂci innych i w celu uczynienia zadosÂcÂ søusznym wymogom
moralnosÂci, porzaÎdku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego spoøeczenÂstwaº57.
PapiezÇ Pius XII nie wypowiedziaø sieÎ na temat Deklaracji po jej
ogøoszeniu. Wprawdzie jeszcze w trakcie prac nad jej tekstem,
1 wrzesÂnia 1948 r., papiezÇ doceniø fakt, zÇe istniejaÎ ludzie, ktoÂrzy majaÎc
poczucie odpowiedzialnosÂci za cywilizacjeÎ i ludzkosÂcÂ, nie ustajaÎ w wysiøkach na rzecz ochrony praw czøowieka i obrony ludzkosÂci przed
kataklizmem nowej wojny, jednakzÇe juzÇ po jej ogøoszeniu nie zajaÎø
zÇadnego stanowiska wobec tego faktu58. Badacze tego tematu przyjmowali roÂzÇne hipotezy takiego stanowiska papiezÇa59. Z jednej strony
uwazÇa sieÎ, izÇ chodziøo tu o negatywne nastawienie wielu katolickich
55

Zob. tamzÇe, s. 322-329.
Art. 29 pkt 1 Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, za: ks. H. Skorowski,
Problematyka, s. 328.
57
Art. 29 pkt 2 Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, za: tamzÇe, s. 328.
58
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 177.
59
Zob. tamzÇe, s. 177.
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mysÂlicieli do Deklaracji, ktoÂrych papiezÇ nie chciaø urazicÂ, spowodowane jakoby laickim charakterem praw wymienionych w teksÂcie oraz
brakiem odwoøania sieÎ do StwoÂrcy, jako do zÂroÂdøa praw czøowieka.
Z drugiej strony podejrzewa sieÎ, zÇe papiezÇ nie moÂgø zaakceptowacÂ
tego, izÇ prawa czøowieka wymienione w Deklaracji saÎ oddzielone od
religii i jako takie nie mogaÎ søuzÇycÂ pokojowi. Poza tym w teksÂcie
Deklaracji moÂwi sieÎ jedynie o przyrodzonej godnosÂci czøowieka,
nie wspominajaÎc o jej nadprzyrodzonym wymiarze i nie wiaÎzÇaÎc praw
czøowieka z prawem BozÇym60.
W pracach nad tworzeniem Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka brali udziaø mysÂliciele katoliccy. Najbardziej znaczaÎcymi postaciami saÎ tu Jacques Maritain oraz Rene Cassin, ktoÂry konsultowaø
wiele spraw dotyczaÎcych tekstu deklaracji z G. Roncallim, poÂzÂniejszym papiezÇem Janem XXIII.
I to wøasÂnie papiezÇ Jan XXIII uczyniø pierwszy krok ku temu, aby
KosÂcioÂø znalazø wspoÂlnaÎ pøaszczyzneÎ z ludzÂmi niewierzaÎcymi, w rozumieniu praw czøowieka. Jego najdoniosÂlejszaÎ encyklikaÎ w tej materii
jest Pacem in terris, gdzie papiezÇ dokonaø roÂwniezÇ oceny Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, a takzÇe dziaøalnosÂci ONZ. Jest to
w zasadzie pierwsza encyklika, w ktoÂrej papiezÇ zwraca sieÎ takzÇe do
wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko do osoÂb wierzaÎcych61. Podobnie jak jego poprzednicy, stwierdza, izÇ prawa czøowieka saÎ prawami
naturalnymi, lecz wysnuwa z tego faktu jeszcze jeden wniosek, a mianowicie katolicy majaÎ dlatego ¹szerokie mozÇliwosÂci spotkanÂ i porozumienÂ tak z chrzesÂcijanami odøaÎczonymi od Stolicy Apostolskiej, jak
i z istotami ludzkimi pozostajaÎcymi poza sÂwiatøem wiary w Jezusa
Chrystusa, w ktoÂrych jednak obecne jest sÂwiatøo rozumu oraz wrodzona uczciwosÂcÂº62.
PapiezÇ pozytywnie odnioÂsø sieÎ do Deklaracji ONZ, mimo izÇ niektoÂre jej punkty ¹wzbudziøy obiekcje i zastrzezÇeniaº63. Stwierdziø, izÇ
¹dokument ten stanowi niewaÎtpliwie wazÇny krok na drodze do praw60

Zob. tamzÇe, s. 177-178.
Zob. F. Compagnoni, Prawa, s. 202.
62
Jan XXIII, Pacem in terris, n.57, w: Jan XXIII, Paweø VI, Jan Paweø II, Encykliki, Warszawa 1981, s. 123.
63
TamzÇe, n. 50, s. 121.
61
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no-politycznego zorganizowania wspoÂlnoty sÂwiatowej. Uznaø on [dokument ± przyp. aut.] solennie godnosÂcÂ osoby we wszystkich istotach
ludzkich; w konsekwencji ogøoszone zostaøo jako ich prawo fundamentalne prawo do swobodnego dziaøania w poszukiwaniu prawdy,
we wdrazÇaniu dobra moralnego i sprawiedliwosÂci; prawo do zÇycia
godnego; ogøoszone zostaøy roÂwniezÇ inne prawa zwiaÎzane z tymi,
ktoÂre wymienione zostaøy wyzÇejº64.
PapiezÇ Jan XXIII odszedø roÂwniezÇ od stanowiska, jakie KosÂcioÂø
zajaÎø od czasoÂw rewolucji francuskiej, gdy mylono bøaÎd z bøaÎdzaÎcym
oraz prawdeÎ z nosicielem prawdy. PapiezÇ w swej encyklice gøosiø, izÇ
¹søusznosÂcÂ wymaga, aby zawsze odroÂzÇniacÂ bøeÎdy od osoÂb wyznajaÎcych
bøeÎdne poglaÎdy, chociazÇby ci ludzie kierowali sieÎ albo faøszywym przekonaniem, albo niedostatecznaÎ znajomosÂciaÎ religii lub moralnosÂciº65.
J. Joblin, ktoÂry przez wiele lat byø pracownikiem MieÎdzynarodowej
Organizacji Pracy w Genewie, stwierdziø, zÇe papiezÇ Jan XXIII zasøuzÇyø
sieÎ zatarciem konfliktu mieÎdzy ludzÂmi wierzaÎcymi a niewierzaÎcymi,
ktoÂry wysteÎpuje w sÂwiecie zachodnim. Nie rezygnujaÎc z obrony wartosÂci chrzesÂcijanÂskich, papiezÇ nie uwazÇaø, aby roÂzÇnice mieÎdzy doktrynaÎ
KosÂcioøa a wspoÂøczesnym sÂwiatem przesiaÎknieÎtym ateizmem, w interpretacji pewnych wartosÂci miaøy zdominowacÂ zÇycie publiczne66.
PapiezÇ Paweø VI takzÇe popieraø dziaøalnosÂcÂ Organizacji NarodoÂw
Zjednoczonych w dziedzinie praw czøowieka. BeÎdaÎc w siedzibie
ONZ w 1964 r. moÂwiø: ¹To, co tutaj ogøaszacie, to saÎ fundamentalne
prawa i obowiaÎzki czøowieka, jego godnosÂcÂ, jego wolnosÂcÂ, zwøaszcza
wolnosÂcÂ religijna. Czujemy, zÇe jestesÂcie interpretatorami tego, co
w umysÂle ludzkim jest najwyzÇsze [...]º67.
Do Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka bardzo czeÎsto odwoøywaø sieÎ papiezÇ Jan Paweø II. JuzÇ na poczaÎtku swego pontyfikatu
z okazji XXX rocznicy ogøoszenia Deklaracji przesøaø oreÎdzie Organizacji NarodoÂw Zjednoczonych (2 pazÂdziernika 1979 r.), w ktoÂrym
stwierdziø, zÇe sformuøowania Powszechnej Deklaracji i encykliki pa64
65
66
67

TamzÇe, n. 50, s. 121.
TamzÇe, n. 158, s. 151.
Zob. F. Compagnoni, Prawa, s. 118-119.
Za: tamzÇe, s. 208.
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piezÇa Jana XXIII Pacem in terris saÎ bardzo podobne. Oba dokumenty potwierdzajaÎ, izÇ podstawaÎ praw czøowieka jest godnosÂcÂ osoby ludzkiej. PapiezÇ gøosiø, izÇ ¹dokument ten jest «søupem milowym» na wielkiej i trudnej drodze rodzaju ludzkiegoº68. PapiezÇ uznaø, zÇe dokonania ONZ na polu praw czøowieka, liczne deklaracje ¹praw ludzkich,
praw dziecka, kobiety, roÂwnosÂci mieÎdzy rasamiº, a zwøaszcza dwa
ukøady mieÎdzynarodowe o prawach gospodarczych, spoøecznych
i kulturalnych, o prawach obywatelskich i politycznych, powinny stanowicÂ ¹podstawowaÎ wartosÂcÂ, z ktoÂraÎ winni konfrontowacÂ swoje sumienia jej czøonkowie i z ktoÂrej [ONZ ± przyp. aut.] winna czerpacÂ
ustawicznie swoje natchnienieº69.
PapiezÇ Jan Paweø II bardzo ceniø ten dokument, powoøujaÎc go
w wielu swych pismach i przemoÂwieniach70, nazywaø go ¹najcenniejszym i najwazÇniejszym dokumentem w historii prawaº71, w ktoÂrym
Narody Zjednoczone daÎzÇyøy do okresÂlenia i ustalenia obiektywnych
i nienaruszalnych praw czøowieka, zobowiaÎzujaÎc sieÎ wzajemnie do ich
sÂcisøego przestrzegania72, a takzÇe ceniø jego znaczaÎcy wkøad w rozwoÂj
prawa mieÎdzynarodowego oraz krajowego w dziedzinie praw czøowieka. Twierdziø, zÇe dzieÎki Deklaracji ¹miliony meÎzÇczyzn i kobiet mozÇe
wiesÂcÂ zÇycie bardziej godziweº73. RoÂwnoczesÂnie papiezÇ usÂwiadamiaø
swoich odbiorcoÂw, izÇ Deklaracja beÎdzie pustym frazesem i jedynie
68

Jan Paweø II, OreÎdzie do Organizacji NarodoÂw Zjednoczonych w Nowym
Jorku (2.X.1979 r.), n. 7 w: Dokumenty nauki spoøecznej KosÂcioøa, Rzym ± Lublin
1987, t. 2, s. 89.
69
TamzÇe, n. 9, s. 91.
70
Np.: Encykliki Redemptor hominis, Centessimus annus, OreÎdzie papieskie na
sÂwiatowy dzienÂ pokoju z dnia 8 grudnia 1979, OreÎdzie do prezydenta i narodu filipinÂskiego z dnia 17 lutego 1981, OreÎdzie papieskie na sÂwiatowy dzienÂ pokoju z dnia 8
grudnia 1981.
71
¹[...] the most precious and important document in the history of lawº; zob.
Message of pope John Paul II for the 50th anniversary of the Universal Declaration of
Human Rights, w: Human rights and the pastoral mission of the Church, World Congress on the pastoral promotion of human rights, Rome, 1-4 July 1998, Vatican City
2000, s. 63.
72
Zob. Jan Paweø II, Redemptor hominis, n. 17, w: Jan XXIII, Paweø VI, Jan
Paweø II, Encykliki, s. 458.
73
Message of pope John Paul II for, s. 63.
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¹literaÎº prawa, jesÂli nie beÎdzie wsÂroÂd PanÂstw Sygnatariuszy Deklaracji
woli do wypeøniania jej wszystkich postanowienÂ. MoÂwiø, izÇ sama ¹literaº prawa mozÇe zabijacÂ, podczas gdy tylko ¹duch ozÇywiaº, dlatego
Deklaracja powinna bycÂ rozumiana zgodnie z jej ¹duchemº nakierowanym na dobro czøowieka, ¹osoby we wspoÂlnocieº74. W swej encyklice Evangelium vitae Jan Paweø II pisaø, ¹zÇe te deklaracje praw osoÂb
i narodoÂw [...] saÎ jedynie jaøowaÎ retorykaÎ, jezÇeli nie towarzyszy im
zdemaskowanie egoizmu krajoÂw bogatych, ktoÂre zamykajaÎ krajom
ubogim dosteÎp do rozwoju albo uzalezÇniajaÎ go od absurdalnych zakazoÂw prokreacji i tym samym przeciwstawiajaÎ rozwoÂj samemu czøowiekowiº75. PapiezÇ pieÎtnowaø tendencjeÎ do ¹wybierania tego czy innego prawa dla swej wygody, podczas gdy ignoruje sieÎ te prawa, ktoÂre
saÎ sprzeczne z dorazÂnymi interesamiº76. Jan Paweø II zdawaø sobie
spraweÎ z tego, izÇ Powszechna Deklaracja nie zawiera w swej tresÂci
podstaw antropologicznych i etycznych praw, ktoÂre wymienia, ale tu
wøasÂnie KosÂcioÂø wnosi swoÂj ¹niezastaÎpiony wkøadº przez gøoszenie, zÇe
czøowiek zostaø stworzony na obraz i podobienÂstwo Boga77.
Â è POSOBOROWY A PRAWA CZèOWIEKA
4. KOSÂCIO

SoboÂr WatykanÂski II prawom czøowieka posÂwieÎciø wiele dokumentoÂw, z ktoÂrych za najbardziej znaczaÎce uznaje sieÎ KonstytucjeÎ
duszpasterskaÎ o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym (Gaudium et spes)
oraz DeklaracjeÎ o wolnosÂci religijnej (Dignitatis humanae). Analiza
tych i innych dokumentoÂw Soboru pozwala na ustalenie katalogu
praw czøowieka, na wskazanie wspoÂøczesnych zagrozÇenÂ tych praw
oraz na stwierdzenie, zÇe zÂroÂdøem uzasadniajaÎcym prawa czøowieka
74
Zob. Jan Paweø II, Redemptor hominis, n. 17, w: Jan XXIII, Paweø VI, Jan
Paweø II, Encykliki, s. 459.
75
Jan Paweø II, Evangelium vitae, n. 18, KrakoÂw 1995, s. 33.
76
Message of pope John Paul II for, s. 63.
77
PrzemoÂwienie Jana Pawøa II z okazji uroczystosÂci nadania doktoratu «honoris causa» Uniwersytetu «La Sapienza» (17 V 2003), umieszczone pod adresem
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/dr_lasapienza
_17052003.html
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jest godnosÂcÂ osoby ludzkiej78. Deklaracja o wolnosÂci religijnej (Dignitatis humanae) potwierdza fakt, izÇ KosÂcioÂø naprawdeÎ poszukuje
wspoÂlnej pøaszczyzny porozumienia ze wszystkimi ludzÂmi dobrej woli. Deklaracja stwierdza, zÇe wolnosÂcÂ religijna przysøuguje wszystkim
ludziom jako prawo, ktoÂre ¹ma swoÂj fundament nie w subiektywnym
nastawieniu osoby, ale w samej jego naturze. Dlatego prawo do owej
wolnosÂci przysøuguje trwale roÂwniezÇ tym, ktoÂrzy nie wypeøniajaÎ obowiaÎzku szukania prawdy i trwania przy niejº79.
W czasie trwania Soboru WatykanÂskiego II swojaÎ encyklikeÎ Pacem
in terris (11 kwietnia 1963 r.) ogøosiø papiezÇ Jan XXIII, ktoÂra nazywana
jest kartaÎ praw czøowieka, wielkaÎ kartaÎ praw czøowieka, czy tezÇ deklaracjaÎ praw czøowieka80. PapiezÇ podkresÂla w niej, zÇe godnosÂcÂ czøowieka
wynika z tego, izÇ jest istotaÎ obdarzonaÎ rozumem i wolnaÎ wolaÎ, ma wieÎc
prawa i obowiaÎzki wypøywajaÎce z jego natury, ktoÂre saÎ powszechne,
nienaruszalne i niezbywalne. Prawa czøowieka saÎ wieÎc prawami naturalnymi, a takzÇe pierwotnymi, gdyzÇ saÎ wczesÂniejsze od jakiegokolwiek
prawa pozytywnego81. GodnosÂcÂ osoby ludzkiej w sÂwietle objawienia
BozÇego nalezÇy oceniacÂ jeszcze wyzÇej, jako zÇe ludzie zostali odkupieni
za ceneÎ krwi Jezusa Chrystusa i przez to stali sieÎ dziecÂmi BozÇymi82.
PapiezÇ zebraø w swym dokumencie podstawowe prawa czøowieka, podkresÂlajaÎc roÂwnoczesÂnie, zÇe czøowiek ma odpowiadajaÎce prawom obowiaÎzki, zwiaÎzane z uznaniem i poszanowaniem praw innych
ludzi83. Jan XXIII wymienia dziewieÎcÂ praw czøowieka, ktoÂre w tresÂci
encykliki saÎ dokøadnie uszczegoÂøowione:
78

Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 65.
Deklaracja o wolnosÂci religijnej (Dignitatis humanae), n. 6a, za: F. Compagnoni, Prawa, s.206.
80
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 51.
81
Zob. tamzÇe, s. 55.
82
Zob. Jan XXIII, Pacem in terris, n. 9-10, w: Jan XXIII, Paweø VI, Jan Paweø II,
Encykliki, s. 97.
83
Zob. tamzÇe, n. 30, s. 105; podobnie w Deklaracji o wolnosÂci religijnej (Dignitatis humanae), n. 7b : ¹przy korzystaniu z wszelkich rodzajoÂw wolnosÂci nalezÇy przestrzegacÂ moralnej zasady odpowiedzialnosÂci osobistej i spoøecznej; staÎd w realizowaniu
swych praw poszczegoÂlni ludzie i grupy spoøeczne majaÎ moralny obowiaÎzek zwracania
uwagi i na prawa innych, i na swoje wobec innych obowiaÎzki, i na wspoÂlne dobro
wszystkichº, za: F. Compagnoni, Prawa, s. 207.
79
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1) prawo do zÇycia oraz prawo do godnej czøowieka stopy zÇyciowej, prawo do nienaruszalnosÂci ciaøa, do posiadania sÂrodkoÂw potrzebnych do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu zÇycia, prawo do zabezpieczenia spoøecznego w kryzysowych sytuacjach zÇyciowych,
2) prawo do korzystania z wartosÂci moralnych i kulturalnych,
3) prawo do oddawania czci Bogu zgodnie z wymaganiami prawego sumienia,
4) prawo do wolnego wyboru stanu i do swobody zÇycia rodzinnego,
5) prawa w dziedzinie gospodarczej, w tym prawo do søusznej
pøacy oraz do wøasnosÂci prywatnej,
6) prawo do zrzeszania sieÎ,
7) prawo do emigracji i migracji,
8) prawo do udziaøu w zÇyciu publicznym,
9) prawo do ochrony swoich praw84.
Nie mozÇna powiedziecÂ jednak, zÇe encyklika zawiera tylko dziewieÎcÂ podstawowych praw czøowieka, poniewazÇ papiezÇ kazÇde z tych
praw uszczegoÂøawia, tworzaÎc w rzeczywistosÂci caøy katalog praw czøowieka. Przykøadem mozÇe tu bycÂ prawo do korzystania z wartosÂci
moralnych i kulturalnych, ktoÂrego tresÂcÂ stanowi prawo do korzystania z rozwoju wiedzy, do wyksztaøcenia podstawowego, technicznego, zawodowego i wyzÇszego, do wolnosÂci poszukiwania prawdy, do
wypowiadania i rozpowszechniania swych poglaÎdoÂw, do swobodnej
twoÂrczosÂci artystycznej, do otrzymywania prawdziwych informacji,
do nalezÇnego szacunku i posiadania dobrej opinii85.
Dwa lata przed ogøoszeniem Pacem in terris, papiezÇ Jan XXIII
wydaø encyklikeÎ Mater et Magistra, ktoÂraÎ napisaø w celu przypomnienia dokonanÂ swych poprzednikoÂw w dziedzinie praw spoøecznych.
Przedstawiø w niej roÂwniezÇ swoje postulaty w tej materii, dotyczaÎce
przede wszystkim prawa do søusznej pøacy oraz prawa do wøasnosÂci
prywatnej w zmieniajaÎcej sieÎ sytuacji gospodarczej nie tylko w po84
Zob. Jan XXIII, Pacem in terris, n.11-27, w: Jan XXIII, Paweø VI, Jan Paweø II,
Encykliki, s. 99-105.
85
Zob. tamzÇe, n. 12-13, s. 100.
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szczegoÂlnych krajach, ale takzÇe w skali globalnej. PapiezÇ twierdziø, izÇ
ustalajaÎc wysokosÂcÂ wynagrodzenia, nalezÇy bracÂ pod uwageÎ wiele
czynnikoÂw, w tym rzeczywistaÎ wydajnosÂcÂ pracy poszczegoÂlnych pracownikoÂw, sytuacjeÎ gospodarczaÎ zatrudniajaÎcych przedsieÎbiorstw,
dobro kraju i dobro wszystkich narodoÂw86. Natomiast prawo wøasnosÂci papiezÇ uznaø za prawo naturalne, ktoÂre zawsze jest skorelowane z prawem do ¹wolnego dziaøania w dziedzinie gospodarczejº87.
Jan XXIII przytacza søowa Piusa XII, ktoÂre wygøosiø w przemoÂwieniu
na BozÇe Narodzenie w 1942 r., zÇe godnosÂcÂ osoby ludzkiej ¹wymaga
koniecznie, i wedle søusznych nakazoÂw natury, prawa do uzÇytkowania doÂbr materialnych, ktoÂremu to prawu odpowiada niewaÎtpliwie
bardzo wazÇny obowiaÎzek, domagajaÎcy sieÎ, by w miareÎ mozÇnosÂci dacÂ
wszystkim mozÇliwosÂcÂ posiadania wøasnosÂci prywatnejº88.
NasteÎpca Jana XXIII, papiezÇ Paweø VI ogøosiø w 1967 r. encyklikeÎ
Populorum progressio, w ktoÂrej przedstawiø sytuacjeÎ spoøecznaÎ na
sÂwiecie, czyli wzrastajaÎcy brak roÂwnowagi mieÎdzy panÂstwami bogatymi i biednymi, co przekøada sieÎ nie tylko na nieroÂwny podziaø
w pøaszczyzÂnie korzystania z doÂbr, ale takzÇe na wykonywanie wøadzy
w sÂwiecie89. Nauczanie papiezÇa zmierzaøo do podkresÂlenia, izÇ rozwoÂj
praw czøowieka jest mozÇliwy tylko przez rozwoÂj spoøeczno-gospodarczy i solidarnaÎ wspoÂøpraceÎ wszystkich narodoÂw. PodkresÂliø roÂwniezÇ
prawo osoby ludzkiej do integralnego rozwoju, zaroÂwno duchowego,
jak i intelektualnego, ktoÂre roÂwnoczesÂnie uznaø za obowiaÎzek kazÇdego czøowieka90. PapiezÇ ten byø przeciwnikiem wojny jako metody
rozwiaÎzywania konfliktoÂw mieÎdzynarodowych. Gøosiø hasøa na rzecz
pokoju w sÂwiecie, przy czym kierowaø je nie tylko do rzaÎdzaÎcych
panÂstwami, ale do kazÇdego czøowieka91.
86

Zob. Jan XXIII, Mater et Magistra, w: Jan XXIII, Paweø VI, Jan Paweø II,
Encykliki, s. 31.
87
TamzÇe, s. 31.
88
TamzÇe, s. 43.
89
Zob. Paweø VI, Populorum progressio, n. 8-9, w: Jan XXIII, Paweø VI, Jan
Paweø II, Encykliki, s. 233.
90
Zob. tamzÇe, n. 16, s. 235.
91
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 76; tezy papiezÇa Pawøa VI: ¹pokoÂj zalezÇy od
ciebieº, ¹pokoÂj jest mozÇliwyº, ¹jesÂli pragniesz pokoju ± pracuj dla sprawiedliwosÂciº.
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Podczas pontyfikatu Pawøa VI miaøo miejsce sformuøowanie dokumentu Papieskiej Komisji ¹Iustitia et Paxº zatytuøowanego KosÂcioÂø i prawa czøowieka. Dokument ten powstaø z okazji 25. rocznicy
uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, a ogøoszono go
w 1975 r. We wsteÎpie zaznaczono, izÇ dokument ten, przedstawiajaÎc
¹problematykeÎ i chrzesÂcijanÂskaÎ wizjeÎ praw czøowiekaº92, ma na celu
wskazanie KosÂcioøom lokalnym ¹kilka elementoÂw do rozwazÇanÂ
i pewne wskazania praktyczneº93 w tej dziedzinie oraz ¹podkresÂlicÂ
podstawowaÎ wageÎ nierozerwalnej i niezbeÎdnej wieÎzi zachodzaÎcej
mieÎdzy prawami i obowiaÎzkami czøowiekaº94. Dokument zaczyna
sieÎ rysem historycznym, w ktoÂrym przedstawiony jest pokroÂtce rozwoÂj idei praw czøowieka w KosÂciele. Dokument tøumaczy poczaÎtkowaÎ postaweÎ KosÂcioøa wobec praw czøowieka95, a nasteÎpnie przedstawia odejsÂcie od krytyki nowozÇytnych koncepcji tych praw i stworzenie przez doktryneÎ KosÂcioøa wøasnego katalogu praw ludzkich oraz
poszukiwanie pøaszczyzny porozumienia co do praw czøowieka ze
wszystkimi ludzÂmi dobrej woli. Dokument ten ocenia takzÇe dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa dotyczaÎcaÎ promowania praw czøowieka w ostatnim
czasie: ¹KosÂcioÂø rozszerzyø swe dziaøanie w obronie chrzesÂcijanÂstwa
(w obronie jego praw i praw swych czøonkoÂw) na caøaÎ spoøecznosÂcÂ
ludzkaÎ, aby bronicÂ praw kazÇdego czøowieka, opierajaÎc sieÎ na wspoÂlnej wszystkim ludziom naturze i na prawie naturalnym. [...] KosÂcioÂø,
przede wszystkim w drugiej poøowie XX wieku, zdobyø sobie wazÇnaÎ
i odpowiedzialnaÎ pozycjeÎ wobec spoøeczenÂstwa ludzkiego i w kwestii
praw czøowieka staø sieÎ zaczynem duchowego fermentu, domagajaÎc
sieÎ dla wszystkich ludzi, jednostek i zbiorowosÂci, porzaÎdku opartego
92

KosÂcioÂø i prawa czøowieka, n. 2, ¹WieÎzÂº 5 (241)/ 1978 maj, s. 39.
TamzÇe, n. 2, s. 39.
94
TamzÇe, n. 3, s. 39.
95
¹[...] nowe ideaøy wolnosÂci, posteÎpu i obrony praw czøowieka i obywatela,
gøoszone przez OsÂwiecenie i RewolucjeÎ FrancuskaÎ (wiek OsÂwiecenia), laicyzacja spoøeczenÂstwa, ktoÂra zenÂ wynikøa jako reakcja na klerykalizm, palaÎca potrzeba stawienia
oporu obojeÎtnosÂci, naturalizmowi, a przede wszystkim totalitarnemu i antyklerykalnemu laicyzmowi (liberalnemu w swych koncepcjach, lecz agresywnemu wobec KosÂcioøa
i wszelkich form religii) skøaniaøa czeÎsto papiezÇy do zajmowania postawy ostrozÇnej,
negatywnej, a czasem wreÎcz wrogiej i poteÎpiajaÎcejº, tamzÇe, n. 18, s. 41.
93
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o sprawiedliwosÂcÂ i miøosÂcÂ. Prawa czøowieka, usankcjonowane w Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, nie tylko znajdujaÎ wsparcie
w Magisterium KosÂcioøa, ale saÎ w nim czeÎsto przedstawione w sposoÂb
bardziej pogøeÎbiony i dalej idaÎcyº96. W dalszej czeÎsÂci dokumentu
przedstawiona jest lista wolnosÂci i praw podstawowych (10 punktoÂw)
oraz praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, spoøecznych
i kulturalnych (17 punktoÂw)97. Katalog wymienionych praw konÂczy
cytat z przemoÂwienia wygøoszonego na audiencji ogoÂlnej dnia
4 wrzesÂnia 1968 r. przez papiezÇa Pawøa VI, w ktoÂrym Ojciec SÂwieÎty
podkresÂliø znaczenie nauczania KosÂcioøa na temat ¹wyjaÎtkowosÂci
czøowieka, jego godnosÂci, nienaruszalnosÂci i bogactwa jego podstawowych praw, jego sÂwieÎtosÂci, zdolnosÂci do rozwoju, jego aspiracji do
peønego rozwoju, jego niesÂmiertelnosÂciº98
Dokument podkresÂla, izÇ KosÂcioÂø ceni wysoko to, zÇe w sÂwiecie
wspoÂøczesnym wysuwa sieÎ wszeÎdzie prawa czøowieka, ale roÂwnoczesÂnie ostrzega, zÇe dziaøania te nalezÇy przepajacÂ duchem Ewangelii99.
Dokument stwierdza, zÇe ¹obrona praw ludzkich przez KosÂcioÂø stanowi wymoÂg jego misji sprawiedliwosÂci i miøosÂci wypeønianej w duchu
nowiny ewangelicznejº100.
Zawiera takzÇe wskazoÂwki praktyczne w dziedzinie obrony praw
czøowieka skierowane nie tylko do KosÂcioøa hierarchicznego, ale
roÂwniezÇ do wszystkich chrzesÂcijan, ktoÂrych powoøaniem jest ¹odgrywanie w zÇyciu politycznym roli zaczynuº101. KosÂcioÂø powinien ciaÎgle
nauczacÂ, w sposoÂb nieustajaÎcy i praktyczny, na temat praw czøowieka. Dziaøania takie powinny ¹uczynicÂ chrzesÂcijan bardziej sÂwiadomymi godnosÂci osoby ludzkiej, braterstwa, roÂwnosÂci i wolnosÂci nalezÇnych i wøasÂciwych wszystkim istotom ludzkimº102.
PapiezÇem, ktoÂry najpeøniej w swym nauczaniu zajaÎø sieÎ prawami
osoby ludzkiej, czyniaÎc ten temat niemalzÇe najwazÇniejszym, byø Oj96
97
98
99
100
101
102

TamzÇe, n. 32, 33, s. 42.
Zob. tamzÇe, n. 36-38, s. 43.
TamzÇe, n. 39, s. 43.
Zob. tamzÇe, n. 41, s. 43.
TamzÇe, n. 44, s. 43.
TamzÇe, n. 68, s. 45.
TamzÇe, n. 91, s. 48.
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ciec SÂwieÎty Jan Paweø II, nazywany papiezÇem praw czøowieka103,
przede wszystkim dlatego, zÇe trudno znalezÂcÂ wypowiedzÂ czy dokument papieski, ktoÂry nie nawiaÎzywaøby do tematu praw czøowieka
i godnosÂci osoby ludzkiej.
CharakterystycznaÎ cechaÎ nauczania Jana Pawøa II w dziedzinie
praw czøowieka jest jego interpretacja godnosÂci osoby ludzkiej, ktoÂra
z jednej strony wyrazÇa sieÎ w wyposazÇeniu czøowieka w rozum i woleÎ,
a z drugiej jej wartosÂcÂ i znaczenie jest jeszcze wyzÇsze w sÂwietle religii
chrzesÂcijanÂskiej, gøoszaÎcej, zÇe czøowiek zostaø stworzony na obraz
i podobienÂstwo Boga104, a nasteÎpnie zostaø odkupiony przez Jezusa
Chrystusa105. PapiezÇ uznaje godnosÂcÂ osoby ludzkiej za podstaweÎ
praw czøowieka, ktoÂre przez to saÎ prawami absolutnymi i integralnymi. GodnosÂcÂ czøowieka papiezÇ traktuje jako najwyzÇszaÎ wartosÂcÂ osoby, ktoÂra nie jest wynikiem umowy spoøecznej i nie zalezÇy od ustanowienia wøadzy czy spoøeczenÂstwa. StaÎd prawa, ktoÂre wynikajaÎ
z godnosÂci osoby ludzkiej, czyli prawa czøowieka, saÎ prawami absolutnymi, a wieÎc nadrzeÎdnymi i uprzednimi wzgleÎdem panÂstwa czy
spoøeczenÂstwa106. Poza tym z godnosÂci osoby ludzkiej Jan Paweø II
wysnuwa roÂwniezÇ koncepcjeÎ integralnosÂci praw czøowieka wszystkich
trzech generacji, czyli praw wolnosÂciowych, spoøecznych i solidarnosÂciowych. PapiezÇ gøosiø, izÇ nie mozÇna uznawacÂ tylko praw wolnosÂciowych czøowieka, ignorujaÎc pozostaøe generacje praw. GodnosÂcÂ osoby
ludzkiej, jako niepodzielna, jest zÂroÂdøem niepodzielnych praw ludzkich i wymaga nie tylko uznania wolnosÂci czøowieka, ale takzÇe jego
potrzeb spoøeczno-polityczno-gospodarczo-kulturowych107.
W OreÎdziu do Organizacji NarodoÂw Zjednoczonych z dnia 2 pazÂdziernika 1979 r. Jan Paweø II przedstawiø katalog najwazÇniejszych
praw czøowieka. SaÎ to: prawo do zÇycia, do wolnosÂci i bezpieczenÂstwa
osobistego, prawo do wyzÇywienia, do odziezÇy, do mieszkania, do
103

Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 71.
¹[...] kazÇdy czøowiek ± niezalezÇnie od wøasnych przekonanÂ ± nosi w sobie
obraz Boga, a zatem zasøuguje na szacunekº, Jan Paweø II, Centesimus annus, n. 22,
Wrocøaw 1995, s. 46.
105
Zob. ks. F.J. Mazurek, Prawa, s. 77.
106
Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 72-73.
107
Zob. tamzÇe, s. 73.
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opieki zdrowotnej, do odpoczynku i rozrywki, prawo do wolnosÂci
søowa, do nauki i kultury, prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i wyznania, prawo do wyznawania wøasnej religii ± indywidualnie i zbiorowo, publicznie i prywatnie, prawo do wyboru okresÂlonego stanu
lub zawodu, do zaøozÇenia rodziny przy zapewnieniu warunkoÂw koniecznych do rozwoju zÇycia rodzinnego, prawo do wøasnosÂci i do
pracy, do godziwych warunkoÂw pracy i do sprawiedliwego wynagrodzenia za praceÎ, prawo do zebranÂ i do zrzeszania sieÎ, prawo do swobodnego poruszania sieÎ i do podroÂzÇowania wewnaÎtrz i na zewnaÎtrz
kraju, prawo do narodowosÂci i do miejsca zamieszkania, prawo do
uczestnictwa w zÇyciu politycznym i prawo do swobodnego wyboru
ustroju politycznego panÂstwa, do ktoÂrego sieÎ przynalezÇy108.
WsÂroÂd praw czøowieka papiezÇ Jan Paweø II za najwazÇniejsze uwazÇaø oczywisÂcie prawo do zÇycia, wynikajaÎce z godnosÂci osoby ludzkiej,
ktoÂremu posÂwieÎciø wielkaÎ czeÎsÂcÂ swojego nauczania. NajwazÇniejszym
dzieøem dotyczaÎcym zÇycia ludzkiego jest encyklika Evangelium vitae
z 1995 r. PapiezÇ przedstawia w niej rzeczywistaÎ wartosÂcÂ ludzkiego
zÇycia, ktoÂre czøowiek otrzymuje od Boga. Czøowiek jest ¹objawieniem Boga, znakiem Jego obecnosÂci, sÂladem jego chwaøyº109 i dlatego
jego zÇycie przedstawia tak wielkaÎ wartosÂcÂ. MoÂwi: ¹zÇycie zawsze jest
dobremº110, a godnosÂcÂ zÇycia wynika nie tylko z faktu, zÇe pochodzi
ono od Boga, ale takzÇe z tego, zÇe jego celem i przeznaczeniem jest
komunia z Bogiem ¹przez poznanie Go i umiøowanieº111. PapiezÇ
w swym nauczaniu czeÎsto podkresÂlaø, izÇ zÇycie ludzkie jest nienaruszalne od samego poczaÎtku, od jego poczeÎcia w øonie matki do naturalnej sÂmierci i czøowiek nie mozÇe nim sam rozporzaÎdzacÂ112. Dlatego papiezÇ nawoøuje do solidaryzmu z najsøabszymi czøonkami spo108

Jan Paweø II, OreÎdzie do Organizacji NarodoÂw Zjednoczonych w Nowym
Jorku 2 X 1979, w: Jan Paweø II, Nauczanie spoøeczne 1978-1979, Warszawa 1982,
t. II, s. 316.
109
Jan Paweø II, Evangelium vitae, n. 34, KrakoÂw 1995, s. 63.
110
TamzÇe, n. 34, s. 62.
111
Zob. tamzÇe, n. 38, s. 70.
112
¹[...] zÇaden czøowiek nie mozÇe jednak samowolnie decydowacÂ o tym, czy ma zÇycÂ,
czy umrzecÂ; jedynym i absolutnym Panem, wøadnym podjaÎcÂ takaÎ decyzjeÎ, jest StwoÂrca
[...]º, tamzÇe, n. 47, s. 86; zob. roÂwniezÇ: tamzÇe, n. 53, s. 98; tamzÇe, n. 58 n., s. 106 n.
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øeczenÂstwa, ze starcami, chorymi, imigrantami czy dziecÂmi113. PapiezÇ
omawia dziaøania, wymierzone przeciwko zÇyciu czøowieka, ktoÂre
czeÎsto mieniaÎ sieÎ bycÂ jego prawami, takie jak aborcja, eutanazja,
antykoncepcja, metody sztucznej reprodukcji114, a wsÂroÂd nich przerywanie ciaÎzÇy i eutanazjeÎ nazywa zbrodniami115. W nauczaniu papieskim w hierarchii ludzkich wartosÂci prawo do zÇycia jest wartosÂciaÎ
podstawowaÎ i najwyzÇszaÎ, jest to prawo niezbywalne.
PapiezÇ w swoim nauczaniu duzÇo miejsca posÂwieÎciø roÂwniezÇ prawom spoøecznym czøowieka. Najobszerniej przedstawiø je w encyklice
Laborem exercens z 1981 r., ktoÂraÎ w caøosÂci posÂwieÎciø pracy ludzkiej
i prawom czøowieka z niaÎ zwiaÎzanym. RoÂwniezÇ encyklika Centesimus
annus, ogøoszona w setnaÎ roczniceÎ encykliki Leona XIII Rerum novarum, w duzÇej czeÎsÂci posÂwieÎcona jest prawom spoøecznym. Jan Paweø II we Wprowadzeniu do encykliki Laborem exercens zauwazÇa, zÇe
misjaÎ KosÂcioøa jest ¹staøe przypominanie o godnosÂci i o prawach ludzi
pracy oraz pieÎtnowanie takich sytuacji, w ktoÂrych bywajaÎ one gwaøcone, starajaÎc sieÎ przez to tak oddziaøywacÂ na bieg tych przemian, aby
wraz z nimi dokonywaø sieÎ prawdziwy posteÎp czøowieka i spoøeczenÂstwaº116. Prawa, jakie wynikajaÎ z pracy, papiezÇ uznaje za jedne z podstawowych praw osoby. Jan Paweø II podkresÂla tezÇ powiaÎzanie pracy
ludzkiej z prawem do wøasnosÂci indywidualnej: ¹przez praceÎ czøowiek, korzystajaÎc ze swej inteligencji i wolnosÂci, zdolny jest panowacÂ
nad ziemiaÎ i czyni z niej swe mieszkanie. W ten sposoÂb przywøaszcza
sobie czeÎsÂcÂ ziemi, nabywajaÎc jaÎ wøasÂnie poprzez praceÎ. Tu lezÇy poczaÎtek wøasnosÂci indywidualnejº117.
113

Zob. tamzÇe, n. 8, s. 17.
Zob. tamzÇe, n. 12-17, s. 22-31; ¹Te zamachy na zÇycie tracaÎ stopniowo charakter «przesteÎpstwa» i w paradoksalny sposoÂb zyskujaÎ status «prawa», do tego
stopnia, zÇe zÇaÎda sieÎ uznania ich peønej legalnosÂci przez panÂstwo, a nasteÎpnie wykonywania ich bezpøatnie przez pracownikoÂw søuzÇby zdrowia. Zamachy te uderzajaÎ
w ludzkie zÇycie, gdy jest ono najsøabsze i caøkiem pozbawione mozÇliwosÂci obronyº,
tamzÇe, n. 11, s. 21.
115
Zob. tamzÇe, n. 73, s. 138.
116
Jan Paweø II, Laborem exercens, n. 1 w: Dokumenty nauki spoøecznej KosÂcioøa, Rzym ± Lublin 1987, cz. 2, s. 206.
117
Jan Paweø II, Centesimus annus, n. 30, Wrocøaw 1995, s. 62.
114
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W zwiaÎzku z pracaÎ czøowiek ma nie tylko obowiaÎzki i powinnosÂci,
ale roÂwniezÇ prawa wynikajaÎce przede wszystkim ze stosunkoÂw mieÎdzy pracownikiem a pracodawcaÎ118. Za najwazÇniejsze prawo spoøeczne papiezÇ uwazÇaø prawo do zatrudnienia ¹wszystkich uzdolnionych
do tego podmiotoÂwº i wzywaø panÂstwa do konkretnych dziaøanÂ119,
jakie zapobiegøyby i zredukowaøy bezrobocie, beÎdaÎce ¹przeciwienÂstwem wøasÂciwej i poprawnej sytuacjiº na rynku pracy120 oraz do
¹staøego dowartosÂciowywania ludzkiej pracy, zaroÂwno pod kaÎtem
jej przedmiotowej celowosÂci, jak tezÇ pod kaÎtem godnosÂci podmiotu
kazÇdej pracy, ktoÂrym jest czøowiekº121.
Ojciec SÂwieÎty wymienia takzÇe inne prawa spoøeczne, takie jak:
prawo do sprawiedliwej pøacy, prawo do posiadania wøasnosÂci czy
wspoÂøwøasnosÂci, prawo do ubezpieczenÂ i zabezpieczenÂ spoøecznych,
prawo do rozwijania wøasnej inicjatywy, prawo do partycypacji w zarzaÎdzaniu przedsieÎbiorstwem, prawo do wypoczynku i urlopu, do
opieki lekarskiej, prawo do awansu, prawo do wyksztaøcenia zawodowego, do zrzeszania sieÎ i tworzenia zwiaÎzkoÂw zawodowych oraz
prawo do strajku122.
Nowym elementem nauczania Jana Pawøa II jest dokonanie indywidualizacji i uniwersalizacji praw czøowieka. Indywidualizacja
praw czøowieka wyrazÇa sieÎ w tym, zÇe papiezÇ zajmowaø sieÎ prawami
osoÂb roÂzÇnych kategorii, znajdujaÎcych sieÎ w roÂzÇnych warunkach i roÂzÇnym poøozÇeniu. Na przykøad w encyklice Laborem exercens posÂwieÎciø
odreÎbny paragraf osobom pracujaÎcym na roli, pracownikom uposÂledzonym czy emigrantom123, ale roÂwniezÇ odreÎbne dokumenty czy ich
czeÎsÂci dotyczyøy praw dzieci, matek, møodziezÇy, gastarbeiteroÂw, inte118

Zob. Jan Paweø II, Laborem exercens, n. 16 w: Dokumenty nauki, cz. 2, s. 227.
¹Konieczne jest tezÇ udzielenie ludziom potrzebujaÎcym pomocy w zdobywaniu
wiedzy, we wøaÎczaniu sieÎ w system wzajemnych powiaÎzanÂ, w rozwinieÎciu odpowiednich nawykoÂw, ktoÂre pozwolaÎ im lepiej wykorzystacÂ wøasne zdolnosÂci i zasobyº, Jan
Paweø II, Centesimus annus, n. 34, Wrocøaw 1995, s. 70.
120
Zob. Jan Paweø II, Laborem exercens, n. 18, w: Dokumenty nauki, cz. 2,
s. 229.
121
TamzÇe, n. 18, cz. 2, s. 230.
122
TamzÇe, n. 19-20, cz. 2, s. 230-234.
123
TamzÇe, n. 21,22 i 23, cz. 2, s. 234-236.
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ligencji, bezrobotnych, chorych. Natomiast uniwersalizacja praw
czøowieka to rozpatrywanie ich na tle i w odniesieniu do takich spoøecznosÂci, jak rodzina, naroÂd, czy spoøecznosÂcÂ panÂstwowa. PapiezÇ byø
autorem wielu prac dotyczaÎcych praw rodziny, narodu, panÂstwa124.
DuzÇo miejsca w swoim nauczaniu Ojciec SÂwieÎty posÂwieÎciø prawu
do wolnosÂci religijnej, ktoÂre uznawaø za podstaweÎ wszystkich innych
wolnosÂci przysøugujaÎcych czøowiekowi. W OreÎdziu do Sekretarza
Generalnego ONZ z dnia 2 grudnia 1978 r. moÂwiø, izÇ swoboda wiary
religijnej jest ¹podstawaÎ wszystkich innych swoboÂd i jest nierozerwalnie zwiaÎzana z nimi wszystkimi ze wzgleÎdu na samaÎ godnosÂcÂ przysøugujaÎcaÎ osobie ludzkiejº125. NawiaÎzaø tu papiezÇ do nauczania Soboru WatykanÂskiego II moÂwiaÎcego, izÇ to nie prawda jest zÂroÂdøem
praw czøowieka, lecz wøasÂnie jego godnosÂcÂ. Przekonania religijne saÎ
wyrazem stosunku czøowieka do Boga i majaÎ dla niego podstawowaÎ
wartosÂcÂ, a wieÎc wolnosÂcÂ wyznania staje sieÎ podstawaÎ innych praw
wolnosÂciowych przysøugujaÎcych osobie ludzkiej126.
W trakcie pontyfikatu Jana Pawøa II takzÇe MieÎdzynarodowa Komisja Teologiczna, ktoÂra stanowi organ doradczy Stolicy Apostolskiej, zajmowaøa sieÎ prawami czøowieka (lata 1983-1984). Jan Paweø
II z okazji otwarcia prac Komisji wygøosiø przemoÂwienie, w ktoÂrym
okresÂliø trzy gøoÂwne cele jej prac: wzmozÇenie badanÂ teologicznych
zapoczaÎtkowanych podczas Soboru WatykanÂskiego II na temat godnosÂci osoby ludzkiej, ¹prawdziwa obrona praw podstawowych beÎdaÎcych konsekwencjaÎ owej godnosÂciº oraz ¹niestrudzona praca na
rzecz poszanowania praw czøowieka oraz coraz skuteczniejsza ich
obrona, zgodnie z oczekiwaniami biednychº127. W roku 1984 MieÎ124
Zob. ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 79; np.: adhortacja apostolska Familiaris consortio (1981) dotyczaÎca praw rodziny, OreÎdzie papieskie na sÂwiatowy dzienÂ
pokoju z dnia 8 grudnia 1981 moÂwi mieÎdzy innymi o prawie narodoÂw i panÂstw do
wolnosÂci, encyklika Centesimus annus (1991), w ktoÂrej papiezÇ moÂwi o poszanowaniu
praw NarodoÂw Europy, a takzÇe rodziny.
125
Za: ks. H. Skorowski, Problematyka, s. 79.
126
Zob. Jan Paweø II, OreÎdzie papieskie na sÂwiatowy dzienÂ pokoju z dnia 8
grudnia 1980 roku, w: Jan Paweø II, OreÎdzia papieskie na SÂwiatowy DzienÂ Pokoju,
Rzym ± Lublin 1987, n. 6, s. 127.
127
Jan Paweø II, PrzemoÂwienie na MieÎdzynarodowej Komisji Teologicznej
5.XII.1983, za: F. Compagnoni, Prawa, s. 196.
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dzynarodowa Komisja Teologiczna wydaøa dokument zatytuøowany
GodnosÂcÂ i prawa osoby ludzkiej128, w ktoÂrym rozwinieÎta zostaøa soborowa koncepcja godnosÂci osoby ludzkiej i opartych na niej praw
czøowieka. Komisja miaøa sÂwiadomosÂcÂ, zÇe istnieje pluralizm doktryn
filozoficznych dotyczaÎcych osoby ludzkiej, ale w jakichkolwiek kwestiach spornych ostatecznym punktem odniesienia ustanawianych
praw i najwyzÇszym dobrem powinna bycÂ godnosÂcÂ osoby ludzkiej.
Komisja postulowaøa w swym dokumencie o wyrazÂne zdefiniowanie
praw czøowieka ponad sporami i roÂzÇnicami filozoficznymi oraz sÂwiatopoglaÎdowymi129.
MoÂwiaÎc o prawach czøowieka w KosÂciele, trzeba takzÇe wspomniecÂ o Katechizmie KosÂcioøa Katolickiego, nad ktoÂrym prace zostaøy
ukonÂczone w 1992 r. Katechizm w swej tresÂci wiele razy podejmuje
temat praw czøowieka, praw ludzkich czy praw podstawowych, nawiaÎzujaÎc bardzo czeÎsto do dokumentoÂw Soboru WatykanÂskiego II
czy dokumentoÂw papieskich. Tekst Katechizmu jest jednak bardziej
spoÂjny i dostosowany do wymogoÂw wspoÂøczesnosÂci. ZnaczaÎcy jest tu
fragment Katechizmu moÂwiaÎcy: ¹Poszanowanie osoby ludzkiej pociaÎga za sobaÎ poszanowanie praw, ktoÂre wypøywajaÎ z jej godnosÂci
jako stworzenia. Prawa te saÎ uprzednie w stosunku do spoøecznosÂci
i powinny bycÂ przez spoøecznosÂcÂ uznane. SaÎ podstawaÎ prawowitosÂci
wszelkiej wøadzy [...]º130.

PODSUMOWANIE

Dokonana w pracy analiza stanowiska KosÂcioøa wobec praw czøowieka pozwala uznacÂ, izÇ stwierdzenie moÂwiaÎce o opoÂzÂnieniu KosÂcioøa w uznaniu tych praw jest nie do konÂca prawdziwe. JesÂli przyjaÎcÂ
zaøozÇenie, zÇe prawa czøowieka wyrazÇajaÎ indywidualizm osoby ludz128
129
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Zob. F. Compagnoni, Prawa, s. 118.
Zob. tamzÇe, s. 200.
Katechizm KosÂcioøa Katolickiego, KKK 1930, Warszawa 1994.
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kiej, ktoÂra jest wyizolowanaÎ jednostkaÎ, nieobarczonaÎ dbaniem o dobro wspoÂlne oraz obdarzonaÎ absolutnaÎ wolnosÂciaÎ i jedynie prawami
niepowiaÎzanymi z obowiaÎzkami, to faktycznie KosÂcioÂø zajaÎø wobec
nich stanowisko niecheÎtne, czasem nawet wrogie. KosÂcioÂø takzÇe przyznaø, izÇ zroÂwnanie bøeÎdu z bøaÎdzaÎcym, czy prawdy z moÂwiaÎcym prawdeÎ, byøo zjawiskiem negatywnym w historii KosÂcioøa, chocÂ nie wynikaøo to ze zøej woli papiezÇy, lecz powodowane byøo atmosferaÎ wrogosÂci wokoÂø KosÂcioøa i religii. SoboÂr WatykanÂski II odszedø od tej
tradycji, gøoszaÎc, izÇ prawa i wolnosÂci nalezÇaÎ sieÎ kazÇdemu czøowiekowi
przez to, zÇe obdarzony jest godnosÂciaÎ osoby ludzkiej, nawet woÂwczas,
gdy bøaÎdzi i gøosi faøsz.
KosÂcioÂø przedstawiø swoÂj katalog praw osoby ludzkiej, ktoÂry w zasadzie nie odbiega od laickich kodyfikacji tych praw. Poparø je jednak
odmiennaÎ filozofiaÎ i uzasadnieniem. O ile prawa czøowieka wymienione w mieÎdzynarodowych dokumentach moÂwiaÎ o naturze ludzkiej
lub przyrodzonej godnosÂci praw czøowieka jako o zÂroÂdle tych praw,
o tyle KosÂcioÂø gøosi, izÇ zÂroÂdøem praw czøowieka jest godnosÂcÂ osoby
ludzkiej, wynikajaÎca z faktu posiadania przez czøowieka rozumu i wolnej woli, a takzÇe z jej odniesienia do Boga, jako StwoÂrcy czøowieka.
Prawa czøowieka KosÂcioÂø uznaje za prawa naturalne, ktoÂre nie saÎ
nadawane przez panÂstwo, a jedynie przez nie kodyfikowane i chronione. Prawa te saÎ pierwotne, niezbywalne oraz nienaruszalne.
Pod wzgleÎdem rozumienia czy uzasadnienia praw czøowieka stanowisko KosÂcioøa nie ulegøo zmianie, mozÇna tylko powiedziecÂ, zÇe
wraz z rozwojem gospodarczym i nowymi zjawiskami w sÂwiecie nastaÎpiø roÂwniezÇ rozwoÂj katolickiej nauki spoøecznej w dziedzinie praw
czøowieka. Katalog tych praw zostaø znacznie poszerzony, zwøaszcza
w dziedzinie spoøecznych praw czøowieka, a za najwazÇniejsze z praw
wolnosÂciowych KosÂcioÂø uznaje prawo do wolnosÂci religijnej, co zwøaszcza podkresÂlaø Ojciec SÂwieÎty Jan Paweø II.
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007

Ombretta Fumagali Carulli, A Cesare cioÁ che eÁ di Cesare, a Dio cioÁ che eÁ
di Dio. LaicitaÁ dello Stato e libertaÁ delle Chiese, Vita e Pensiero, Milano
2006, ss. 157.
W 2006 r., nakøadem wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu NajsÂwieÎtszego Serca Jezusowego w Mediolanie, ukazaøa sieÎ praca wieloletniej
profesorki tej uczelni, Ombretty Fumagali Carulli, zatytuøowana A Cesare
Á che Áe di Cesare a Dio cio
Á che Áe di Dio. LaicitaÁ dello Stato e libertaÁ delle
cio
Chiese (Cezarowi to, co nalezÇy do Cezara, Bogu to, co nalezÇy do Boga.
SÂwieckosÂcÂ panÂstwa i wolnosÂcÂ KosÂcioøoÂw). Autorka ± znana z wielu prac
z zakresu prawa kanonicznego i wyznaniowego ± nie bez dumy stwierdza
we wsteÎpie, zÇe jest przedstawicielkaÎ tego samego sÂrodowiska, ktoÂre
w przeszøosÂci reprezentowali Vincenzo del Giudicee, Orio Giacchi oraz
Giuseppe Dossetti.
W swojej pracy O. Fumagalli Carulli podejmuje proÂbeÎ przeanalizowania cech panÂstwa sÂwieckiego. Wychodzi przy tym od ukazania doktryny kanonicznej, ktoÂra dotyczy tej problematyki. Kolejny etap rozwazÇanÂ
stanowi ukazanie ewolucji modeli panÂstwo ± KosÂcioÂø, przyjmowanych
w Europie na kolejnych etapach historii oraz przeanalizowanie czynnikoÂw, ktoÂre przyczyniøy sieÎ do powstania modelu panÂstwa sÂwieckiego.
Bardziej szczegoÂøowe analizy zostaøy posÂwieÎcone wøoskiemu modelowi
laickosÂci. ZwienÂczenie rozwazÇanÂ stanowiaÎ uwagi na temat religii i wolnosÂci w jednoczaÎcej sieÎ Europie.
Zasadnicze rozwazÇania zostaøy poprzedzone obszernym wprowadzeniem, zatytuøowanym KosÂcioÂø i panÂstwo w ujeÎciu kanonicznym. Autorka
zwraca uwageÎ, zÇe søowa Chrystusa o obowiaÎzku oddania cesarskiego cesarzowi a bozÇego Bogu zrewolucjonizowaøy stosunki panÂstwo ± KosÂcioÂø.
Zasada dualizmu staøa sieÎ jednak bardzo trudna do zastosowania w praktyce, przyczyniajaÎc sieÎ do wielu sporoÂw i nieporozumienÂ.
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O. Fumagali Carulli, proÂbujaÎc zmierzycÂ sieÎ z bardzo aktualnym zagadnieniem sÂwieckosÂci panÂstwa, jak juzÇ wspomniano, wychodzi od pryncypioÂw kanonicznych. Pierwsze z nich to ± majaÎce podstawy biblijne ±
dualizm wøadzy. W odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego zostaø on wyrazÂnie zapisany w art. 7 Konstytucji Republiki Wøoskiej, zgodnie z ktoÂrym Lo
Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Autonomia mieÎdzy porzaÎdkiem duchowym i doczesnym jest roÂwniezÇ jednaÎ z podstaw jurydycznej kultury zachodniej. Jest jednak faktem, zÇe
w przeszøosÂci zaroÂwno panÂstwo, jak i KosÂcioÂø niejednokrotnie negowaøy
w praktyce zasadeÎ dualizmu. Jak dowodzi historia, najwazÇniejsza dla wøasÂciwego rozumienia dualizmu byøa trudna do utrzymania roÂwnowaga mieÎdzy dwiema wøadzami: duchowaÎ i doczesnaÎ. W doktrynie kanonistycznej
w odniesieniu do tej kwestii w przeszøosÂci wypracowano dwie teorie. Jedna, przypisywana Tomaszowi z Akwinu i oparta na Arystotelesie, zmierzaøa do widzenia panÂstwa jako instrumentu søuzÇaÎcego do chronienia i doskonalenia natury ludzkiej. Koncepcja augustynÂska natomiast widziaøa
panÂstwo jako wynik umowy koniecznej do walki ze zøem, ktoÂre jest zakodowane w czøowieku. Obie te teorie absolutnie sprzeciwiaøy sieÎ koncepcji poganÂskiej, zgodnie z ktoÂraÎ kazÇda wøadza byøa boska. Søowa moÂwiaÎce o tym, izÇ ¹wszelka wøadza pochodzi od Bogaº, w nauce prawa
kanonicznego rozumiano w tym sensie, zÇe nie legalizujaÎ one braku odpowiedzialnosÂci wøadcoÂw takzÇe w materii moralnej. OznaczajaÎ natomiast,
zÇe sprawowanie kazÇdej wøadzy powinno odpowiadacÂ planom BozÇym.
RoÂwniezÇ w demokracji ± jak napisaø Jan Paweø II w encyklice Centessimus
annus ± nie wolno sieÎ dystansowacÂ od wartosÂci. Z drugiej strony autorka
søusznie zauwazÇa, zÇe dogmat o nieomylnosÂci papieskiej (SoboÂr WatykanÂski I) potwierdza nieomylnosÂcÂ papiezÇa tylko ¹w sprawach wiary i moralnosÂciº (te same tresÂci powtarza dzisiaj KPK w kan. 749 i Lumen gentium
w n. 25). W sprawach doczesnych zatem KosÂcioÂø mozÇe sieÎ mylicÂ.
Drugie z omawianych pryncypium to suwerennosÂcÂ i niezalezÇnosÂcÂ KosÂcioøa i panÂstwa w sprawach nalezÇacych do ich wøasÂciwych porzaÎdkoÂw.
Chodzi o niekompetencjeÎ panÂstwa w sprawach duchowych i KosÂcioøa
w sprawach materialnych. Jednak KosÂcioÂø od poczaÎtku, w ramach tzw.
wøadzy posÂredniej, rezerwowaø sobie prawo sprzeciwu wobec takiego
ustawodawstwa panÂstwowego, nawet w sprawach doczesnych, ktoÂre øamie
porzaÎdek moralny. KosÂcioÂø pozostawia sobie bowiem prawo do moralnego osaÎdu caøego porzaÎdku, ktoÂry zostaø przyjeÎty w spoøecznosÂci politycznej (Gaudium et spes, n. 76).
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Trzecie pryncypium kanoniczne, omawiane przez O. Fumagalli Carulli, dotyczy tzw. spraw mieszanych. Zgodnie z nim KosÂcioÂø daÎzÇy do
wspoÂødziaøania z panÂstwem, co znajduje swoÂj wyraz miedzy innymi w praktyce zawierania konkordatoÂw. Dawniej istotnie czeÎsto chodziøo w nich
o wymianeÎ przywilejoÂw. Dzisiaj jednak KosÂcioÂø nie køadzie nadziei w przywilejach, ale domaga sieÎ wolnosÂci dziaøania w swoim zakresie. KosÂcioÂø
¹nie pokøada jednak swoich nadziei w przywilejach ofiarowanych mu
przez wøadzeÎ panÂstwowaÎ; co wieÎcej, wyrzeknie sieÎ korzystania z pewnych
praw legalnie nabytych, skoro sieÎ okazÇe, zÇe korzystanie z nich podwazÇa
szczerosÂcÂ jego sÂwiadectwa, albo zÇe nowe warunki zÇycia domagajaÎ sieÎ
innego ukøadu stosunkoÂw. KosÂcioÂø winien miecÂ jednak zawsze i wszeÎdzie
prawdziwaÎ swobodeÎ w gøoszeniu wiary, w uczeniu swojej nauki spoøecznej, w speønianiu nieskreÎpowanie wsÂroÂd ludzi swego zadania, a takzÇe
w wydawaniu oceny moralnej nawet w kwestiach dotyczaÎcych spraw politycznych, kiedy domagajaÎ sieÎ tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosujaÎc wszystkie i wyøaÎcznie te sÂrodki, ktoÂre zgodne saÎ z EwangeliaÎ i dobrem powszechnym wedøug roÂzÇnorodnosÂci czasu i warunkoÂwº
(Gaudium et spes, n. 76).
Zasada suwerennosÂci i niezalezÇnosÂci mieÎdzy spoøecznosÂciami wyrosøymi z inspiracji religijnej i panÂstwami jest tak sÂcisÂle zwiaÎzana z wolnosÂciaÎ
religijnaÎ, nalezÇnaÎ kazÇdemu czøowiekowi, zÇe nalezÇy sieÎ jej domagacÂ nawet
w tej wersji panÂstwa wyznaniowego, ktoÂraÎ dzisiaj spotyka sieÎ w kreÎgu
kultury islamskiej. Zasada ta nie pozwala na uboÂstwianie ani absolutyzowanie wøadzy panÂstwowej. Nigdy nie mogaÎ bycÂ bowiem naruszane prawa
osoby ludzkiej i sprawiedliwosÂcÂ naturalna. Prawa osoby ludzkiej powinny
bycÂ respektowane przed prawem panÂstwa (lex iniusta non obligat) ± konkluduje Autorka.
W I rozdziale pracy zawarto rozwazÇania dotyczaÎce narodzin i ewolucji
idei panÂstwa sÂwieckiego. Na panÂstwo laickie mozÇna spojrzecÂ pod kaÎtem
prawnym, historycznym oraz ideologicznym. UwzgleÎdniajaÎc te aspekty,
Autorka ± opierajaÎc sieÎ na wywodach Orio Giacchi ± uwazÇa, zÇe zalaÎzÇki
panÂstwa sÂwieckiego mozÇna odnalezÂcÂ juzÇ w poÂzÂnym sÂredniowieczu. PanÂstwo laickie, ktoÂre zrodziøo sieÎ w XIX w., okresÂla jako ¹panÂstwo bez
duchaº. Wskazuje jednoczesÂnie, zÇe droga do niego byøa døuga. JuzÇ w sÂredniowieczu rodzi sieÎ absolutystyczna koncepcja panÂstwa na gruncie roÂzÇnych porzaÎdkoÂw prawnych: rzymskiego, kanonicznego, zwyczajowego,
a takzÇe prawa feudalnego. TworzaÎ sieÎ zasady legalizmu (Quo principi
placuit legis habet vigorem) i do tego dochodzi chrzesÂcijanÂska idea impe-
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rialna i autorytet papiezÇa, ktoÂry sieÎ utwierdziø w pierwszym konkordacie
w Wormacji (1122), gdzie papiezÇ Kalikst II i cesarz Henryk V zakonÂczyli
walkeÎ o inwestytureÎ, gwarantujaÎc prawo KosÂcioøa do interwencji w politykeÎ w sprawach kosÂcielnych, ale jednoczesÂnie decydujaÎc, zÇe wøadca staje
sieÎ jedynym dzierzÇycielem wøadzy politycznej.
Te zasady øamiaÎ sieÎ w okresie odrodzenia i rozpoczyna sieÎ droga do
panÂstwa absolutnego. Wøadca staje sieÎ jedynym dzierzÇycielem wøadzy
i wkroÂtce chce przejaÎcÂ wøadzeÎ absolutnaÎ. KsiaÎzÇeÎta ± w ramach ustanawiania praw ± ksztaøtujaÎ je wedøug swych poglaÎdoÂw religijnych (zgodnie lub
niezgodnie z doktrynaÎ katolickaÎ). Powoli ksztaøtuje sieÎ fenomen tzw. racji
panÂstwowej, poprzez ktoÂraÎ mozÇna usprawiedliwiacÂ roÂzÇnego rodzaju dewiacje od zasad chrzesÂcijanÂskich a nawet od idei dobra jako takiego.
Rodzi sieÎ idea absolutyzmu.
JuzÇ w XV w. dajaÎ sieÎ zauwazÇycÂ symptomy rozbicia wspoÂlnoty europejskiej i koncepcji panÂstwa zapewniajaÎcego powszechny pokoÂj. Istotnego
podziaøu wspoÂlnoty europejskiej dokonaøa reformacja. Wbrew powszechnym opiniom ± jak stwierdza Autorka ± luteranÂska wizja panÂstwa nie byøa
wcale bardziej demokratyczna od koncepcji katolickiej. Analiza tez luteranÂskich prowadzi bowiem do wniosku, zÇe zgodnie z nimi panÂstwo jest
najwyzÇszym gwarantem porzaÎdku, wøadca sÂwiecki nie mozÇe bycÂ niczym
ograniczany w swej suwerennosÂci, utrzymuje sieÎ rozdziaø wøadzy i ludu,
a KosÂcioÂø jest podlegøy panÂstwu jako stowarzyszenie zwykøe.
W wieku XVI panÂstwo staøo sieÎ wieÎc ¹jeszcze bardziej wyznanioweº, opieraøo sieÎ bowiem na ¹boskim prawie kroÂloÂwº, co byøo wynikiem zaøozÇenÂ, zgodnie z ktoÂrymi wszelka wøadza pochodzi od Boga,
rzaÎdzaÎcy spoøecznosÂciaÎ sÂwieckaÎ nie odpowiada przed nikim, a ogranicza
go jedynie ¹racja panÂstwaº. W tym czasie powstaje system jurysdykcjonalizmu, ktoÂry przyjmuje, zÇe rzaÎdzaÎcy ma niezbywalnaÎ jurysdykcjeÎ nad
KosÂcioøem (gallikanizm we Francji, realizm w Hiszpanii, joÂzefinizm
w Austrii). RzaÎdzaÎcy domagajaÎ sieÎ wieÎc swego placet na wprowadzenie
dekretoÂw papieskich, a KosÂcioøy lokalne stajaÎ sieÎ KosÂcioøami narodowymi. Wøadcy uzyskujaÎ iura circa sacra, co oznacza m.in. interwencje
w rzeczy sÂwieÎte, obowiaÎzywanie reguøy placetum regium oraz przyjeÎcie
podziaøu na religieÎ panÂstwowa i kulty zaledwie tolerowane. Wøadca
sÂwiecki w panÂstwach protestanckich staje sieÎ w sÂcisøym tego søowa znaczeniu wøadzaÎ kosÂcielnaÎ, a w panÂstwach katolickich ± uzurpuje sobie
takaÎ wøadzeÎ. Dalej Autorka koncentruje sieÎ wokoÂø postawy KosÂcioøa
katolickiego wobec absolutyzmu, zwøaszcza na polu obrony uprawnienÂ
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dotyczaÎcych spraw sÂwieÎtych i zapewnienia wolnosÂci religijnej tym, ktoÂrzy nie wyznawali religii panÂstwowej.
Przedmiot dalszych rozwazÇanÂ stanowiaÎ faktory dekonfesjonalizacji,
negatywnie decydujaÎce o wizji powstajaÎcej dzieÎki temu koncepcji panÂstwa
sÂwieckiego. Jako pierwszy z nich autorka wskazuje tzw. kryzys sumienia
Europy, tj. zjawisko podawania w waÎtpliwosÂcÂ prawd, ktoÂre dotychczas
uwazÇano za niepodwazÇalne. WsÂroÂd najwazÇniejszych elementoÂw europejskiego ruchu przeciw absolutyzmowi panÂstwowemu wskazuje natomiast
walkeÎ z wszelka religiaÎ (rewolucja francuska), libertynizm (vivere secundum naturam), odrodzone idee neostoickie, liberalizm angielski i jansenizm. Ruchy rewolucyjne inspirowaøy sieÎ hasøami walki politycznej i prawno-ekonomicznej, ktoÂra miaøa zmierzacÂ do reformy panÂstwa, zawierajaÎc
roÂwniezÇ wezwanie do walki przeciwko KosÂcioøowi, rozumianemu jako
najwazÇniejsza ostoja absolutyzmu. MentalnosÂcÂ moralnaÎ zasteÎpuje elegancja. Na polu nauki dominuje wiara w rozum i nieograniczony rozwoÂj
wiedzy. W polityce zewneÎtrznej widoczne jest zasÂ øamanie zwyczajoÂw
mieÎdzynarodowych oraz odsuwanie papiezÇa od roli mediatora w konfliktach mieÎdzynarodowych. W polityce ruch osÂwieceniowy poddaje bezwzgleÎdnie KosÂcioÂø pod jurysdykcjeÎ panÂstwa. Na polu spoøecznym proponuje sieÎ natomiast hasøo zniesienia jakichkolwiek roÂzÇnic mieÎdzy klerem,
burzÇuazjaÎ i ludem.
Krytycznej analizie poddaje autorka przede wszystkim koncepcjeÎ
laickosÂci panÂstwa w wydaniu francuskim. Ten model laickosÂci uksztaøtowaø sieÎ bowiem nie tylko dzieÎki Deklaracji Praw Czøowieka i Obywatela,
ale roÂwniezÇ na przykøad w konsekwencji wydania tzw. konstytucji cywilnej kleru. Dziaøania rewolucji rozpoczeÎte jesieniaÎ 1793 i trwajaÎce do lipca
1794 r. pokazujaÎ, zÇe nie chodziøo nawet wyøaÎcznie o walkeÎ z KosÂcioøem,
ale wreÎcz o walkeÎ z Bogiem. NasteÎpuje desakralizacja budynkoÂw kultowych i wymierzanie kar wobec duchownych trzymajaÎcych sieÎ prawa kosÂcielnego. Dokonuje sieÎ likwidacja opactw i niszczenie utensylioÂw kosÂcielnych. Wprowadzono zakaz powstawania jakichkolwiek nowych kultoÂw
oraz nakazano usunaÎcÂ jakiekolwiek nazwy ulic czy gmachoÂw publicznych,
jesÂli miaøy religijnaÎ proweniencjeÎ. Te fakty moÂwiaÎ same za siebie.
Rewolucja francuska oraz nasteÎpujaÎce po niej wydarzenia zdecydowaøy o powstaniu dwoÂch rodzajoÂw laickosÂci: antyreligijnej i areligijnej.
Napoleon zaczyna uznawacÂ ¹wolnosÂcÂ KosÂcioøaº, ale wprowadza 18 kwietnia 1802 r. caøaÎ serieÎ przepisoÂw (¹77 artykuøoÂwº tzw. organicznych), z ktoÂrych wiele okazaøo sieÎ nie do zaakceptowania przez Piusa VII. Radyka-
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lizm laickosÂci w polityce francuskiej zostaø zakodowany takzÇe w konstytucji z 1805 r. i zniesieniu konkordatu i artykuøoÂw organicznych. Owocem
tego francuskiego pojmowania laickosÂci panÂstwa jest caøkowita negacja
wszelkich symboli religijnych w strukturach publicznych (przykøad z najnowszych czasoÂw ± zakaz noszenia chust islamskich w szkoøach publicznych).
Model wøoski laickosÂci panÂstwa jest zupeønie inny od francuskiego.
InnaÎ tezÇ posiada genezeÎ. Autorka usytuowaøa ten model ¹mieÎdzy sÂwieckosÂciaÎ i wolnosÂciaÎ religijnaÎº. Jest to zatem model sÂwieckosÂci przyjazny
wolnosÂci religijnej, chocÂ droga do jego wypracowania byøa trudna. Wiara
i przywiaÎzanie do katolickich tradycji narodu byøy jednak na tyle duzÇe, zÇe
nie zdoøaøy ich obalicÂ ani PanÂstwo Papieskie, ani proces zjednoczenia
Wøoch, ani ruch nazistowski. W okresie przed zjednoczeniem Wøoch,
podobnie jak po zjednoczeniu, dominowaø model panÂstwa wyznaniowego.
Miaø on jednak roÂzÇne oblicza, a ten istniejaÎcy przed upadkiem PanÂstwa
KosÂcielnego mocno roÂzÇniø sieÎ od tego, ktoÂry wprowadzono po zawarciu
TraktatoÂw LateranÂskich. Za istotnaÎ cecheÎ zmieniajaÎcych sieÎ rozwiaÎzanÂ
wøoskich autorka uznaje staøe daÎzÇenie do dialogu pomieÎdzy panÂstwem
i KosÂcioøem, ktoÂre byøo najczeÎsÂciej obierane jako sposoÂb na likwidowanie
sporoÂw i konfliktoÂw.
Do zniesienia modelu panÂstwa wyznaniowego we Wøoszech prowadzi
wprowadzenie modelu panÂstwa demokratycznego, co otwiera okres pluralizmu religijnego. W konsekwencji powstaje panÂstwo laickie, ktoÂre nie
jest ani obojeÎtne, ani zupeønie neutralne wobec fenomenu religijnego.
LaickosÂcÂ ta nie neguje roÂwniezÇ dialogu pomieÎdzy panÂstwem oraz KosÂcioøem katolickim i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi, czego szczegoÂlnym
przejawem jest zawarcie Ukøadu z 1984 r. oraz stopniowa realizacja konstytucyjnego unormowania przewidujaÎcego zawieranie porozumienÂ (intese) roÂwniezÇ z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi. Istotnym przymiotem przyjmowanego obecnie we Wøoszech modelu panÂstwa sÂwieckiego saÎ roÂwniezÇ gwarancje wolnosÂci religijnej.
Przedmiotem trzeciego rozdziaøu pracy uczyniono normy prawa europejskiego, ktoÂre dotyczaÎ religii oraz wolnosÂci religijnej. Jest to gruntowne,
a jednoczesÂnie przejrzyste studium wielu problemoÂw, ktoÂre stanowiaÎ wyzwanie dla doktryny prawa wyznaniowego czasoÂw wspoÂøczesnych. PoczynajaÎc od omoÂwienia kwestii dotyczaÎcych religii i wolnosÂci religijnej w aktach prawa mieÎdzynarodowego, autorka przechodzi do scharakteryzowania zasad przyjmowanych w aktach prawa wspoÂlnotowego. Wiele miejsca
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posÂwieÎca zagadnieniu nietolerancji, antysemityzmu i proÂbom walki z tymi
problemami. Ponadto omawia pozycjeÎ Stolicy Apostolskiej w walce o poszanowanie praw czøowieka, problemy wspoÂøzÇycia w spoøeczenÂstwie wielokonfesyjnym, postaweÎ KosÂcioøa katolickiego w procesie integracji europejskiej, gwarancje wolnosÂci religijnej oraz miejsce tej problematyki
w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Karcie Praw Podstawowych
czy tezÇ traktacie ustanawiajaÎcym KonstytucjeÎ dla Europy (akcentujaÎc
kwestieÎ braku nawiaÎzania do korzeni chrzesÂcijanÂskich w preambule tego
aktu). Ostro tezÇ widzi roÂwniezÇ zjawiska powstajaÎce w konsekwencji
wzmozÇonej dzisÂ migracji.
W sumie jest to studium bardzo wartosÂciowe. Ukazuje ono caøaÎ zøozÇonosÂcÂ poruszonej problematyki, stanowiaÎc jednoczesÂnie dobraÎ syntezeÎ.
PoglaÎdy prezentowane przez AutorkeÎ pozostajaÎ przy tym w wyrazÂnej
zgodnosÂci ze stanowiskami i opiniami przyjmowanymi w sÂrodowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. TakzÇe tutaj poszukujemy inspiracji w nauce KosÂcioøa katolickiego, ktoÂrej rzetelnych badanÂ nie
mozÇe ignorowacÂ przy poszukiwaniu wøasÂciwych rozwiaÎzanÂ kwestii wyznaniowych.
Ks. Henryk Misztal

Marco Antonio Huaco Palomino, Derecho de la religioÂn: el principio y
derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento jurõÂdico peruano,
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana
UnioÂn, 2005, pp. 398
Przed pieÎcioma laty w ¹Studiach z Prawa Wyznaniowegoº (t. V ±
2002) zaprezentowaøem ewolucjeÎ podstawowych regulacji wyznaniowych
w prawie Peru, jako wynik zainteresowania zÇyciem religijnym, spoøecznym, systemem prawnym tego odlegøego kraju, z ktoÂrym zetknaÎøem sieÎ
osobisÂcie. Z tym wiekszym zainteresowaniem zabraøem sieÎ do lektury
nowej ksiaÎzÇki Marka Antoniego Huaco Palomino: Derecho de la religioÂn:
el principio y derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento jurõÂdico
peruano [Prawo religii/wyznania: zasada i prawo wolnosÂci religijnej w pe-
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ruwianÂskim porzaÎdku prawnym]. Powstaøa ona na bazie opracowania La
libertad religiosa como principio y como derecho en el ordenamiento jurõÂdico peruano. AnaÂlisis comparado y perspectivas [WolnosÂcÂ religijna jako
zasada i jako prawo w peruwianÂskim porzaÎdku prawnym. Analiza poroÂwnawcza i perspektywy], przedstawionego na WyzÇszym Uniwersytecie Narodowym SÂwieÎtego Marka w listopadzie 2004 r. (547 str. mps.), dla uzyskania tytuøu adwokata (lic.).
TresÂcÂ merytoryczna ksiaÎzÇki zawiera sieÎ w szesÂciu rozdziaøach.
W pierwszym ± GeÂnesis de la Libertad Religiosa en el marco de la trayectoria histoÂrica de las relaciones Iglesia ± Estado [Geneza wolnosÂci religijnej
w wymiarze historycznym relacji KosÂcioÂø ± PanÂstwo] ± scharakteryzowane
zostaøy typy tychzÇe relacji, poczaÎwszy od rewolucyjnego dualizmu chrzesÂcijanÂskiego, poprzez reformeÎ protestanckaÎ, osÂwiecenie i liberalizm, konstytucjonalizmy poÂønocnoamerykanÂski i francuski wprowadzajaÎce separacjeÎ, ale o zdecydowanie roÂzÇnych obliczach. Specjalny fragment posÂwieÎciø
Autor Rogerowi Williamsowi, ktoÂrego nazywa apostoøem wolnosÂci religijnej, zachodnim prekursorem formuøy wolnosÂci religijnej jako prawa
cywilnego, przynalezÇaÎcego do natury czøowieka i ponadpanÂstwowego.
Aspekt historyczny tejzÇe wolnosÂci i relacji ± z tym zÇe w odniesieniu do
ziemi peruwianÂskiej ± przedstawiony zostaø w rozdziale drugim, zatytuøowanym Trayectoria historica de las relaciones Iglesia ± Estado y la libertad
religiosa en el PeruÂ [Historyczna trajektoria relacji KosÂcioÂø ± PanÂstwo
i wolnosÂcÂ religijna w Peru]. UwzgleÎdniony zostaø zawiøy etap nietolerancji
religijnej w dobie monizmu przedinkaskiego i inkaskiego oraz dualizmu
regalistycznego, wreszcie ksztaøtowanie sieÎ konstytucjonalizmu z ustawowym wprowadzeniem tolerancji religijnej w 1915 r. oraz wolnosÂci religijnej w 1933 r. i gwarancjami wspoÂøczesnych konstytucji, tj. od 1979 r. TeÎ
czeÎsÂcÂ pracy zamyka relacja z debaty konstytucyjnej podjeÎtej w 2002 r.,
prowadzonej w duchu: od wolnosÂci religijnej do roÂwnosÂci religijnej, co
akcentowaøy wyznaniowe mniejszosÂci niekatolickie.
Rozdziaø trzeci ± El derecho de libertad religiosa: custiones generales
[Prawo wolnosÂci religijnej: zagadnienia ogoÂlne] ± najpierw zbiera podstawowe pojeÎcia i odniesienia: religia a spoøeczenÂstwo, wolnosÂcÂ a prawa
wolnosÂciowe, rozgraniczenia teoretyczne mieÎdzy wolnosÂciaÎ sumienia,
wolnosÂciaÎ mysÂli i wolnosÂciaÎ religijnaÎ oraz charakterystykeÎ relacji mieÎdzy
nimi. Punktem wyjsÂcia byøa analiza prawa mieÎdzynarodowego praw czøowieka. NasteÎpnie Autor ukazuje ich tresÂcÂ i specyficznaÎ natureÎ takzÇe w odniesieniu do postaw, takich jak: ateizm, indyferencja religijna, agnosty-
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cyzm, by wreszcie wskazacÂ na ich fundament ± godnosÂcÂ ludzkaÎ, formy
indywidualnaÎ i wspoÂlnotowaÎ manifestowania oraz granice wolnosÂci rozpisane jako: porzaÎdek publiczny, moralnosÂcÂ publiczna i dobre obyczaje,
bezpieczenÂstwo publiczne, zdrowie publiczne, wolnosÂci i prawa innych,
godnosÂcÂ osoby ludzkiej.
W kolejnym rozdziale ± El derecho de libertad religiosa y los derechos
de libertad religosa [Prawo wolnosÂci religijnej i uprawnienia wolnosÂci religijnej] ± bardziej szczegoÂøowo przedstawia sieÎ uprawnienia wyprowadzone wprost z tej wolnosÂci, jak tezÇ z innych praw fundamentalnych: prawo
do posiadania religii (przyjmowania wierzenÂ religijnych, zmiany lub porzucenia), do jej manifestowania (poprzez kult, przyjmowanie posøug
zgodnych z wøasnymi przekonaniami, celebracji sÂwiaÎt i maøzÇenÂstw wyznaniowych, otrzymania pochoÂwku godnego bez dyskryminacji, ochrony
miejsc kultu), szerzenia i propagowania religii (prozelityzm indywidualny
i zbiorowy, reklama religijna, prawo do otrzymywania informacji religijnej, uzÇywanie sÂrodkoÂw komunikacji spoøecznej), prawo do nauczania religii i edukacji wyznaniowej, prawo do zgromadzenÂ i stowarzyszania sieÎ
w celach religijnych, prawo do sprzeciwu sumienia (w odniesieniu do
søuzÇby wojskowej, w podatkach, ochronie zdrowia, edukacji, pracy, w procesach saÎdowych) oraz manifestacje szczegoÂlne prawa wolnosÂci religijnej
± zachowanie sekretu zawodowego przez ministra relgijnego, milczenia co
do wøasnych przekonanÂ.
W rozdziale piaÎtym ± El principio de libertad religiosa en el ordenamiento jurõÂdico peruano ± zawarta jest analiza zasady wolnosÂci religijnej
w peruwianÂskim porzaÎdku prawnym w odniesieniu do jej natury prawa
podmiotowego. Zatem wymieniona zasada zostaøa zestawiona z zasadami
kierunkowymi (roÂwnosÂci religii, sÂwieckosÂci czy akonfesyjnosÂci panÂstwa,
wspoÂødzialania-kooperacji), orzecznictwem i reguøami fundamentalnymi.
Ostatni rozdziaø dedykowano kwestiom praktycznym ± przyjeÎcia ustawy w sprawach religijnych. Autor, referujaÎc dotychczasowe dosÂwiadczenia, w tonie polemicznym, opowiada sieÎ za przyjeÎciem ustawy na wzoÂr
obowiaÎzujaÎcej od 1980 r. w Hiszpanii. Zestawiono legislacjeÎ peruwianÂskaÎ,
zagranicznaÎ, zøozÇone w parlamencie projekty ustaw, orzecznictwo trybunaøoÂw i saÎdoÂw peruwianÂskich w sprawach wyznaniowych. Wreszcie, na
stronach 285-398, podano wykorzystanaÎ literatureÎ, przede wszystkim zagranicznaÎ, gøoÂwnie hiszpanÂskojeÎzycznaÎ.
KsiaÎzÇka uwzgleÎdnia doktryneÎ, legislacjeÎ, jurysprydencjeÎ z zakresu
prawa wyznaniowego. Nie jest pozbawiona polemicznego tonu. Jest on
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widoczny juzÇ na karcie tytuøowej. Autor jest przekonany, zÇe jego opracowanie wypeønia lukeÎ w nauce prawnej Peru w odniesieniu do religii, bo
odnotowaø tylko 3 pozycje monograficzne na ten temat, z tego dwie (1882,
1999) z zakresu publicznego prawa kosÂcielnego. ChociazÇ korzystaø z dosÂwiadczenÂ wøoskiej i hiszpanÂskiej szkoøy prawa wyznaniowego, zwøaszcza
profesoroÂw z Extramadury, i przyjaÎø definicjeÎ przedmiotu obecnaÎ w zachodniej tradycji demokratycznej, to odmoÂwiø przejeÎcia nazwy przedmiotu w jeÎzyku hiszpanÂskim: Derecho eclesiastico del estado (dosøownie: Prawo kosÂcielne panÂstwowe). Wprowadziø termin Derecho de la ReligioÂn
(Prawo religii/wyznania). Uznaje, zÇe w tradycyjnej nazwie pobrzmiewa
echo starego porzaÎdku wyznaniowego ± tradycji katolickiej i protestanckiej; nowa zasÂ nazwa winna uwzgleÎdniacÂ ugruntowywanie sieÎ zasady roÂwnosÂci i akonfesyjnosÂci panÂstwa. Przedmiotem tej gaøeÎzi prawa nie saÎ tylko
regulacje dotyczaÎce grup chrzesÂcijanÂskich ± KosÂcioøoÂw, ale takzÇe ugrupowanÂ religijnych niechrzesÂcijanÂskich. Zdaniem Autora, dotychczasowa nazwa tylko wzmiankuje indywidualny aspekt wolnosÂci religijnej, a ta jest
fundamentalnym prawem osoby. Wreszcie podkresÂla, zÇe nazwa nie jest
tylko umownaÎ; w historii Derecho eclesiaÂstico del estado bywaøo instrumentem prawnym søuzÇaÎcym nietolerancji religijnej, wieÎc oczywistaÎ antytezaÎ wolnosÂci religijnej. Ale czy sformuøowanie Derecho de la ReligioÂn ±
prawo religii jest trafne? Na podstawie zawartosÂci opracowania mozÇna
miecÂ waÎtpliwosÂci: czy poglaÎdy, ruchy gnostyczne, ateistyczne itp. winny
bycÂ traktowane jako religia?
W tym miejscu odnotowacÂ trzeba, zÇe przyjeÎcie juzÇ dawno w polskiej
nauce nazwy Prawo wyznaniowe byøo trafne, mimo zÇe odsetek mniejszosÂci religijnych niechrzesÂcijanÂskich w naszym kraju jest niski.
OproÂcz cytowanych wyzÇej argumentoÂw Huaco Palomino chce przez
zmianeÎ tradycyjnej nazwy przedmiotu w jeÎzyku hiszpanÂskim pokazacÂ, zÇe
nie chodzi mu o danie ¹bezkrytycznego komentarza ± i jedynie pasywnego ± legislacji innych rzeczywistosÂci, lecz o pomoc w konstruowaniu autonomicznej doktryny narodowej, ktoÂra pozostaje w dialogu z obcaÎ, ale
nie jest prawem kopiowanym [...]º. Ponadto, za Ivanem Ibanem, nie chce
ograniczacÂ sieÎ do studium prawa konstytucyjnego w zakresie wolnosÂci
religijnej: ¹rzeczywisty model jurydyczno-polityczny jest definiowany
przez legislacjeÎ zwyczajnaÎº.
Autor juzÇ we WsteÎpie zapewnia, zÇe staraø sieÎ, by w tworzeniu tej
doktryny bycÂ wolnym od wpøywu osobistych przekonanÂ filozoficznych
i religijnych. Juan Alvarez Vita w Przedmowie ocenia, zÇe dzieøo zostaøo
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napisane ¹z powagaÎ i obiektywizmemº. Huaco gwarantuje tezÇ, zÇe nie
wysteÎpuje przeciwko wieÎkszosÂci wierzaÎcych w Peru, tj. katolikom i KosÂcioøowi rzymskokatolickiemu. Nie nalezÇy waÎtpicÂ w dobraÎ woleÎ Autora,
ale tekst w wielu miejscach jest skazÇony bøeÎdem ahistorycznosÂci, gdy stosujaÎc dzisiejsze miary, pojeÎcia, wnioski z fenomenu spoøecznego religii,
opisuje i ocenia zdarzenia z odlegøej przeszøosÂci. Zapewnia takzÇe, zÇe jest
zwykøym czøonkiem KosÂcioøa AdwentysoÂw Dnia SioÂdmego, co mu gwarantuje zachowanie postawy obiektywnej przy tworzeniu podstaw nauki
i doktryny peruwianÂskiej o wolnosÂci religijnej, pojmowanej dotaÎd najpierw jako ¹walka o niedyskryminacjeÎ i roÂwnosÂcÂ religijnaÎ ze strony mniejszosÂci niekatolickich, jak to ukazaøa debata konstytucyjna w 2002 r.º JednoczesÂnie zdecydowanie opowiada sieÎ za rewizjaÎ ukøadu Peru ze StolicaÎ
ApostolskaÎ z 19 lipca 1980 r. [(AAS 72(1980) 807-812], traktujaÎc jego
regulacje jako przeszkodeÎ dla roÂwnosÂci religii w panÂstwie. Na przykøad,
jako obszar tego podaje zapisane w nim gwarancje dla katolickiego duszpasterstwa wojskowego. To potwierdza prymitywne rozumienie tejzÇe
roÂwnosÂci, pominieÎcie elementoÂw roÂzÇnicujaÎcych religie, takzÇe w formach
ich dzialalnosÂci i oczekiwanie zroÂwnania ich do ¹najsøabszychº, czyli okrojenia z przymiotoÂw im tylko wøasÂciwych, a wieÎc ingerencjeÎ panÂstwa w sfereÎ
doktrynalnaÎ. TakaÎ postaweÎ da sieÎ czeÎsÂciowo wytøumaczycÂ akcentowaniem przez Autora prawa do zachowania milczenia w sprawach religii
(chocÂby zÇaÎdanych osÂwiadczenÂ rodzicoÂw w szkole w sprawach nauczania
religii dla ich dzieci). To z kolei ujawnia, o czym Autor nie wspomniaø,
naleciaøosÂci z czasoÂw jego zaangazÇowania w organizacjeÎ møodych marksistoÂw na Uniwersytecie sÂw. Marka. Jak wynika z artykuøu Huaco, zamieszczonym w czasopismie adwentystoÂw, chrzest w tej wspoÂlnocie przyjaÎø
w 1997 r. Jest zaangazÇowanym aktywistaÎ ruchu na rzecz laickiego panÂstwa, publicystaÎ, dla ktoÂrego ostatnio nawet ujawnienie posiadania niesÂlubnego dziecka przez prezydenta socjalisteÎ (z APRA), staøo sieÎ okazjaÎ
do antykatolickich komentarzy na øamach prasy. Nie negujaÎc dobrych
zamiaroÂw Autora, trzeba uwzgleÎdnicÂ powyzÇsze okolicznosÂci, by zrozumiecÂ niektoÂre z jego opinii.
Mimo wspomnianych naleciaøosÂci dzieøo Huaco Palomino jest bogatym materiaøem do poznawania realioÂw politycznych, prawnych i religijnych wspoÂøczesnego Peru. Z detektywistycznym zmysøem akcentuje wiele
absurdalnych zapisoÂw w prawie panÂstwowym, jak np. w kodeksie cywilnym, zÇe wyroki rozwodowe saÎdoÂw cywilnych nie wywoøujaÎ skutkoÂw w sferze duchowej (art. 360), albo w dekrecie nr 377 z 15.10.2003 r. dotyczaÎcym
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rejestru wyznanÂ religijnych niekatolickich, wykazujaÎcym w rzeczywistosÂci
wiele zachowanÂ niereligijnych, ktoÂre winny bycÂ chronione nie z tytuøu
wolnosÂci religijnej, lecz tylko wolnosÂci mysÂli, albo w odniesieniu do zakonoÂw, ktoÂre nie saÎ traktowane jako osoby prawne kanoniczne, ale podlegajaÎ rejestracji na zasadach przewidzianych dla stowarzyszenÂ bez celoÂw
dochodowych, nie uwzgleÎdniajaÎcej ich cech wøasnych.
Wykazuje takzÇe braki w obowiaÎzujaÎcym ustawodawstwie, zaroÂwno
w Konstytucji ± postuluje zapis o sÂwieckosÂci i roÂwnosÂci relgii ± jak i w ustawodawstwie zwykøym, od podstawowej ustawy o wolnosÂci relgijnej poczynajaÎc, nad ktoÂraÎ debata toczy sieÎ od lat, ale bez efektu. Podnosi tezÇ
brak klauzul sumienia w obowiaÎzujaÎcym ustawodawstwie.
KsiaÎzÇka M. Huaco jest przede wszystkim lekturaÎ dla zainteresowanych prawem wyznaniowym Peru, jego historiaÎ i stanem aktualnym. Jest
takzÇe sÂwiadectwem postawy neofity, wczesÂniej zaangazÇowanego dziaøacza
ugrupowania z zaøozÇenia ateistycznego, zmierzajaÎcego teraz do stworzenia narodowej doktryny prawa wyznaniowego.
Wiesøaw Bar

Rosa MarõÂa Satorras Fioretti, El Derecho a la Asistencia Religiosa en los
Tanatorios, J.M.Bosch Editor, Barcelona 2004, pp. 210
W kazÇdym podreÎczniku prawa wyznaniowego, w doktrynie przedmiotu, obecna jest problematyka prawa do otrzymania posøug religijnych
przez osoby znajduaÎce sieÎ w sytuacjach nietypowych oraz duszpasterstwa
grup specjalnych. Podobnie jest w literaturze hiszpanÂskiej dotyczaÎcej Derecho eclesiaÂstico del Estado [Prawa wyznaniowego panÂstwowego]. Nie
pomineÎøa tej kwestii Rosa MarõÂa Satorras Fioretti, profesor Uniwersytetu
z Barcelony, w Lecciones de Derecho eclesiaÂstico del Estado [Wykøadach
prawa wyznaniowego panÂstwowego], wydanych w 2000, 2002 i 2004 r.
RozwineÎøa jaÎ, w aspekcie bardzo specyficznym, w ksiaÎzÇce El Derecho
a la Asistencia Religiosa en los Tanatorios [Prawo do asystencji religijnej
w domach pogrzebowych].
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ZakresÂlona tytuøem tresÂcÂ zawarta zostaøa w dwoÂch czeÎsÂciach: La asistencia religiosa en general [Opieka religijna w ogoÂlnosÂci] oraz La asistencia
religiosa en los tanatorios [Asystencia religijna w domach pogrzebowych].
W pierwszej, zøozÇonej z trzech rozdziaøoÂw, Autorka przedstawiøa koncepcjeÎ posøugi religijnej, podkresÂlajaÎc, zÇe jej formy saÎ zroÂzÇnicowane, a proÂby
sprowadzania do opieki spoøecznej saÎ nieuprawnione. R.M. Satorras Fioretti wielokrotnie wykracza poza temat rozprawy, co mozÇe rodzicÂ krytyczne uwagi metodologiczne, ale z kolei czytelnik niezorientowany w problematyce zyskuje wiele ciekawych informacji, jak np. te z historii duszpasterstwa wojskowego, sieÎgajaÎcej poczaÎtkoÂw tworzenia staøych formacji
zbrojnych w 1534 r., zorganizowanego w Wojskowy Wikariat Hiszpanii
± najstarszy na sÂwiecie, wreszcie posiadajaÎcego Korpus KosÂcielny Wojskowy, ktoÂry rozwiaÎzany byø dwukrotnie ± w 1873 r. w czasie I Republiki
(formalnie, faktycznie funkcjonowaø) oraz w 1932 za II Republiki.
Døuga jest tezÇ historia duszpasterstwa wieÎziennego, sÂcisÂle zwiaÎzana
z organizacjaÎ zakøadoÂw karnych, jak tezÇ zmianaÎ pojmowania kary: od
sÂrodka odwetowego do resocjalizacyjnego, w ktoÂrym doceniano edukacjeÎ
moralnaÎ i religijnaÎ. Z aktoÂw prawnych odnotowano KroÂlewski Dekret z 23
czerwca 1881 r., tworzaÎcy Korpus WieÎzienny, w ktoÂrym fakultatywnie
mozÇna byøo ustanawiacÂ sekcje kapelanoÂw instytucji penitencjarnych.
Zniesiono je w 1931 r., a przywroÂcono w 1943 r.
Opieka religijna w szpitalach i centrach dobroczynnych jest tak stara,
jak sam KosÂcioÂø katolicki ze swoimi dzieøami miøosierdzia, w ktoÂrych posøugi materialna i religijna byøy øaÎczone. Wraz z przejmowaniem roli socjalnej przez panÂstwo, na nim spoczeÎøa odpowiedzialnosÂcÂ za stworzenie
mozÇliwosÂci sprawowania posøug duchowych w ramach ogoÂlnego systemu
dobroczynnosÂci. Jako przykøad tego podaje sieÎ KroÂlewski Dekret z 27
stycznia 1885 r., ktoÂry wprowadziø InstrukcjeÎ dobroczynnosÂci, specyfikujaÎc takzÇe funkcje realizowane przez kapelanoÂw centroÂw. Korpus kapelanoÂw dobroczynnosÂci byø utworzony rozporzaÎdzeniem kroÂlewskim z 14
kwietnia 1919 r.; zniesiony w czasie II Republiki zostaø odnowiony dekretem z 30 czerwca 1939 r.
Autorka søusznie wskazuje, zÇe uzasadnianie istnienia asystencji religijnej w tych obszarach zÇycia tylko argumentem historycznym jest niewystarczajaÎce. Z kolei domaganie sieÎ jej zniesienia, bo odeszlisÂmy od systemu konfesyjnego, roÂwniezÇ jest nielogiczne, gdyzÇ odrywa od racji podstawowej ± ochrony wolnosÂci osoby, znajdujaÎcej sieÎ w sytuacji specyficznej.
PosteÎpujaÎc za Martinezem Blanco (autorem obszernego podreÎcznika,
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1993) podkresÂla, zÇe zasada laickosÂci panÂstwa nie oznacza, zÇe panÂstwo nie
mozÇe miecÂ wartosÂci religijnych wspoÂlnoty. ¹WspoÂøczesnego panÂstwa socjalnego nie mozÇna pojmowacÂ tylko jako uznajaÎcego formalnie prawa
swoich obywateli, ale sprzyjajaÎcego tezÇ efektywnemu korzystaniu z nichº.
W obowiaÎzujaÎcym prawie Hiszpanii gwarancje dla pomocy religijnej (duchowej) zawierajaÎ sieÎ w uznaniu wolnosÂci religijnej (art. 16.1 Konstytucji),
ktoÂraÎ panÂstwo ma promowacÂ (art. 9.2), zgodnie z definicjaÎ panÂstwa spoøecznego (art. 1), wspoÂøpracujaÎc z wyznaniami religijnymi (art. 16.3). Jego
fundament posÂrednio znajduje sieÎ tezÇ w Ustawie Organicznej o WolnosÂci
Religijnej (art. 2.1b i 2.3), w przypadku katolikoÂw takzÇe w Ukøadzie ze
StolicaÎ ApostolskaÎ (w sprawach prawnych, art. IV.1), zasÂ z innymi ±
w ukøadach o wspoÂøpracy.
AnalizujaÎc natureÎ prawnaÎ asystencji religijnej, Autorka wskazuje
na jej charakter podmiotowy; jest uprawnieniem wyprowadzanym
z wolnosÂci religijnej osoby, formuje jego istotnaÎ tresÂcÂ. Rozpatruje tezÇ
teÎ posøugeÎ jako sÂwiadczenie, z ktoÂrego majaÎ prawo korzystacÂ wszyscy
obywatele zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi, ale zastrzega,
zÇe nie jest to aktywnosÂcÂ wøasna panÂstwa. PrzypominajaÎc o akonfesyjnosÂci tegozÇ, jednoczesÂnie wskazuje na zasadeÎ wspoÂødziaøania ze zwiaÎzkami wyznaniowymi.
Po przeglaÎdzie stanowisk wielu autoroÂw na temat tresÂci asystencji
religijnej ± koncepcje zostaøy zaszeregowane jako szerokie i waÎskie ±
Satorras Fioretti proponuje rozumiecÂ przez asystencjeÎ duchowaÎ aktywnosÂci kulturalne i rytualne, ktoÂre saÎ realizowane przez zwiaÎzki wyznaniowe wzgleÎdem swych wiernych, w centrach publicznych i prywatnych, celem efektywnego korzystania z fundamentalnego prawa wolnosÂci religijnej. Regulacja tych czynnosÂci nalezÇy wyøaÎcznie do wyznanÂ, wøadze publiczne nie mogaÎ interweniowacÂ poza przypadkami naruszania konstytucyjnych granic porzaÎdku lub zdrowia publicznego.
Asystencja religijna zasteÎpcza (niewøasÂciwa) oznacza kazÇdaÎ interwencjeÎ, bezposÂredniaÎ lub posÂredniaÎ, wøadz publicznych lub prywatnych, ktoÂre
nie saÎ wyznaniami religijnymi, aby uøatwicÂ jednostkom zaspokojenie ich
potrzeb duchowych, religijnych i niereligijnych, w specjalnych okolicznosÂciach, w ktoÂrych osoby te sieÎ znalazøy.
Asystencja religijna wøasÂciwa to aktywnosÂcÂ publiczna ukierunkowana
na zagwarantowanie jednostkom poddanym pewnym ograniczeniom
mozÇliwosÂci czerpania z prawa do wolnosÂci religijnej (zaroÂwno w formie
fideistycznej, jak i niefideistycznej, jesÂli znajdujaÎ sieÎ w analogicznych oko-

RECENZJE

421

licznosÂciach). Autorka nazywa je autentycznym fundamentalnym sÂwiadczeniem, jakie panÂstwo musi gwarantowacÂ wszystkim jednostkom.
Po rozwazÇaniach historycznych i terminologicznych R.M. Satorras
detalicznie przedstawiøa tresÂcÂ asystencji religijnej wedøug przepisoÂw Ustawy Organicznej 7/1980 z 5 lipca 1980 r. (art. 2.1 i 3), ukøadoÂw Hiszpanii
zawartych ze StolicaÎ ApostolskaÎ ± z 3 stycznia 1979 r. (w sprawach prawnych, art. IV), 4 grudnia 1979 r. (o duszpasterstwie wojskowym i søuzÇbie
wojskowej duchownych i zakonnikoÂw), 3 stycznia 1979 r. (o nauczaniu
i sprawach kulturalnych, II.4, V) ± i aktoÂw wykonawczych do nich, ukøadoÂw o wspoÂøpracy z pozostaøymi zwiaÎzkami wyznaniowymi (z federacjaÎ
ewangelikoÂw w Hiszpanii, Ustawa 24/1992 z 10 listopada 1992 r., art. 6, 8-10; z federacjaÎ gmin zÇydowskich, Ustawa 25/1992 z 10 listopada 1992 r.,
art. 6, 8-10; z hiszpanÂskaÎ komisjaÎ islamskaÎ, Ustawa 26/1992 z 10 listopada
1992 r., art. 6, 8-10).
CzeÎsÂcÂ pierwszaÎ konÂczy charakterystyka modeli sÂwiadczenia posøug
religijnych: integracyjny czysty (absolutny) lub umiarkowany; konwencyjny (uzgodniony w ukøadach o wspoÂøpracy) w formie bezposÂredniej lub
posÂredniej; wolnego dosteÎpu (wejsÂcia); swobodnego wyjsÂcia.
CzeÎsÂcÂ drugaÎ opracowania, zøozÇonaÎ z czterech rozdziaøoÂw, rozpoczynajaÎ rozwazÇania wsteÎpne na temat faktu sÂmierci, domoÂw pogrzebowych
w Hiszpanii oraz sÂwiadczenia usøug pogrzebowych w ramach søuzÇby publicznej oraz ich administrowania. Z naszego punktu widzenia wazÇny jest
rozdziaø drugi ± RegulacioÂn jurõÂdica y cuestioÂn competencial [Regulacja
prawna i kwestia kompetencji]. Gdy chodzi o ustawodawstwo panÂstwowe,
to odnotowano art. 148 Konstytucji, zÇe ¹WspoÂlnoty Autonomiczne beÎdaÎ
mogøy bracÂ na swojaÎ odpowiedzialnosÂcÂ nasteÎpujaÎce materie: [...] 21. Zdrowie i hiegienaº oraz art. 149: ¹PanÂstwo ma kompetencje wyøaÎczne w nasteÎpujaÎcych sprawach: [...] 16a) Zdrowie, w obszarze zagranicznym. Podstawy i koordynacja generalna zdrowiaº. Kwestie zwiaÎzane ze zwøokami
i ich grzebaniem nalezÇaÎ do spraw sanitarnych wewneÎtrznych i dlatego
podlegajaÎ unormowaniom Autonomii. Autorka przywoøuje przy tym Dekret 2263/1974 z 20 lipca, formalnie derogowany, jako prawo przedkonstytucyjne, gdyzÇ wiele jego regulacji przejeÎøy do wøasnych WspoÂlnoty Autonomiczne, wprowadzajaÎc tylko konieczne modyfikacje wynikajaÎce
z cech wøasnych spoøecznosÂci. Jeszcze dalej postaÎpiøy rady miast i gmin,
ale ich kompetencje nie wynikajaÎ z ustaw Autonomii, ale panÂstwowych,
poczynajaÎc od Ustawy Podstawowej PorzaÎdku Lokalnego (Ley 7/1985 z 2
kwietnia), ktoÂra tymzÇe poddaøa: ¹cmentarze i usøugi pogrzeboweº (art.
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25.2). Nie pozostajaÎ one jednak tylko w ich gestii, zgodnie z orzeczeniem
Trybunaøu Konstytucyjnego: ¹Kompetencje miejskie w tej wøasÂciwosÂci nie
oznaczajaÎ wyøaÎczenia kompetencji wspoÂøuczestniczaÎcychº (sentencja z 2
lutego 1981). Jest to kompetencja dzielona z AutonomiaÎ.
Ponadto obserwuje sieÎ liberalizacjeÎ w obszarze usøug pogrzebowych.
W ostatnich latach zawazÇyøo na niej prawo wspoÂlnotowe (unijne), w zakresie swobody dziaøalnosÂci gospodarczej (ekonomicznej), co znalazøo
odbicie w Ustawie 7/1996 r. z 7 czerwca, jak tezÇ w raportach Trybunaøu
Ochrony Konkurencji, otwarcie krytykujaÎcych monopolizacjeÎ usøug pogrzebowych przez magistraty.
Po uwagach prawnych Autorka szkicuje problemy mogaÎce pojawicÂ
sieÎ w stosowaniu tych regulacji, zwøaszcza przy zroÂzÇnicowaniu podmiotoÂw
prowadzaÎcych teÎ dziaøalnosÂcÂ, przy cechach wøasnych grzebanych, ktoÂrych
woleÎ nalezÇy uszanowacÂ, ale tezÇ zobowiaÎzanych do pochoÂwku, jak tezÇ
uprawnionych do uczestnictwa w tym akcie. Akcentuje potrzebeÎ traktowania w tych okolicznosÂciach prawa podmiotowego wolnosÂci religijnej
jako naczelnego, gdy chodzi o wierzaÎcych, jak i niewierzaÎcych. PodkresÂlajaÎc znaczenie woli antycypowanej zmarøego, przytacza formuøy testamentu: katolickaÎ ± Konferencji Episkopatu, mieÎdzykonfesyjnaÎ oraz laickaÎ, mogaÎcego przyczynicÂ sieÎ do zachowania, w sytuacji sÂmierci i pogrzebu
testara, wolnosÂci i pokoju. Asystencja religijna w okolicznosÂciach przygotowania do pogrzebu, przeniesienia, pochoÂwku nie traci charakteru
uprawnienia podmiotowego, ktoÂre majaÎ jednostki, a wøadze publiczne
nie mogaÎ ograniczacÂ korzystania z niego przez wøasne regulacje, oproÂcz
przewidzianych w Konstytucji. Natomiast prawnie mogaÎ interweniowacÂ
w taki sposoÂb, by uøatwiacÂ jednostkom speønienie ich oczekiwanÂ religijnych ± natury duchowej i innych, bez wzgleÎdu na charakter zakøadu (publiczny, prywatny).
Po rozwazÇaniach teoretycznych przypadkoÂw w ostatnim rozdziale
ukazuje rzeczywistosÂcÂ usøug pogrzebowych w Hiszpanii. Wedøug regulacji
municypalnych posøugi religijne saÎ traktowane jako opcjonalne (wedøug
wyboru), uzupeøniajaÎce do usøug pogrzebowych. Autorka krytycznie ocenia posøugiwanie sieÎ w nich pojeÎciami oratorium, oratorium mieÎdzywyznaniowe, uznajaÎc, zÇe w ten sposoÂb niefortunnie pomija sieÎ ceromonie
sÂwieckie, jak tezÇ, zÇe faktycznie domy pogrzebowe zapewniajaÎ posøugeÎ
religijnaÎ tylko wyznaniu dominujaÎcemu. Trudno jednak podzielicÂ pesymizm R.M. Satorras Fioretii, gdy wezÂmie sieÎ pod uwageÎ, zÇe wedøug jeÎzyka
hiszpanÂskiego ¹oratorioº to takzÇe ¹miejsce przemoÂwº, nie tylko religij-
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nych, oraz uwzgleÎdni sieÎ struktureÎ wyznaniowaÎ spoøecznosÂci. Wedøug danych przez niaÎ cytowanych posøugi religijne katolickie ma 100 proc. domoÂw pogrzebowych; islamskie ± 32 proc.; judaistyczne ± 27 proc.; protestanckie ± 29 proc.; ceremonie sÂwieckie ± 43 proc.; inne ± 38 proc. wszystkich zakøadoÂw.
NajwieÎcej zakladoÂw ma oratoria wielokonfesyjne ± 58 proc.; 42 proc.
± kaplice katolickie; 5 proc. dodatkowe oratoria islamskie, a co 10. ± inne
sale. 70 proc. domoÂw oferuje wsparcie rodzinie, z tego 57 proc. o charakterze psychologicznym, a 43 proc. religijnym wedøug wyboru. Grupy zÇaøobne istniejaÎ przy 33,5 proc. zakøadoÂw, w 100 proc. o charakterze psychologicznym. 26 proc. domoÂw ma wyizolowane sale do obmycÂ rytualnych,
a 12 proc. oferuje nawet pomoc pracownika. 43 proc. oferentoÂw sÂwiadczy
pogrzeby o charakterze sÂwieckim, w tym celu ponad poøowa zatrudnia
specjalnego pracownika (53 proc.), a w innych wykonuje te posøugi ktosÂ
zatrudniony; wolny przysteÎp przewodniczaÎcego gwarantuje 44 proc.
sÂwiadczeniodawcoÂw.
Na dane te trzeba spojrzecÂ w sÂwietle innych: na przykøad w jednym
z przypisoÂw Autorka podaje statystykeÎ pogrzeboÂw w metropolii Barcelona: 95 proc. z posøugaÎ katolickaÎ, 2 proc. z laickaÎ, 3 proc. innych religii.
Bibliografia zawiera tylko literatureÎ ± 58 pozycji, øaÎcznie z artykuøami;
liczba ta nie jest winaÎ Autorki, gdyzÇ problematyka ujeÎta w zwiaÎzku z wolnosÂciaÎ religijnaÎ byøa traktowana marginalnie. Ta czeÎsÂcÂ pomija caøkowicie
zÂroÂdøa prawne; ich opis znajduje sieÎ tylko w przypisach, najwieÎcej do
rozdziaøu drugiego czeÎsÂci drugiej, oznaczonych 197-216; przyjeÎtego rozwiaÎzania Autorka nie tøumaczy.
Mimo stwierdzonych brakoÂw, opracowanie RoÂzÇy Marii Satorras Fioretti jest pozÇyteczne, wypeønia lukeÎ w literaturze prawa wyznaniowego
Hiszpanii, ale z uwagi na to, zÇe wolnosÂcÂ religijna jest prawem kazÇdej
osoby, tak jak sÂmiercÂ kazÇdego bytu faktem w pewnym indywidualnym
momencie, staje sieÎ interesujaÎcym takzÇe dla nas; w tym przypadku szczegoÂlnie dla studentoÂw i nauczycieli prawa wyznaniowego oraz stosujaÎcych
jego normy w zakøadach pogrzebowych baÎdzÂ zamierzajaÎcych podjaÎcÂ tego
typu usøugi.
Wiesøaw Bar
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A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia maøźenÂstwa cywilnego, Warszawa 2007, Wydawnictwo C. H. Beck.
KsiaÎzÇka posÂwieÎcona jest problematyce wyznaniowej formy zawarcia
maøzÇenÂstwa cywilnego. Trzon przepisoÂw jej dotyczaÎcych znajduje sieÎ
w Kodeksie rodzinnym i opiekunÂczym (kro). Mogøoby to sugerowacÂ, zÇe
mamy do czynienia z zagadnieniem przede wszystkim cywilnoprawnym.
O tym, zÇe tak nie jest, mogaÎ przekonacÂ sieÎ czytelnicy recenzowanej ksiaÎzÇki. Autorzy podejmujaÎ analizeÎ postanowienÂ Konkordatu (K), przepisoÂw
prawa mieÎdzynarodowego, konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego i przepisoÂw wewneÎtrznych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. ZaznaczycÂ nalezÇy, zÇe w przypadku tych ostatnich nie poprzestano jedynie na
przepisach wewneÎtrznych KosÂcioøa katolickiego, ale uwzgleÎdniono prawo
wewneÎtrzne wszystkich jedenastu KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
ktoÂre uprawnione saÎ do cywilnej rejestracji maøzÇenÂstw wyznaniowych.
Takie ujeÎcie zagadnienia pozwala przedstawicÂ je w peønym sÂwietle. Publikacja ma wieÎc charakter kompleksowy. Do przeprowadzenia takiej
wszechstronnej analizy autorzy majaÎ doskonaøe przygotowanie. TaÎ problematykaÎ zajmowali sieÎ juzÇ we wczesÂniejszych publikacjach. Ponadto ich
zainteresowania badawcze koncentrujaÎ sieÎ przede wszystkim na prawie
wyznaniowym, ktoÂre obejmuje swoim zakresem przepisy nalezÇaÎce do roÂzÇnych gaøeÎzi prawa. PodkresÂlajaÎ swoÂj rodowoÂd, dedykujaÎc niniejszaÎ ksiaÎzÇkeÎ profesorowi Henrykowi Misztalowi ± twoÂrcy lubelskiej szkoøy prawa
wyznaniowego.
Taka wszechstronna analiza zasøuguje na uznanie. Pozwala bowiem
dostrzec problemy, ktoÂre mogaÎ zostacÂ pominieÎte, jesÂli zagadnienie rozpatrywane jest tylko z punktu widzenia jednej dyscypliny prawnej. Zmusza
do poszukiwania spoÂjnych odpowiedzi. Przenosi na wspoÂlnaÎ platformeÎ
poglaÎdy zgøaszane w roÂzÇnych dyscyplinach naukowych, ktoÂre majaÎ maøaÎ
szanseÎ na wzajemnaÎ konfrontacjeÎ. Niesie jednak ze sobaÎ roÂwniezÇ pewne
trudnosÂci. Nie zawsze øatwo jest pogodzicÂ ze sobaÎ koncepcje i zasady
wysteÎpujaÎce w poszczegoÂlnych gaøeÎziach prawa. Podobne trudnosÂci mozÇe
sprawicÂ dialog z poglaÎdami przedstawicieli pisÂmiennictwa, beÎdaÎcymi reprezentantami roÂzÇnych dyscyplin. Dokonanie takiej swoistej syntezy nie
jest wieÎc proste. Z drugiej strony wspomniana odmiennosÂcÂ ujeÎcÂ powinna
sprzyjacÂ podjeÎciu dyskusji. Zwøaszcza zÇe zdaniem autoroÂw wiele zagadnienÂ jest nadal kontrowersyjnych. Nie kryjaÎ oni, zÇe ksiaÎzÇka ma na nowo
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rozniecicÂ dyskusjeÎ. Poruszony w ksiaÎzÇce temat wbrew zgøaszanym niekiedy opiniom, nie zostaø wyczerpany. Za trafnosÂciaÎ tej tezy przemawiajaÎ
krytyczne w wielu miejscach wypowiedzi autoroÂw skierowane pod adresem obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw i liczne propozycje zmian. SaÎ one formuøowane przy omawianiu spornych zagadnienÂ i dodatkowo syntetycznie
ujmowane we wnioskach konÂczaÎcych poszczegoÂlne rozdziaøy.
Krytyka obowiaÎzujaÎcego stanu prawnego zostaøa oparta na dwoÂch
fundamentach. Po pierwsze, dla wøasÂciwego zrozumienia instytucji wyznaniowej formy zawarcia maøzÇenÂstwa niezbeÎdne jest przyznanie (w procesie
wykøadni) wieÎkszego znaczenia Konkordatowi. Byø on nie tylko podstawaÎ
do wydania stosownych ustaw, lecz pozostaje nadal zÂroÂdøem prawa, regulujaÎcym (w sposoÂb bezposÂredni) zawarcie maøzÇenÂstwa wyznaniowego. Po
drugie, obowiaÎzujaÎce przepisy cechuje brak precyzji, przejrzystosÂci, czy
wreÎcz wzajemna sprzecznosÂcÂ.
KsiaÎzÇka dzieli sieÎ na dziesieÎcÂ rozdziaøoÂw. Pierwszy dotyczy zawarcia
Ç
maøzenÂstwa wyznaniowego w ujeÎciu historycznym, kolejny zÂroÂdeø prawa
dotyczaÎcych zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego. OmoÂwiona w nim zostaøa geneza, wprowadzenie i tresÂcÂ Konkordatu a zwøaszcza jego art. 10.
NasteÎpnie analizie poddano wywoøane ratyfikacjaÎ Konkordatu zmiany
prawa stanowionego. ZwroÂcono uwageÎ na sprzecznosÂcÂ pomieÎdzy tresÂciaÎ
Konkordatu i wprowadzonych na jego podstawie aktoÂw prawnych. Konkordat opiera sieÎ na zaøozÇeniu jednego maøzÇenÂstwa kanonicznego, ktoÂre
zyskuje uznanie w sÂwietle prawa stanowionego. Tymczasem art. 1 § 2 kro
moÂwi o jednoczesnym zawarciu maøzÇenÂstwa podlegajaÎcego prawu polskiemu, co wskazuje, zÇe maøzÇonkowie zawarli dwa maøzÇenÂstwa kanoniczne i cywilne. Autorzy saÎ zdania, zÇe Konkordat, jako czeÎsÂcÂ systemu prawa,
stanowi nadal podstaweÎ prawnaÎ zawieranych maøzÇenÂstw. Nie mozÇna go
wieÎc jedynie postrzegacÂ, jak czyni wieÎkszosÂcÂ przedstawicieli nauki, jako
impulsu do wprowadzenia norm szczegoÂøowych.
W rozdziale III w oparciu o postanowienia Konkordatu i przepisy
kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego przeanalizowano pojeÎcie maøzÇenÂstwa
wyznaniowego (kanonicznego). Stanowi ono podstaweÎ wystaÎpienia skutkoÂw cywilnoprawnych maøzÇenÂstwa. Zdaniem autoroÂw, wspomniany termin oznacza jedynie zdarzenie prawne polegajaÎce na zøozÇeniu osÂwiadczenia woli o zawarciu maøzÇenÂstwa przez nupturientoÂw wobec duchownego
upowazÇnionego wedøug przepisoÂw prawa wewneÎtrznego KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Stanowisko to odbiega od poglaÎdoÂw zgøaszanych w nauce a wsparte zostaøo na argumencie potrzeby zapewnienia
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stabilnosÂci prawa. OstatniaÎ poruszonaÎ kwestiaÎ jest wpøyw ustania maøzÇenÂstwa wyznaniowego na sytuacjeÎ prawnaÎ maøzÇonkoÂw w prawie cywilnym.
Rozdziaø IV posÂwieÎcony zostaø analizie terminu ¹duchownyº. Z ustaw
wyznaniowych (odsyøajaÎcych do prawa wewneÎtrznego KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych) nie wynika zawsze jednoznacznie, kogo nalezÇy uwazÇacÂ za duchownego. NasteÎpnie autorzy zwracajaÎ uwageÎ, zÇe rozporzaÎdzenie oparte na ustawie ± prawo o aktach stanu cywilnego podaje kolejne
znaczenie terminu ¹duchownyº, co prowadzi, ich zdaniem do znacznych
komplikacji. Przeprowadzona przez autoroÂw krytyka jest interesujaÎca,
podobnie jak wnioski de lege ferenda. Rodzi sieÎ jednak pytanie, czy opierajaÎc sieÎ na dyrektywach wykøadni nie udaøoby sieÎ obecnie zaproponowacÂ
bardziej spoÂjnej wykøadni terminu ¹duchownyº.
PodstawaÎ rozwazÇanÂ zawartych w rozdziale V (¹Warunki zaistnienia
Ç
maøzenÂstwa cywilnegoº) saÎ postanowienia Konkordatu i Kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego. W oparciu o nie zaproponowano podziaø przesøanek
zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego na wynikajaÎce z Konkordatu i z art. 1
§ 2 kro (tzw. przesøanki konstytutywne) oraz z art. 1 § 1 kro (tzw. przesøanki konieczne zawarcia maøzÇenÂstwa). NiewystaÎpienie obu powoduje, zÇe
maøzÇenÂstwo nie dochodzi do skutku. Do przesøanek konstytutywnych zaliczono: osÂwiadczenie woli o uzyskaniu skutkoÂw cywilnych, sporzaÎdzenie
aktu maøzÇenÂstwa oraz przeszkody maøzÇenÂstwa wynikajaÎce z prawa polskiego. WyroÂzÇnienie ostatniej na podstawie postanowienia Konkordatu
mozÇe bycÂ uznane za dyskusyjne, zwøaszcza zÇe w dalszej czeÎsÂci ksiaÎzÇki
zostaøa ona oceniona jako zbeÎdny zapis w Konkordacie. OmawiajaÎc natomiast przesøanki konieczne z art. 1 § 1 kro, autorzy wskazujaÎ søusznie, zÇe
chocÂ saÎ one identyczne z przesøankami towarzyszaÎcymi zawarciu maøzÇenÂstwa w formie cywilnej, to majaÎ one swojaÎ specyfikeÎ. W obowiaÎzujaÎcej
regulacji najwieÎkszaÎ krytykeÎ autoroÂw wzbudzajaÎ jednak trudnosÂci w weryfikacji, czy dany duchowny byø uprawniony do uczestniczenia przy zawierania maøzÇenÂstwa.
Rozdziaø VI dotyczy czynnosÂci poprzedzajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa. Kolejno omoÂwiona zostaøa pozycja nupturientoÂw, duchownego
i urzeÎdnika stanu cywilnego. KoniecznosÂcÂ podjeÎcia pewnych czynnosÂci
przez duchownego i urzeÎdnika wynika z prawa stanowionego i prawa
wewneÎtrznego KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Autorzy søusznie
zauwazÇajaÎ, zÇe obowiaÎzek podjeÎcie tych dziaøanÂ nie zostaø jednak nalezÇycie
skoordynowany ani wøasÂciwie rozøozÇony. Przykøadowo obowiaÎzek poinformowania nupturientoÂw o wymogach prawa polskiego powinien obciaÎ-
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zÇacÂ kierownika urzeÎdu stanu cywilnego zamiast duchownego, ktoÂry nie
jest kompetentny do podjeÎcia takich czynnosÂci.
Rozdziaø VII nosi tytuø ¹Zawarcie maøzÇenÂstwaº. Ma szesÂcÂ podpunktoÂw: zøozÇenie osÂwiadczenÂ woli o uzyskaniu skutkoÂw cywilnych, obrzeÎd
zawarcia maøzÇenÂstwa, moment zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego, udziaø
sÂwiadkoÂw zwykøych, sporzaÎdzenie zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie
i podsumowanie. Autorzy zwroÂcili uwageÎ na potrzebeÎ usÂcisÂlenia tresÂci
osÂwiadczenia omoÂwionego w podpunkcie pierwszym.
Rozdziaø VIII posÂwieÎcony jest przekazywaniu zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa. Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ dwa zagadnienia, charakter terminoÂw do zøozÇenia zasÂwiadczenia i osoby uprawnione do podjeÎcia
tych czynnosÂci. Autorzy nie podzielajaÎ poglaÎdoÂw, wedøug ktoÂrych w Kodeksie rodzinnym i opiekunÂczym mamy do czynienia albo z terminem zawitym
prawa cywilnego, albo terminem instrukcyjnym. Zdaniem autoroÂw, jest to
termin procesowy o charakterze administracyjnym. W uzasadnieniu autorzy wskazujaÎ, zÇe czynnosÂci kierownika urzeÎdu stanu cywilnego saÎ zdarzeniami prawa administracyjnego. Osobami uprawnionymi do zøozÇenia stosownego osÂwiadczenia saÎ takzÇe maøzÇonkowie, jesÂli duchowny uchybi ciaÎzÇaÎcemu na nim obowiaÎzkowi. FormuøujaÎc wspomniany poglaÎd, autorzy
wskazali rozwiaÎzania wøoskie. Wzbudzi on z pewnosÂciaÎ polemikeÎ, jednak
negatywna ocena obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw jest bezsprzecznie zasadna.
Rozdziaø IX dotyczy sporzaÎdzania aktu maøzÇenÂstwa a kolejny odpowiedzialnosÂci za uchybienia zwiaÎzane z zawarciem maøzÇenÂstwa. ZgodzicÂ
sieÎ nalezÇy, zÇe podstaw do cywilnoprawnej odpowiedzialnosÂci nalezÇy poszukiwacÂ w przepisach o czynach niedozwolonych zaroÂwno gdy chodzi
o kierownika USC, jak i duchownego. PodstawaÎ odpowiedzialnosÂci
w przypadku szkody beÎdzie art. 417 kc.
Pozornie wyczerpana problematyka tzw. maøzÇenÂstwa wyznaniowego
okazuje sieÎ wciaÎzÇ wzbudzacÂ liczne waÎtpliwosÂci. Przyczyn tego stanu jest
wiele. Autorom udaøo sieÎ przedstawicÂ poruszanaÎ problematykeÎ w sposoÂb
kompleksowy i odnalezÂcÂ søabe punkty obecnej regulacji. Praktykom ksiaÎzÇka
uøatwi stosowanie obowiaÎzujaÎcego prawa. Przedstawicieli nauki beÎdzie inspirowacÂ do podjeÎcia dalszej dyskusji naukowej NalezÇy miecÂ nadziejeÎ, zÇe
odpowiednie wnioski wyciaÎgnie roÂwniezÇ ustawodawca. Znaczenie praktyczne przepisoÂw regulujaÎcych omawiany temat jest zbyt duzÇe, aby mozÇna byøo
pozwolicÂ na dalsze funkcjonowanie nie zawsze przemysÂlanych regulacji.
Piotr Zakrzewski
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007

Sympozjum naukowe pt. Prawo kosÂcielne a prawo panÂstwowe. Harmonia czy konflikt, KrakoÂw, dn. 23 listopada 2006 r.
W dniu 23 listopada 2006 r. w auli WyzÇszego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej odbyøo sieÎ sympozjum naukowe Prawo
kosÂcielne a prawo panÂstwowe. Harmonia czy konflikt, zorganizowane
przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie.
Sympozjum otworzyø ks. dr hab. JoÂzef Krzywda CM, prof. PAT (Dyrektor IPK PAT), ktoÂry przywitaø prelegentoÂw oraz zebranych gosÂci. Søowo wprowadzajaÎce wygøosiø ks. prof. dr hab. Jan Dyduch (rektor PAT),
ktoÂry podkresÂliø, izÇ KosÂcioÂø i panÂstwo saÎ od siebie niezalezÇne i autonomiczne, ale obie te instytucje søuzÇaÎ dobru tych samych ludzi, dlatego konieczna
jest wspoÂøpraca mieÎdzy prawodawstwem kosÂcielnym i panÂstwowym. Tylko harmonia mozÇe søuzÇycÂ dobru panÂstwa i KosÂcioøa. NasteÎpnie odczytany
zostaø list ks. abpa Stanisøawa Dziwisza, metropolity krakowskiego, w ktoÂrym ksiaÎdz arcybiskup wyraziø swoje uznanie dla organizatoroÂw sympozjum za podjeÎcie takiego tematu.
Obrady zorganizowane zostaøy w ramach dwoÂch sesji. Podczas sesji
pierwszej, przedpoøudniowej ± ktoÂrej przewodniczyø ks. dr hab. Wiesøaw
Wenz, prof. PWT (prorektor PWT we Wrocøawiu) ± wygøoszone zostaøy
trzy referaty. Pierwszy z nich pt. Recepcja prawa kanonicznego w obowiaÎzujaÎcym prawie polskim przedstawiø prof. dr hab. Wacøaw Uruszczak
(UJ). Wskazaø w nim, izÇ problem recepcji prawa kanonicznego do prawa
panÂstwowego okresÂlany byø przez roÂzÇne teorie w zalezÇnosÂci od panujaÎcego aktualnie systemu relacji mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem. W systemie
powiaÎzania funkcjonowaøa teoria bezposÂredniej skutecznosÂci norm prawa
wewneÎtrznego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do prawa panÂstwowego, w ktoÂrej
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prawo wewneÎtrzne uznawane byøo za czeÎsÂcÂ prawa panÂstwowego. W systemie rozdziaøu istniaøy teorie: pozaprawnej natury prawa wewneÎtrznego
oraz teoria natury statutowej, wedøug ktoÂrych prawo wewneÎtrzne nie byøo
prawem roÂwnorzeÎdnym prawu panÂstwowemu. Za prawo uznawano tylko
te normy, ktoÂre ustanowione zostaøy przez wøadzeÎ panÂstwowaÎ lub przez teÎ
wøadzeÎ zaakceptowane. W obecnie panujaÎcym systemie relacji mieÎdzy
panÂstwem i KosÂcioøem, tj. systemie niezalezÇnosÂci skoordynowanej, funkcjonuje teoria recepcji prawa wewneÎtrznego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
przez prawo panÂstwowe. Recepcja prawa ± jak wyjasÂniø autor ± mozÇe
bycÂ rozumiana na trzy sposoby. MozÇe polegacÂ na: 1) przejmowaniu do
wøasnego prawa pojeÎcÂ, norm i instytucji obowiaÎzujaÎcych w innym systemie
prawnym, 2) stosowaniu prawa obcego we wøasnym porzaÎdku prawnym
3) uznaniu w caøosÂci prawa obcego za prawo wøasne. Recepcja ta mozÇe
dokonacÂ sieÎ na podstawie konkordatu lub innych umoÂw zawieranych
przez panÂstwo ze zwiaÎzkami wyznaniowymi. NasteÎpnie autor wyjasÂniø,
izÇ w obecnie panujaÎcym systemie separacji skoordynowanej prawo wewneÎtrzne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych funkcjonuje na gruncie prawa panÂstwowego jako lex specialis. Na podstawie odesøanÂ do jego norm jest
ono uwazÇane za czeÎsÂcÂ panÂstwowego porzaÎdku prawnego. Do prawa wewneÎtrznego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych odsyøa przede wszystkim konkordat
z 1993 r. W dokumencie tym podkresÂlona zostaøa koniecznosÂcÂ poszanowania prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa katolickiego. Konkordat reguluje
bowiem kwestie zwiaÎzane m.in. z nauczaniem religii, zawieraniem maøzÇenÂstw, funkcjonowaniem fundacji, stowarzyszenÂ, cmentarzy wyznaniowych. Stanowi zatem wyraz poszanowania wzajemnych interesoÂw mieÎdzy
panÂstwem i KosÂcioøem w Polsce.
NasteÎpny referat pt. ObowiaÎzki prawno-kanoniczne duchownego a jego prawa polityczne wygøosiø ks. prof. dr hab. JoÂzef Krukowski (KUL
JPII, UKSW). Na wsteÎpie wskazaø na zøozÇonosÂcÂ podejmowanego zagadnienia, w ktoÂrego zakres wchodzaÎ zaroÂwno prawa i obowiaÎzki duchownego wynikajaÎce z Kodeksu Prawa Kanonicznego, jak i prawa i wolnosÂci
polityczne okresÂlone przez wøadzeÎ panÂstwowaÎ, przysøugujaÎce wszystkim
obywatelom bez wzgleÎdu na posiadane przekonania religijne, a wieÎc takzÇe
bez wzgleÎdu na przynalezÇnosÂcÂ do stanu duchownego. WyroÂzÇnienie tych
dwoÂch kategorii praw podmiotowych ± jak podkresÂliø autor ± jest charakterystyczne dla kultury europejskiej wyrosøej w dualizmie religijno-politycznym zakorzenionym w nakazie Chrystusa: ¹oddajcie Bogu to, co jest
boskie, a cesarzowi to, co jest cesarskieº. OdnoszaÎc sieÎ do praw politycz-
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nych, autor wskazaø, izÇ saÎ to te prawa, ktoÂre dajaÎ jednostce (a wieÎc takzÇe
duchownemu) mozÇliwosÂcÂ uczestniczenia w zÇyciu politycznym (prawa wyborcze, prawo do zgromadzenÂ, zrzeszenÂ). NasteÎpnie szczegoÂøowo omoÂwiø
prawa i obowiaÎzki duchownych wynikajaÎce z Kodeksu Prawa Kanonicznego. PodkresÂliø, izÇ wyroÂzÇnienie w KPK katalogu praw i obowiaÎzkoÂw
przynalezÇnych tylko duchownym wynika z racji teologicznych i ma na celu
podkresÂlenie roli duchownych w sÂwiecie. ZÂroÂdøem tych praw jest godnosÂcÂ
kapøanÂska.
Ostatni referat sesji przedpoøudniowej pt. Status prawny Komisji MajaÎtkowej przedstawiø dr Krzysztof WaÎsowski (UW). UzasadniajaÎc temat
swojego wystaÎpienia, wskazaø, izÇ powoøanie do zÇycia Komisji MajaÎtkowej
stanowiøo wyraz daÎzÇenia do harmonii mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem.
Komisja ta utworzona zostaøa na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku
panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Polsce. Zadaniem Komisji MajaÎtkowej staø sieÎ zwrot nieruchomosÂci kosÂcielnych przejeÎtych przez panÂstwo
w okresie PRL. Autor wyjasÂniø, izÇ wprowadzone zostaøy dwie metody
przywracania tych nieruchomosÂci kosÂcielnych. Pierwsza z nich (metoda
administracyjnoprawna) polega na zwrocie nieruchomosÂci z mocy samego
prawa (ex lege), druga natomiast ± na wydaniu przez wojewodeÎ decyzji
(deklaratoryjnej) w przedmiocie zwrotu nieruchomosÂci, ktoÂra nasteÎpnie
podlega kontroli sprawowanej przez saÎd administracyjny. NasteÎpnie autor
omoÂwiø charakter ustroju Komisji MajaÎtkowej. UstroÂj ten rozumiany winien bycÂ jako pewien system wzajemnych relacji prawnych, za pomocaÎ
ktoÂrych Komisja MajaÎtkowa oddziaøywuje na swoje otoczenie i za pomocaÎ ktoÂrych podejmowane saÎ wewnaÎtrz niej pewne procesy. PodkresÂliø, izÇ
Komisja MajaÎtkowa jest niezalezÇnym od wøadzy publicznej ciaøem kolegialnym, a jej niezalezÇnosÂcÂ wynika z tego, zÇe prawo polskie nie przewiduje
zÇadnych formalnoprawnych powiaÎzanÂ pomieÎdzy KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ a innymi organami wøadzy panÂstwowej. Komisja MajaÎtkowa ustanawiana jest
na zasadzie parytetowosÂci, tzn. w roÂwnej liczbie powoøywani saÎ czøonkowie Komisji ze strony ¹panÂstwowejº, jak i ze strony ¹kosÂcielnejº. ParytetowosÂcÂ ta jest czynnikiem harmonizujaÎcym wspoÂødziaøanie mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem. Czøonkowie Komisji saÎ bezstronni, poniewazÇ ustawodawca nie wprowadza zÇadnej sankcji za naruszenie bezstronnosÂci czøonkoÂw Komisji. Ich czøonkostwo opiera sieÎ jedynie na zaufaniu. NasteÎpnie
autor odnioÂsø sieÎ do charakteru samego posteÎpowania regulacyjnego prowadzonego przez KomisjeÎ MajaÎtkowaÎ. Wskazaø, zÇe posteÎpowanie to ma
charakter posteÎpowania administracyjnego. Uczestnikami tego posteÎpo-
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wania saÎ: z jednej strony wnioskodawca, ktoÂrym jest kosÂcielna osoba
prawna, a z drugiej strony wysteÎpujaÎ podmioty, wøadajaÎce nieruchomosÂciami utraconymi przez kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ. PosteÎpowanie regulacyjne nie ma charakteru oficjalnego, tzn. nie jest wszczynane ex officio, ale na
wniosek strony. Jest to cecha charakterystyczna dla tego posteÎpowania.
Pozwala ona odroÂzÇnicÂ KomisjeÎ MajaÎtkowaÎ od organoÂw administracji publicznej, ktoÂre obowiaÎzane saÎ dziaøacÂ zgodnie z tzw. zasadaÎ oficjalnosÂci.
W posteÎpowaniu przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ wyroÂzÇnicÂ mozÇna dwie fazy:
pierwsza ± faza arbitrazÇowa, ktoÂrej celem jest zawarcie ugody pomieÎdzy
stronami, druga ± faza jurysdykcyjna, ktoÂra podejmowana jest w razie nie
dojsÂcia stron do ugody. PosteÎpowanie przed KomisjaÎ winno zakonÂczycÂ sieÎ
wydaniem stosownego orzeczenia. Orzeczenia te nie majaÎ jednak ± jak
wyjasÂniø autor ± charakteru decyzji administracyjnej, poniewazÇ Komisja
MajaÎtkowa nie jest organem administracyjnym i nie rozstrzyga sprawy
administracyjnej. NasteÎpnie autor wystaÎpienia omoÂwiø skutki, jakie mogaÎ
wywoøywacÂ orzeczenia Komisji MajaÎtkowej. Wskazaø on, zÇe orzeczenia te
niewaÎtpliwie wywoøujaÎ skutki w sferze prawa panÂstwowego (cywilnego),
gdyzÇ kosÂcielna osoba prawna, uzyskujaÎca skuteczne orzeczenie lub skutecznaÎ ugodeÎ regulacyjnaÎ, otrzymuje albo wøasnosÂcÂ nieruchomosÂci, albo
odszkodowanie. Na koniec referent postawiø postulat dotyczaÎcy saÎdowej
kontroli orzeczenÂ wydawanych przez KomisjeÎ MajaÎtkowaÎ, pod warunkiem jednak, zÇe Komisja MajaÎtkowa jest instytucjaÎ, ktoÂra realizuje konstytucyjnaÎ zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci oraz zasadeÎ wspoÂødziaøania
mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem.
Po wygøoszeniu referatu przez dr. K. WaÎsowskiego miaøa miejsce
ozÇywiona dyskusja, w ktoÂrej oproÂcz prelegentoÂw udziaø wzieÎli m.in.: ks.
dr P. Majer, ks. dr M. Sitarz, ks. prof. A. Mezglewski, mgr lic. M. Fojcik.
SesjeÎ drugaÎ ± popoøudniowaÎ ± otworzyø i jej przewodniczyø ks. dr hab.
Artur Mezglewski, prof. KUL. W jej ramach wygøoszone zostaøy dwa
referaty. Pierwszy z nich pt. Prawo katolika-obywatela do sÂwieÎtowania
niedzieli przedstawiø ks. dr Andrzej WoÂjcik (PAT). W wystaÎpieniu swoim
± powoøujaÎc sieÎ na søowa papiezÇa Jana Pawøa II ± podkresÂliø, zÇe ¹sÂwieÎtowanie niedzieli jest trwaøym dziedzictwem Europy i podstawowym prawem kazÇdego czøowiekaº. Prawo do sÂwieÎtowania niedzieli stanowi wyraz
wolnosÂci religijnej zagwarantowanej wszystkim obywatelom w Konstytucji, wolnosÂcÂ ta zasÂ wynika z przyrodzonej godnosÂci kazÇdego czøowieka.
Autor wskazaø nasteÎpnie na obecnie istniejaÎce uregulowania dotyczaÎce
sÂwieÎtowania niedzieli. OdnioÂsø sieÎ w tym zakresie do postanowienÂ kon-
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kordatu z 1993 r., przepisoÂw Konstytucji z 1997 r. oraz do ustawodawstwa
zwykøego.
Drugi referat sesji popoøudniowej pt. Autonomia saÎdownictwa kosÂcielnego wygøosiø ks. dr JoÂzef Rapacz (PAT). Na wsteÎpie zaznaczyø, izÇ
KosÂcioÂø i panÂstwo to dwie spoøecznosÂci, ktoÂre saÎ od siebie niezalezÇne
i autonomiczne. Autonomia ta dotyczy takzÇe sprawowania saÎdownictwa
przez kazÇdaÎ z nich. NasteÎpnie wskazaø na przedmiot i zakres saÎdownictwa
kosÂcielnego. OdnoszaÎc sieÎ do przedmiotu tego saÎdownictwa, stwierdziø, zÇe
kazÇdy wierny ma prawo dochodzenia swych uprawnienÂ przysøugujaÎcych
mu w KosÂciele i w zwiaÎzku z tym mozÇe zÇaÎdacÂ od wøadzy kosÂcielnej ustalenia faktoÂw dotyczaÎcych stanu jego zÇycia (np. orzeczenia niewazÇnosÂci
sÂwieÎcenÂ, niewazÇnosÂci weÎzøa maøzÇenÂskiego, ustalenia sÂmierci wspoÂømaøzÇonka). W odniesieniu zasÂ do zakresu saÎdownictwa kosÂcielnego wskazaø,
jakie sprawy mogaÎ bycÂ saÎdzone przez saÎdy kosÂcielne. PodkresÂliø, zÇe saÎdy
kosÂcielne zajmujaÎ sieÎ przede wszystkim sprawami duchowymi, ale takzÇe
sprawami doczesnymi, ktoÂre saÎ zwiaÎzane ze sprawami duchowymi. Autor
zauwazÇyø ponadto, zÇe przekroczenie ustawy kosÂcielnej mozÇe bycÂ jednoczesÂnie przekroczeniem ustawy panÂstwowej (np. przesteÎpstwo naruszenia
uczucÂ religijnych w postaci zbezczeszczenia sÂwiaÎtyni). W mysÂl jednak zasady autonomii, wøadza kosÂcielna mozÇe rozstrzygacÂ tylko w zakresie przekroczenia ustawy kosÂcielnej, zasÂ przekroczenie ustawy sÂwieckiej podlega
jurysdykcji saÎdoÂw panÂstwowych.
Po wygøoszeniu ostatniego referatu miaøa miejsce druga dyskusja.
Udziaø w niej wzieÎli mieÎdzy innymi: bp Albin Maøysiak, ks. prof. A. Mezglewski, ks. dr T. Rakoczy, mgr lic. M. Fojcik.
Na koniec gøos zabraø ks. prof. JoÂzef Krzywda, ktoÂry podzieÎkowaø
prelegentom za wystaÎpienia oraz wszystkim zebranym gosÂciom za udziaø
w konferencji. Wyraziø roÂwniezÇ nadziejeÎ szybkiego opublikowania materiaøoÂw z sympozjum.
NalezÇy podkresÂlicÂ, izÇ caøe sympozjum zostaøo sprawnie zorganizowane i odbyøo sieÎ na wysokim poziomie naukowym.
Anna Tunia
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OgoÂlnopolskie sympozjum X lat regulacji problematyki wyznaniowej
w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. ProÂba oceny, Biaøystok, 26-27
wrzesÂnia 2007 r.
W dniach 26-27 wrzesÂnia 2007 r. Wydziaø Prawa Uniwersytetu w Biaøymstoku zorganizowaø ogoÂlnopolskie sympozjum pt. X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 2007 r. ProÂba oceny.
KontynuujaÎc inicjatyweÎ Katedry Prawa Wyznaniowego KUL, dotyczaÎcaÎ
zintegrowania sÂrodowiska, sympozjum poøaÎczono z juzÇ IV Zjazdem Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego. OtwierajaÎc sympozjum,
Dziekan Wydziaøu Prawa UwB, prof. dr hab. Leonard Etel, zauwazÇyø,
izÇ Biaøystok, lezÇaÎcy na styku roÂzÇnych kultur i wyznanÂ, jest doskonaøym
miejscem do prowadzenia dyskusji wokoÂø problematyki wyznaniowej.
Obrady podzielone zostaøy na trzy sesje tematyczne. Sesji I zatytuøowanej Historia konstytucyjnej regulacji problematyki wyznaniowej w Polsce przewodniczyø ks. prof. dr hab. Henryk Misztal. RozpoczaÎø jaÎ referat
dra Zdzisøawa Zarzyckiego (UJ) pt. Regulacje wyznaniowe w pierwszych
polskich konstytucjach do poø. XIX w. W swoim wystaÎpieniu prelegent
skoncentrowaø sieÎ w szczegoÂlnosÂci na przepisach wyznaniowych Konstytucji 3 maja, ktoÂra uznawaøa religieÎ katolickaÎ za religieÎ panujaÎcaÎ, jednoczesÂnie gwarantujaÎc innym wyznaniom wolnosÂcÂ religijnaÎ. Model oÂwczesnych stosunkoÂw wyznaniowych mozÇna zatem, uzÇywajaÎc wspoÂøczesnej terminologii, okresÂlicÂ jako model konfesyjnosÂci otwartej. Wyznaniowy, katolicki model panÂstwa utrzymano roÂwniezÇ w KsieÎstwie Warszawskim.
Z kolei w Konstytucji KroÂlestwa Polskiego z 1815 r. pozycja KosÂcioøa
katolickiego ulegøa osøabieniu, co byøo efektem zøaÎczenia Polski uniaÎ personalnaÎ z Cesarstwem Rosyjskim, ktoÂre byøo panÂstwem wyznaniowym
prawosøawnym. Natomiast w trzech konstytucjach Rzeczpospolitej Krakowskiej religia rzymskokatolicka miaøa status religii panujaÎcej, inne wyznania chrzesÂcijanÂskie zostaøy uznane za roÂwnouprawnione, a niechrzesÂcijanÂskie juzÇ tylko za tolerowane. NasteÎpnie Przepisy wyznaniowe w konstytucjach II Rzeczpospolitej przyblizÇyø dr Marcin èysko (UwB). Skupiø
sieÎ on na omoÂwieniu Konstytucji marcowej, gdyzÇ Konstytucja z 1935 r.
jedynie powtarzaøa unormowania przyjeÎte w 1921 r. Przepisy wyznaniowe
Konstytucji marcowej koncentrowaøy sieÎ wokoÂø dwoÂch kwestii: wolnosÂci
religijnej oraz sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Wprowadzono
obowiaÎzkowe lekcje religii w szkoøach, a KosÂcioÂø katolicki uzyskaø ¹na-

SPRAWOZDANIA

435

czelne stanowisko wsÂroÂd roÂwnouprawnionych wyznanÂº. OmoÂwione przepisy wyznaniowe prelegent oceniø jako niekonsekwentne i pozbawione
wewneÎtrznej spoÂjnosÂci. Sytuacja wyznaniowa w Polsce po II wojnie sÂwiatowej byøa tematem referatu dra hab. Krzysztofa Krasowskiego (prof.
UAM) zatytuøowanego Koncepcje regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem
a KosÂcioøem katolickim w Polsce w latach 1945-1952 i ich realizacja. Zdaniem prelegenta, w kwestii charakteru wzajemnych relacji mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim do 1948 r. nic nie zostaøo ostatecznie przesaÎdzone. Natomiast sÂcieraøy sieÎ ze sobaÎ w tym okresie roÂzÇne koncepcje
uøozÇenia tych relacji na linii panÂstwo-KosÂcioÂø. PierwszaÎ byø model Polski
katolickiej proponowany przez Episkopat Polski. DrugaÎ koncepcjeÎ reprezentowaø oboÂz rzaÎdzaÎcy, ktoÂry jednak nie przyjmowaø postawy jednoznacznej, prowadzaÎc wobec KosÂcioøa nieszczeraÎ greÎ obliczonaÎ na przyszøe
korzysÂci. Przykøadem takiej postawy byø udziaø przedstawicieli najwyzÇszych wøadz panÂstwowych w uroczystosÂciach religijnych. Od poczaÎtku
podejmowane jednak byøy proÂby reglamentacji stosunkoÂw wyznaniowych
poprzez laicyzacjeÎ prawa maøzÇenÂskiego czy ograniczanie nauczania religii
w szkoøach. Dopiero w 1948 r. na zjezÂdzie zjednoczeniowym PZPR wøadze publicznie ujawniøy swoje zamiary, ogøaszajaÎc, zÇe wolaÎ ludu jest wprowadzenie rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa. ProblematykeÎ wyznaniowaÎ
w Konstytucji PRL z 1952 r. omoÂwiøa dr Maøgorzata Winiarczyk (ASÂ).
PrzyblizÇyøa prace legislacyjne komisji konstytucyjnej, majaÎce na celu sformuøowanie przepisoÂw wyznaniowych, a nasteÎpnie brzmienie artykuøoÂw 69
i 70 oraz ich nowelizacjeÎ dokonanaÎ w 1976 r. SesjeÎ pierwszaÎ posÂwieÎconaÎ
zagadnieniom historycznym zwienÂczyø referat prof. dra hab. Michaøa Pietrzaka (UW) pt. Droga do wyznaniowych przepisoÂw Konstytucji RP
z 1997 r. Pan Profesor, ktoÂry jest ich wspoÂøautorem, przyblizÇyø okolicznosÂci, w jakich rodziøy sieÎ przepisy wyznaniowe obowiaÎzujaÎcej obecnie
Konstytucji. Przypomniaø, izÇ wazÇnym krokiem na tej drodze byøa zmiana
ustawodawstwa wyznaniowego, jakiej dokonano w maju 1989 r. poprzez
przyjeÎcie ustaw: o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, o stosunku
panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego oraz o ubezpieczeniach spoøecznych
duchownych. Wspomniaø takzÇe spory, jakie towarzyszyøy wpisaniu do
Konstytucji zasady bezstronnosÂci wøadz publicznych w miejsce zasady
neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej, a takzÇe umieszczeniu w preambule odniesienÂ sÂwiatopoglaÎdowych
Druga sesja sympozjum posÂwieÎcona zostaøa zasadom wyznaniowym
wynikajaÎcym z Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., a jej obradom prze-
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wodniczyø prof. dr hab. Michaø Pietrzak. SesjeÎ rozpoczaÎø referat ks. bpa
gen. dyw. dr Tadeusza Pøoskiego (UWM) pt. WolnosÂcÂ sumienia i religii
w warunkach søuzÇby wojskowej w Polsce. Przypomniaø on przepisy prawa
polskiego dotyczaÎce søuzÇby zasteÎpczej ze wzgleÎdu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. W dalszej kolejnosÂci przyblizÇyø podstawy prawne funkcjonowania duszpasterstwa wojskowego w Polsce.
PodsumowujaÎc istniejaÎcy stan faktyczny, wskazaø na dobraÎ wspoÂøpraceÎ
organoÂw dowoÂdczych z duszpasterzami oraz podkresÂliø, izÇ zaroÂwno kadra,
jak i zÇoønierze pozytywnie oceniajaÎ wpøyw duszpasterstwa na ksztaøtowanie wøasÂciwych stosunkoÂw mieÎdzyludzkich w jednostkach wojskowych.
NasteÎpnie dr hab. GrazÇyna Barbara Szczygieø (prof. UwB) przyblizÇyøa
mozÇliwosÂci zaspokajania potrzeb religijnych przez osoby odbywajaÎce kareÎ
pozbawienia wolnosÂci. W swoim referacie Realizacja wolnosÂci sumienia
i religii w warunkach zakøadu karnego przedstawiøa zakres tej wolnosÂci
wynikajaÎcy z Konstytucji oraz z kodeksu karnego wykonawczego, a takzÇe
naøozÇone na administracjeÎ zakøadu karnego obowiaÎzki, majaÎce na celu
stworzenie warunkoÂw umozÇliwiajaÎcych skazanemu korzystanie z przysøugujaÎcych mu praw. W dalszej czeÎsÂci obrad gøos zabraø ks. prof. dr hab.
Ryszard Sztychmiler (UWM), ktoÂry w swoim wystaÎpieniu pt. Konstytucyjna ochrona zÇycia ludzkiego przedstawiø gwarancje dotyczaÎce tego najwazÇniejszego i najbardziej podstawowego prawa, jakim jest prawo do
zÇycia. PodkresÂliø, zÇe chociazÇ w doktrynie prawa zÇycie ludzkie uwazÇane
jest za wartosÂcÂ nadrzeÎdnaÎ, lokowanaÎ na szczycie wszystkich praw, to jednak prawo do zÇycia nie zawsze jest konsekwentnie uznawane i chronione.
SÂwiadczaÎ o tym prowadzone wojny, legalizacja aborcji i eutanazji. OceniajaÎc przepisy dotyczaÎce ochrony zÇycia przyjeÎte w obecnej Konstytucji
RP, uznaø, zÇe art. 38 gwarantuje w tym zakresie peønaÎ, najszerzej rozumianaÎ ochroneÎ.
W kolejnych wystaÎpieniach prelegenci skupili sieÎ juzÇ bezposÂrednio na
zasadach wyznaniowych wynikajaÎcych z Konstytucji RP z 1997 r. KonstytucyjnaÎ zasadeÎ roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wynikajaÎcaÎ z art. 25 ust. 1 przedstawiø dr Jarosøaw Szymanek
(UW). PodkresÂliø, izÇ chociazÇ omawiana zasada nie mozÇe bycÂ traktowana
jako ekwiwalent zasady rozdziaøu, to jednak jest jego najwazÇniejszym
skøadnikiem. ZwroÂciø takzÇe uwageÎ na wøasÂciwaÎ wykøadnieÎ tej zasady, gdyzÇ
nie chodzi w niej o zwykøe rozumienie roÂwnosÂci jako identycznosÂci czy
jednakowosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ale o roÂwnosÂcÂ wobec prawa nakazujaÎcaÎ jednakowe traktowanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych bez jakiejkol-
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wiek dyskryminacji czy faworyzacji. Konstytucyjna zasada bezstronnosÂci
(neutralnosÂci) wøadz publicznych w sprawach sÂwiatopoglaÎdowych byøa
przedmiotem referatu dra Pawøa Boreckiego (UW). Zasada ta byøa jednaÎ
z najbardziej spornych kwestii w trakcie prac nad projektem Konstytucji,
staÎd prelegent rozpoczaÎø swoje wystaÎpienie od kroÂtkiego przypomnienia
toczonej woÂwczas debaty i zgøaszanych przez roÂzÇne sÂrodowiska propozycji
odnosÂnie do sformuøowania wspomnianej zasady. Mimo izÇ zdaniem ¹ojcoÂwº tego przepisu termin bezstronnosÂcÂ miaø bycÂ rozumiany jako synonim neutralnosÂci, prelegent zwroÂciø uwageÎ, przywoøujaÎc w tym zakresie
orzecznictwo Trybunaøu Konstytucyjnego, izÇ nie saÎ to pojeÎcia utozÇsamiane, ale w orzecznictwie saÎ one traktowane jako rozøaÎczne. Wskazaø takzÇe
na niezgodnosÂci interpretacyjne tej zasady konstytucyjnej, jakie wysteÎpujaÎ wsÂroÂd przedstawicieli doktryny prawa wyznaniowego. PodsumowujaÎc
swoje rozwazÇania, wyraziø nadziejeÎ, izÇ Trybunaø Konstytucyjny w niedøugim czasie dokona jednoznacznej wykøadni omawianego przepisu. Kolejny referat zatytuøowany Konstytucyjna zasada autonomii i niezalezÇnosÂci
oraz jej konsekwencje w zakresie administracji danymi osobowymi przez
kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe wygøosiø ks. dr hab. Artur Mezglewski
(prof. KUL). W swoim wystaÎpieniu przedstawiø podstawowaÎ tresÂcÂ wynikajaÎcej z art. 25 ust. 5 zasady poszanowania autonomii i niezalezÇnosÂci,
zanalizowaø przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz przyblizÇyø praktykeÎ administrowania danymi osobowymi przez zwiaÎzki wyznaniowe. Z kolei ks. prof. dr hab. Wojciech GoÂralski (UKSW) podjaÎø temat
Konstytucyjnej zasady konkordatowo-ustawowej formy regulacji statusu
prawnego KosÂcioøa katolickiego, ktoÂra wyprowadzana jest z art. 25 ust.
4. Wskazaø, izÇ w mysÂl omawianego przepisu, pierwszaÎ formaÎ regulacji
instytucjonalnych relacji mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem katolickim jest
umowa mieÎdzynarodowa zawarta ze StolicaÎ ApostolskaÎ, a drugaÎ ustawy.
ZauwazÇyø takzÇe, izÇ przepis konstytucyjny sankcjonowaø jedynie istniejaÎcy
stan faktyczny, bo umowa konkordatowa zawarta w dniu 28 lipca 1993 r.
i w chwili wejsÂcia w zÇycie Konstytucji oczekiwaøa na ratyfikacjeÎ, a najwazÇniejsza z ustaw okresÂlajaÎcych pozycjeÎ prawnaÎ KosÂcioøa zostaøa wydana
w dniu 17 maja 1989 r. OceniajaÎc powyzÇszaÎ zasadeÎ, KsiaÎdz Profesor podkresÂliø, izÇ odpowiada ona w peøni standardom europejskim. Obrady II
sesji sympozjum zakonÂczyø referat wygøoszony przez dra Pawøa LeszczynÂskiego (PWSZ w Gorzowie) ± Problematyka interpretacji art. 25 ust. 5
Konstytucji RP, zaøozÇenia teoretyczne i stan faktyczny. Prelegent zwroÂciø
uwageÎ, izÇ podobne do przyjeÎtych w polskiej Konstytucji rozwiaÎzania bi-
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lateralne funkcjonujaÎ w niektoÂrych landach niemieckich, na Søowacji, na
WeÎgrzech, w Gruzji, Hiszpanii i we Wøoszech. W zwiaÎzku z faktem, izÇ od
wejsÂcia w zÇycie Konstytucji po dzienÂ dzisiejszy omawiany przepis nie
znalazø zastosowania, prelegent zaproponowaø kilka rozwiaÎzanÂ, ktoÂre
mogøyby sieÎ przyczynicÂ do przeøamania istniejaÎcego impasu. W dyskusji
podsumowujaÎcej obrady drugiej sesji Zjazdu powroÂcono do szczegoÂøowych zagadnienÂ zwiaÎzanych z korzystaniem z prawa do wolnosÂci religijnej
przez osoby odbywajaÎce kareÎ pozbawienia wolnosÂci, a takzÇe zwroÂcono
uwageÎ na przypadki stosowania przez instytucje panÂstwowe prawa wewneÎtrznego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, co pozostaje w sprzecznosÂci z zasadaÎ autonomii i niezalezÇnosÂci.
Ostatnia, trzecia sesja poprowadzona przez dra Pawøa LeszczynÂskiego, w caøosÂci posÂwieÎcona zostaøa regulacjom problematyki wyznaniowej
w aktach konstytucyjnych innych panÂstw. RozpoczaÎø jaÎ referat dra hab.
Tadeusza ZielinÂskiego (prof. CHAT) pt. Miejsce religii w porzaÎdku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii. OkresÂlajaÎc stosunek panÂstwa brytyjskiego
do religii, prelegent uzÇyø stwierdzenia, izÇ mamy w tym przypadku do
czynienia z tolerancyjnym, protestanckim panÂstwem wyznaniowym, jednak z widocznymi elementami uprzedzenÂ w stosunku do KosÂcioøa katolickiego. RegulacjeÎ problematyki wyznaniowej konstytucji Republiki Wøoskiej nasÂwietliø ks. dr Piotr Stanisz (KUL). ZwroÂciø uwageÎ, izÇ nakresÂlony
w konstytucji wøoskiej z 1947 r. model relacji mieÎdzy panÂstwem i zwiaÎzkami wyznaniowymi jest bardzo podobny do tego, za jakim w 1997 r. opowiedziaø sieÎ polski ustrojodawca. WyrazÂnym podobienÂstwem odznaczajaÎ
sieÎ roÂwniezÇ niektoÂre przepisy obu ustaw zasadniczych, czego przykøadem
saÎ unormowania dotyczaÎce form regulacji sytuacji prawnej niekatolickich
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Dlatego tezÇ, zdaniem KsieÎdza Doktora, analiza
wøoskiego ustawodawstwa wyznaniowego i przyjeÎtej na jego gruncie praktyki mogøaby wydatnie pomoÂc polskiemu ustawodawcy. W kolejnym wystaÎpieniu pt. Stosunki mieÎdzy panÂstwem a islamem w systemach konstytucyjnych krajoÂw wspoÂøczesnego Maghrebu, mgr Marek Stus (UJ) przyblizÇyø
model stosunkoÂw wyznaniowych przyjeÎty w Algierii, Maroku i Tunezji.
NasteÎpnie dr Stanisøaw BozÇyk (UwB) ukazaø KonstytucyjnaÎ regulacjeÎ
problematyki wyznaniowej w wybranych panÂstwach Unii Europejskiej.
W swoim wystaÎpieniu w sposoÂb szczegoÂlny skupiø sieÎ na regulacji stosunkoÂw panÂstwo-KosÂcioÂø w Niemczech, Portugalii, we Francji i na Malcie.
KonstytucyjnaÎ regulacjeÎ problematyki wyznaniowej w panÂstwach postradzieckich przedstawiø dr Jarosøaw Matwiejuk (UwB). W swoim wykøadzie
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skoncentrowaø sieÎ na trzech sposÂroÂd panÂstw byøego ZSRR, mianowicie
Rosji, Biaøorusi i Ukrainie. Jako cecheÎ wspoÂlnaÎ tych panÂstw wskazaø wyrazÂne nawiaÎzanie do radzieckiego modelu regulacji wyznaniowych, co
widacÂ chociazÇby w stosowanej terminologii. PodsumowujaÎc stwierdziø,
zÇe model wyznaniowy przyjeÎty w tych panÂstwach uznacÂ mozÇna za jedynie
przejsÂciowy, gdyzÇ wyrazÂnie zmierza on do wieÎkszego uwzgleÎdniania czynnika religijnego. Przedmiotem kolejnego referatu wygøoszonego przez
mgra Wojciecha Brzozowskiego (UW) byøy Konstytucyjne regulacje stosunkoÂw panÂstwo-kosÂcioøy w Hiszpanii. Prelegent w swoim wystaÎpieniu
skupiø sieÎ na omoÂwieniu przepisoÂw konstytucji z 1978 r. oraz zwroÂciø
uwageÎ na wyrazÂne podobienÂstwa mieÎdzy hiszpanÂskim a wøoskim modelem stosunkoÂw wyznaniowych. Konstytucyjne zasady regulacji wyznaniowych w USA zilustrowaø mgr Tomasz ZinÂski (UAM), koncentrujaÎc sieÎ
w szczegoÂlnosÂci na zasadzie rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa i jej interpretacji przyjeÎtej w Stanach Zjednoczonych. SesjeÎ trzeciaÎ zakonÂczyø mgr
Przemysøaw Florianowicz-Bøachut (UW), ktoÂry w swoim wystaÎpieniu na
temat Konstytucyjnej regulacji stosunkoÂw panÂstwo-KosÂcioÂø w Szwecji
przyblizÇyø unormowania i sytuacjeÎ wyznaniowaÎ w tym panÂstwie, beÎdaÎcym
obecnie na drodze odchodzenia od modelu panÂstwa wyznaniowego.
Na podkresÂlenie zasøuguje wysoki poziom merytoryczny wygøoszonych referatoÂw, jak roÂwniezÇ bardzo staranna i przemysÂlana organizacja
caøosÂci sympozjum, czego przykøadem mozÇe bycÂ propozycja zwiedzenia
przez uczestnikoÂw Zjazdu Interaktywnego Muzeum Ikon w SuprasÂlu.
OczekiwacÂ nalezÇy, zÇe niezwykle interesujaÎce materiaøy z IV Zjazdu zostanaÎ wkroÂtce opublikowane.
Marta Ordon

Konferencja naukowa pt. MieÎdzy praktykaÎ a literaÎ prawa ± przepisy
wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r. z perspektywy dziesieÎciolecia,
Warszawa, 29 marca 2007 r.
W dniu 29 marca 2007 r. w auli Wydziaøu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyøa sieÎ konferencja naukowa pt. MieÎdzy
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praktykaÎ a literaÎ prawa ± przepisy wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r.
z perspektywy dziesieÎciolecia. Jej organizatorem byøa Katedra Prawa Wyznaniowego, a patronat nad niaÎ objaÎø Dziekan Wydziaøu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.
Konferencja podzielona zostaøa na trzy sesje.
Obrady w ramach sesji pierwszej skoncentrowane zostaøy wokoÂø pytania: RoÂwni, zdominowani, czy ignorowani? ± wyznania w relacjach
z panÂstwem po roku 1997. Referat wprowadzajaÎcy do dyskusji wygøosiø
ks. prof. dr hab. Zachariasz èyko (ChAT). Poruszyø w nim m.in. problem
wøasÂciwej wykøadni zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ oraz wskazaø na
potrzebeÎ stworzenia odpowiednich warunkoÂw umozÇliwiajaÎcych peøne korzystanie z zasady wolnosÂci sumienia i religii. Problem relacji panÂstwa ze
zwiaÎzkami wyznaniowymi widziany z perspektywy najwieÎkszego po KosÂciele katolickim KosÂcioøa chrzesÂcijanÂskiego w Polsce, jakim jest KosÂcioÂø
prawosøawny, przedstawiø ks. abp dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk (prof.
ChAT, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej). Przypomniaø trudnosÂci, jakie towarzyszyøy przyjeÎciu ustawy o stosunku panÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego i wskazaø na historyczne korzenie tych problemoÂw. OceniajaÎc jednak obecnaÎ praktykeÎ stanowienia i stosowania prawa w odniesieniu do KosÂcioøa prawosøawnego, stwierdziø, izÇ
aktualnie ¹istnieje roÂwnowaga mieÎdzy zaszøosÂciami historycznymi a systemem prawnymº. ZwroÂciø takzÇe uwageÎ na palaÎcaÎ potrzebeÎ powoøania komisji dwustronnej mieÎdzy wøadzami panÂstwowymi a KosÂcioøem prawosøawnym. Dalsza czeÎsÂcÂ obrad przybraøa formeÎ panelu dyskusyjnego. Jako
pierwsza zabraøa w nim gøos Teresa Jakubowska (wiceprzewodniczaÎca
Racji Polskiej Lewicy), ktoÂra odnoszaÎc sieÎ do czeÎstej sytuacji rozpoczynania roku szkolnego od mszy sÂw. odprawianej w kosÂciele z udziaøem
wszystkich dzieci, uznaøa, izÇ zwyczaj ten narusza konstytucyjny zakaz
zmuszania do brania udziaøu w praktykach religijnych. Podobnie oceniøa
sposoÂb organizowania lekcji religii w szkoøach publicznych, nazywajaÎc go
¹codziennym gwaøceniem konstytucjiº. Jako nasteÎpny gøos w dyskusji zabraø dr Jarosøaw Szymanek (UW), ktoÂry przypomniaø problemy zwiaÎzane
z przyjmowaniem ustaw wyznaniowych w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji,
skutkujaÎce bezczynnosÂciaÎ regulacyjnaÎ ustawodawcy od roku 1997 azÇ po
dzienÂ dzisiejszy. NawiaÎzujaÎc do tej wypowiedzi, dr hab. Krzysztof Krasowski (prof. UAM) przypomniaø z kolei, izÇ przepis art. 25 ust. 5 ma swe
korzenie w art. 115 Konstytucji marcowej z 1921 r., ktoÂry przewidywaø, izÇ
wydanie ustawy okresÂlajaÎcej status zwiaÎzku wyznaniowego ma bycÂ po-
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przedzone zawarciem porozumienia z wøadzami tego zwiaÎzku. Kolejny
uczestnik dyskusji, mgr Przemysøaw Florianowicz-Bøachut (UW), zauwazÇyø, izÇ KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe praktycznie nie korzystajaÎ z wynikajaÎcego z art. 191 Konstytucji uprawnienia do wnoszenia wnioskoÂw do
Trybunaøu Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjnosÂci przepisoÂw. Zaproponowaø, aby mozÇe taÎ drogaÎ zwroÂcicÂ uwageÎ TK na sprzeczny z zasadaÎ
roÂwnouprawnienia fakt, izÇ tylko dwa KosÂcioøy (katolicki i prawosøawny)
majaÎ mozÇliwosÂcÂ uzyskiwania darowizn od osoÂb prawnych, a wszystkie
pozostaøe tylko od osoÂb fizycznych. W dyskusji wienÂczaÎcej sesjeÎ I wziaÎø
takzÇe udziaø Marek RosinÂski (PrzewodniczaÎcy ZarzaÎdu Buddyjskiego
ZwiaÎzku Diamentowej Drogi), ktoÂry zapoznaø uczestnikoÂw konferencji
z sytuacjaÎ buddystoÂw w Polsce.
Sesja druga zostaøa zatytuøowana: Meandry polityki wyznaniowej III
RP. Temat ten podjeÎøa w swoim referacie dr Maøgorzata Winiarczyk-Kossakowska (ASÂ). Prelegentka przypomniaøa szereg faktoÂw majaÎcych
najistotniejsze ± jej zdaniem ± znaczenie z punktu widzenia polityki wyznaniowej III RP. Wymieniøa m.in. przyjeÎcie pakietu ustaw majowych
w 1989 r., dostosowanie sytuacji prawnej innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
do sytuacji KosÂcioøa katolickiego po zawarciu Konkordatu, funkcjonowanie Komisji MajaÎtkowej oraz kolejne nowelizacje ustawy o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania. W podjeÎtej nasteÎpnie dyskusji panelowej
rozwinieÎto niektoÂre z tych waÎtkoÂw. Jako pierwszy gøos zabraø dr Andrzej
Czochara (Dyrektor Departamentu WyznanÂ oraz MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych MSWiA w latach 1990-2006 r.), ktoÂry wyraziø swoje
zaniepokojenie faktem zacierania sieÎ granicy mieÎdzy systemem rozdziaøu
a systemem powiaÎzania, do ktoÂrego ± jego zdaniem ± dochodzi w Polsce
w ostatnich miesiaÎcach. Potwierdzeniem tego ± wedøug Pana Doktora ±
miaøa bycÂ ustawa przewidujaÎca pomoc finansowaÎ dla KosÂcioøoÂw, sprawa
lustracji arcybiskupa metropolity warszawskiego S. Wielgusa, czy zgøoszony projekt uchwaøy sejmu dotyczaÎcy ogøoszenia Jezusa Chrystusa kroÂlem
Polski. Przypomniaø, zÇe w sÂwietle nauczania Soboru WatykanÂskiego II
wciaÎganie KosÂcioøa w nurt spraw politycznych nie jest zgodne z realizowanaÎ przez niego misjaÎ. Na koniec wskazaø sprawy, ktoÂre od 1997 r. nadal
oczekujaÎ na rozstrzygnieÎcie: reformeÎ Funduszu KosÂcielnego i przeciaÎgajaÎcaÎ sieÎ w czasie dziaøalnosÂcÂ Komisji Regulacyjnych. NasteÎpnie Zbigniew
Filipkowski (obecny Dyrektor Departamentu WyznanÂ oraz MniejszosÂci
Narodowych i Etnicznych MSWiA) przyblizÇyø zagadnienia, nad ktoÂrymi
aktualnie pracuje Departament WyznanÂ. Z kolei Czesøaw Janik (Prezes
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Stowarzyszenia ¹Neutrumº) wyraziø opinieÎ, izÇ aktualnie mamy w Polsce
do czynienia z ¹psuciem prawa wyznaniowegoº, a szereg dziaøanÂ wiaÎzÇe sieÎ
z nieprzestrzeganiem konstytucyjnej zasady wzajemnej autonomii i niezalezÇnosÂci. NasteÎpnie Andrzej SicinÂski (pastor KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia
SioÂdmego) zgøosiø postulat pod adresem wøadz publicznych, aby moÂwiaÎc
o wspoÂlnotach religijnych, nie posøugiwano sieÎ pojeÎciem ¹sektaº, ale niezalezÇnie, czy chodzi o wspoÂlnoteÎ duzÇaÎ, czy maøaÎ, stosowano pojeÎcia przyjeÎte w Konstytucji, to jest ¹kosÂcioÂøº lub ¹zwiaÎzek wyznaniowyº. Aleksander Merker (byøy dyrektor UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ) zasugerowaø, nawiaÎzujaÎc do art. 25 ust. 5 Konstytucji, by bardziej wnikliwie przyjrzecÂ sieÎ
rozwiaÎzaniom wøoskim w zakresie regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem
a zwiaÎzkami wyznaniowymi, poniewazÇ wspomniany przepis Konstytucji
RP wyrazÂnie wzorowany jest na przepisie Konstytucji Republiki Wøoskiej. Na koniec ponownie gøos zabraøa Teresa Jakubowska, ktoÂra wysuneÎøa zarzut, izÇ Konstytucja i prawo karne nie zapewniajaÎ w wystarczajaÎcy
sposoÂb ochrony interesoÂw osoÂb bezwyznaniowych, poniewazÇ prawnej
ochronie podlegajaÎ jedynie uczucia religijne.
W sesji trzeciej postawione zostaøo pytanie: Rozdziaø przyjazny czy
panÂstwo parawyznaniowe? ± system stosunkoÂw wyznaniowych w Polsce
po roku 1997. Referat wprowadzajaÎcy wygøosiø i sesji przewodniczyø dr
hab. Krzysztof Krasowski. W swoim wystaÎpieniu rozwinaÎø znaczenie pojeÎcÂ: ¹rozdziaøº i ¹panÂstwo parawyznanioweº. Przypomniaø takzÇe atrybuty
modelu rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa i na przykøadzie unormowanÂ niemieckich scharakteryzowaø zasady cechujaÎce rozdziaø przyjazny, nazywany tezÇ skoordynowanym. NawiaÎzujaÎc do sformuøowanÂ przyjmowanych
przez prof. M. Pietrzaka, prelegent wymieniø elementy stanowiaÎce istoteÎ
panÂstwa sÂwieckiego: awyznaniowosÂcÂ, niekompetencja panÂstwa w kwestii
regulowania spraw religijnych i neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa.
AnalizujaÎc przepisy Konstytucji z 1997 r., podkresÂliø, zÇe nie kwalifikuje
ona wprost systemu relacji panÂstwo-KosÂcioÂø i wprost go nie nazywa, mozÇna jednak wyinterpretowacÂ z jej postanowienÂ istoteÎ tego systemu. Z regulacji art. 25 i 53 wyøania sieÎ, zdaniem prelegenta, system panÂstwa sÂwieckiego, gwarantujaÎcego rozdziaø przyjazny. UstosunkowujaÎc sieÎ do pytania
postawionego w temacie sesji III, wskazaø, izÇ aby na nie odpowiedziecÂ,
nalezÇaøoby przyjrzecÂ sieÎ dogøeÎbniej kilku zagadnieniom: konsekwencjom
wejsÂcia w zÇycie Konkordatu podpisanego w 1993 r., przestrzeganiu zasady
roÂwnouprawnienia wyznanÂ, mozÇliwosÂci tworzenia nowych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a takzÇe kwestii organizowania religii w szkoøach publicznych,
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czy dotowania przez panÂstwo zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Pytanie postawione na wsteÎpie pozostawiø jednak otwartym. Kolejnym uczestnikiem dyskusji byø ks. dr hab. Krzysztof Warchaøowski (prof. UKSW), ktoÂry podkresÂliø, zÇe pojeÎcie rozdziaøu jest pojeÎciem zindywidualizowanym, bo kazÇde
panÂstwo tworzy wøasny model separacji. Przypomniaø stanowisko KosÂcioøa katolickiego odnosÂnie do relacji mieÎdzy KosÂcioøem a wspoÂlnotaÎ politycznaÎ, jakie zostaøo wypracowane na Soborze WatykanÂskim II. Jego
zdaniem, za sÂwieckim charakterem panÂstwa w Rzeczypospolitej Polskiej
przemawiajaÎ dwa elementy: brak zapisu o oficjalnej religii panÂstwa oraz
zasada roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. NasteÎpnie gøos zabraø prof. dr hab. Michaø Pietrzak (UW). ZwroÂciø on uwageÎ, izÇ niezalezÇnie
od modelu formalnoprawnego w kazÇdym panÂstwie istnieje jeszcze model
realizowany w praktyce i zazwyczaj mamy do czynienia z rozdzÂwieÎkiem
mieÎdzy tymi modelami. Nasz rozdziaø okresÂliø jako selektywny i niepeøny.
ZwroÂciø uwageÎ na kwestieÎ finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
w szczegoÂlnosÂci gdy chodzi o finansowanie z budzÇetu panÂstwa ich szkoÂø
wyzÇszych. W dyskusji panelowej poprowadzonej w ramach sesji III ponadto wzieÎli jeszcze udziaø: Ryszard Maøajny (USÂ), Aleksander Merker,
Jarosøaw Szymanek, Przemysøaw Florianowicz-Bøachut i Wojciech Brzozowski (UW).
Na zakonÂczenie obrad prof. dr hab. Michaø Pietrzak podzieÎkowaø
uczestnikom dyskusji za zabranie gøosu i wszystkim obecnym za udziaø
w konferencji. Wyraziø nadziejeÎ, zÇe spotkanie i przeprowadzona dyskusja
przyczyniaÎ sieÎ do tego, zÇe system relacji wyznaniowych w Polsce wykrystalizuje sieÎ i w peøni nabierze charakteru polskiego ze wszystkimi tego
uwarunkowaniami.
Marta Ordon

V MieÎdzynarodowa Konferencja Kultura i prawo. ToźsamosÂcÂ kulturowa
Unii Europejskiej a pluralizm religijny
Wydziaø Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziaø Nauk Prawnych Towarzystwa Na-
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ukowego KUL we wspoÂøpracy z Gesellschaft fuÈr Rechtspolitik, Institut
fuÈr Rechtspolitik an der UniversitaÈt Trier zorganizowaøy w dniach 18-19
wrzesÂnia 2006 roku V MieÎdzynarodowaÎ KonferencjeÎ NaukowaÎ Kultura
i prawo na temat TozÇsamosÂcÂ kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm
religijny. Na miejsce spotkania wybrano EuropejskaÎ AkademieÎ Prawa
w Trewirze.
Komitet organizacyjny stanowili: ks. prof. dr hab. JoÂzef Krukowski,
ks. prof. dr hab. Antoni DeÎbinÂski, prof. dr hab. Mieczysøaw Sawczuk, ks.
dr Mirosøaw Sitarz, prof. dr hab. Hans Klein, prof. dr Gerhard Robbers,
dr Berthold Theisen oraz mecenas Joachim Keiller.
W imieniu organizatoroÂw konferencjeÎ otworzyø prof. dr Hans Klain,
kierownik Gesellschaft fuÈr Rechtspolitik.
Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II, ks.
prof. dr hab. Mirosøaw Kalinowski, witajaÎc uczestnikoÂw konferencji,
wskazaø dwa nurty, ktoÂre zauwazÇa sieÎ w dyskusji nad kondycjaÎ wspoÂøczesnej Europy. Pierwszy z nich akcentuje istnienie wspoÂlnego dziedzictwa
kulturowo-religijnego, ktoÂre zbudowaøo kontynent europejski i posiada
dla niego wciaÎzÇ aktualne przesøanie. Drugi nurt w dyskusji nad przyszøosÂciaÎ Europy charakteryzuje sieÎ poszukiwaniem nowych rozwiaÎzanÂ, nowej
tozÇsamosÂci, w ktoÂrej pomija sieÎ to, co jest dziedziczone. MedialnosÂcÂ stanowiska KosÂcioøa polega na tym, by w zarysowujaÎcy sieÎ europejski projekt wniesÂcÂ wymiar dziedziczenia, by podtrzymacÂ sÂwiadomosÂcÂ, izÇ podstawaÎ polifonicznego istnienia Europy jest aksjologiczny rdzenÂ, okresÂlany
mianem ¹Europy duchaº.
W imieniu Dziekana WPPKiA KUL ks. prof. dra hab. Antoniego DeÎbinÂskiego uczestnikoÂw konferencji powitaø o. prof. dr hab. Wiesøaw Bar,
prodziekan WPPKiA. PodkresÂliø, izÇ ¹w debacie na temat ksztaøtu wspoÂlnoty
europejskiej nie mozÇna uniknaÎcÂ pytania o podstawy jej tozÇsamosÂci, o jej
dziedzictwo kulturowe, nie mozÇna ignorowacÂ odniesienÂ do fundamentu
aksjologicznego. Unia Europejska, ktoÂra rozszerza sieÎ geograficznie i instytucjonalnie, nie jest bowiem zwykøaÎ uniaÎ gospodarczaÎ, organizacjaÎ mieÎdzynarodowaÎ nastawionaÎ na ekonomiczny cel, ktoÂrym jest wspoÂlny dobrobyt,
lecz jest wspoÂlnotaÎ przekonanÂ i wartosÂci, jest, czy tezÇ powinna bycÂ ± wspoÂlnotaÎ duchaº. NasteÎpnie na reÎce prof. Kleina oraz ks. prof. JoÂzefa Krukowskiego zøozÇyø podzieÎkowania wspoÂøgospodarzom za zaproszenie do starozÇytnego Trewiru oraz za trud zorganizowania konferencji.
Wprowadzenia do problematyki konferencji dokonali prof. Josef
Isensee z Uniwersytetu w Bonn oraz ks. prof. dr hab. J. Krukowski
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z KUL. Prof. J. Isensee zauwazÇyø, izÇ Europa jest w poszukiwaniu swej
duszy. Pochyla sieÎ nad kulturaÎ, poszukiwaniem praw czøowieka, ale jezÇeli
ograniczy sieÎ tylko do wymiaru ekonomicznego, stanie sieÎ banalnaÎ. StaÎd
wszystkie troski, by UnieÎ zdefiniowacÂ jako wartosÂci, stajaÎ sieÎ bezskuteczne, jezÇeli uwzgleÎdni sieÎ tylko strefeÎ ekonomicznaÎ. Ks. prof. J. Krukowski
natomiast, uzasadniajaÎc wyboÂr tematu, powiedziaø, izÇ o jego wyborze
zdecydowaø powszechnie sygnalizowany problem ¹deficytu tozÇsamosÂciº
Unii Europejskiej, ktoÂry staø sieÎ bardziej widoczny w procesie integracji
panÂstw Europy Zachodniej i Europy SÂrodkowowschodniej.
Konferencja skøadaøa sieÎ z IV sesji, podczas ktoÂrych wygøoszono 9
referatoÂw. KazÇdaÎ sesjeÎ konÂczyøa dyskusja nad problemami wskazanymi
w referatach. Pierwszy referat zatytuøowany Unia Europejska a pluralizm
religijny wygøosiø prof. dr Bernhard Vogel (MinisterpraÈsident a.D., Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin). Zdaniem
prof. Vogla jednoczaÎca sieÎ Europa nie jest dokonÂczonym dzieøem, ale
tym, ktoÂre sieÎ staje. Istnieje niebezpieczenÂstwo, izÇ kontury Europy mogaÎ
sieÎ ¹rozmycÂº nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale i duchowej. Europa potrzebuje fundamentu pogøeÎbionej sÂwiadomosÂci; musi zachowacÂ
swojaÎ przeszøosÂcÂ, wartosÂci, na ktoÂrych wyrosøa i stale je pogøeÎbiacÂ. Zaufanie do wartosÂci podstawowych i zasad demokratycznych nie wystarczy,
by poøaÎczycÂ panÂstwa Unii Europejskiej. Z drugiej zasÂ strony panÂstwo nie
mozÇe bycÂ jedynym przewodnikiem, ktoÂry prowadzi czøowieka do zbawienia. PanÂstwo nie mozÇe ksztaøtowacÂ wartosÂci religijnych, definiowacÂ ich
i nadawacÂ im moc prawnaÎ. PanÂstwo i KosÂcioÂø, chocÂ od siebie oddalone,
na wielu obszarach dziaøajaÎ wspoÂlnie dla dobra wspoÂlnego.
Drugi referat pt. PrzestrzenÂ napieÎcia i wspoÂøpracy mieÎdzy panÂstwem,
kulturaÎ i religiaÎ wygøosiø ks. prof. dr hab. J. Krukowski. Wskazaø na dwie
warstwy Unii Europejskiej: duchowaÎ i ustrojowaÎ. KoncentrujaÎc sieÎ na
warstwie duchowej, postawiø pytanie, w jakim kierunku idzie rozwoÂj Unii
Europejskiej. Aby udzielicÂ odpowiedzi, zarysowaø trzy waÎtki problemowe, na ktoÂre skøada sieÎ: 1) rozwoÂj stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a narodem
jako wartosÂciaÎ kulturowaÎ, 2) stosunek Unii Europejskiej do religii w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym, 3) stosunek prawa stanowionego w demokratycznym panÂstwie prawa do systemu norm moralnych
majaÎcych uzasadnienie w sÂwiecie wartosÂci. WyrazÂnie podkresÂliø, izÇ prawo
stanowione nie mozÇe bycÂ neutralne wobec wartosÂci etycznych zakorzenionych w kulturze europejskiej, do ktoÂrych nalezÇy przyrodzona godnosÂcÂ
osoby ludzkiej oraz dobro wspoÂlne.
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W dyskusji nad pierwszaÎ czeÎsÂciaÎ wygøoszonych referatoÂw wzieÎli
udziaø: prof. dr Carl Otto Lenz z Brukseli, prof. dr Bernd RuÈthers z Uniwersytetu w Konstancji, prof. dr Christine Langenfeld z Uniwersytetu
w GoÈttingen, ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchaøowski z UKSW (Warszawa) oraz ks. dr Krzysztof Orzeszyna z WPPKiA KUL. Uczestnicy
dyskusji podkresÂlili, izÇ wolnosÂcÂ religijna w czasie, gdy proÂbujemy szukacÂ
dialogu mieÎdzy religiami w konteksÂcie ostatnich wydarzenÂ (portretowanie
podobizn Mahometa, spalenie kukøy przedstawiajaÎcej papiezÇa Benedykta
XVI), jest tematem bardzo aktualnym. W dyskusji zostaøa podniesiona
kwestia prawa szkoøy publicznej do wychowywania i przekazywania wartosÂci dzieciom, sÂwieckosÂci panÂstwa, kontrowersji wokoÂø odniesienia sieÎ do
wartosÂci chrzesÂcijanÂskich w preambule projektu Konstytucji Unii Europejskiej.
SesjeÎ popoøudniowaÎ rozpoczaÎø referat pt. Pokojowa funkcja wolnosÂci
religijnej, wygøoszony przez dr HanneÎ SuchockaÎ, Ambasador RP przy
Stolicy Apostolskiej. RozpoczynajaÎc od søoÂw Jana Pawøa II: ¹Wiara nie
mozÇe bycÂ przezÇywana tylko we wneÎtrzu ludzkiego ducha. Ona musi znalezÂcÂ swoÂj zewneÎtrzny wyraz w zÇyciu spoøecznymº, wskazaøa na traktaty
mieÎdzynarodowe, ktoÂre gwarantujaÎ prawo do wolnosÂci religijnej. Przypomniaøa, izÇ roÂwnolegle z wysiøkami podejmowanymi na szczeblu organizacji mieÎdzynarodowych podejmowane byøy istotne inicjatywy w ramach
KosÂcioøa katolickiego. Do tych inicjatyw zaliczycÂ trzeba: encyklikeÎ Jana
XXIII Pacem in terris (1963) oraz DeklaracjeÎ soborowaÎ o wolnosÂci religijnej Dignitatis humanae (1965). Kwestia wolnosÂci religijnej uzyskaøa
szczegoÂlny wymiar podczas pontyfikatu Jana Pawøa II, ktoÂry w niej upatrywaø szanseÎ dla sÂwiatowego pokoju. KonÂczaÎc, stwierdziøa, izÇ ¹sÂwiat
wspoÂøczesny znalazø sieÎ w sytuacji, w ktoÂrej religia znowu jest zÂroÂdøem
wielkiego konfliktu, a fundamentalne zasady wolnosÂci religijnej saÎ znacznie czeÎsÂciej naruszane nizÇ przestrzeganeº.
SesjeÎ zakonÂczyø referat prof. Kyriakosa Kyriazopoulosa z Uniwersytetu w Tessalonikach nt. PrzestrzenÂ kultury prawosøawnej od Aten do
Moskwy a minimalne gwarancje wolnosÂci religijnej. Profesor na wsteÎpie
zaznaczyø, zÇe prawo do wolnosÂci religijnej zapisane jest w konstytucjach
prawosøawnego obszaru kulturowego. Dodatkowo prawo do wolnosÂci
religijnej jest rozwijane w ustawach niektoÂrych panÂstw. Relacje panÂstwo
± KosÂcioÂø, w krajach prawosøawnego obszaru kulturowego, opierajaÎ sieÎ na
zasadzie instytucjonalnego rozdziaøu panÂstwa od KosÂcioøa, autonomii
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych i ich roÂwnosÂci wobec prawa, wspoÂødziaøania

SPRAWOZDANIA

447

KosÂcioøa i panÂstwa poprzez zawieranie porozumienÂ oraz szczegoÂlnego
uznania KosÂcioøoÂw prawosøawnych i innych tradycyjnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Profesor omoÂwiø m.in. prawo zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do
posiadania osobowosÂci prawnej oraz wskazaø na sposoby jej nabywania.
W dyskusji nad sesjaÎ popoøudniowaÎ m.in. udziaø wzieÎli o. prof. Wiesøaw
Bar oraz ks. prof. JoÂzef Krukowski.
SesjeÎ III, ktoÂrej w dniu 19 wrzesÂnia 2006 r. przewodniczyø prof. J.P.
Durand, zainaugurowaø referat ks. prof. Leona Dyczewskiego pt. Rola
kultury w gospodarce. Profesor w wystaÎpieniu podkresÂliø, zÇe o tempie
i jakosÂci rozwoju spoøeczenÂstwa decyduje kultura a nie, jak chcaÎ ekonomisÂci i politycy, rozwoÂj gospodarczy i polityka. Staraø sieÎ udzielicÂ
odpowiedzi na nasteÎpujaÎce pytania: w jakim stopniu i w jaki sposoÂb
czynniki kulturowe wpøywajaÎ na rozwoÂj gospodarczy i politykeÎ? Jakie
dziaøania trzeba podjaÎcÂ, by elementy kultury nie blokowaøy rozwoju
gospodarczego?
Profesor Stefan MuÈckl (UniversitaÈt Freiburg), wygøaszajaÎc referat
Religia jako integralny element i faktor tozÇsamosÂci narodowej, zaakcentowaø, zÇe religia chrzesÂcijanÂska na przestrzeni wiekoÂw odegraøa tak szczegoÂlnaÎ roleÎ w ksztaøtowaniu sieÎ tozÇsamosÂci narodoÂw, zwøaszcza tych walczaÎcych o swojaÎ wolnosÂcÂ i niepodlegøosÂcÂ, i jest ona tak gøeÎboko zakorzeniona w tozÇsamosÂci europejskiej, zÇe bez niej w ogoÂle nie mozÇna moÂwicÂ
o tozÇsamosÂci krajoÂw Europy. Profesor MuÈckl zauwazÇyø, zÇe ta tozÇsamosÂcÂ
uksztaøtowana na religii znajduje odzwierciedlenie w prawie Unii Europejskiej. IstniejaÎ jednak tendencje do uwalniania sieÎ od religii posÂroÂd
twoÂrcoÂw prawa.
Do podobnych wnioskoÂw doszedø w referacie pt. EuropejskosÂcÂ Unii
Europejskiej a konsekwencje dla procesu integracji i rozszerzenia prof.
Josef Isensee. AnalizujaÎc historieÎ chrzesÂcijanÂskiej Europy i doceniajaÎc
jej osiaÎgnieÎcia, nawiaÎzaø do wyparcie muzuømanoÂw z Hiszpanii, dzieÎki
ktoÂremu Europa uwolniøa sieÎ od zagrazÇajaÎcego jej islamu i podkresÂliø,
zÇe obecnie tozÇsamosÂcÂ Europy ksztaøtuje konfrontacja z islamem. Uwydatniø takzÇe, zÇe wspoÂøczesna Europa nie chce lub nie potrafi swoich wartosÂci
chrzesÂcijanÂskich zaakceptowacÂ, odcina sieÎ od swojej kultury i historii.
W czasie przeznaczonym na dyskusjeÎ gøos zabrali: prof. H. Klein, prof.
C.O. Lenz, ks. prof. J. Krukowski, ks. dr K. Orzeszyna, ks. dr P. Stanisz,
ks. prof. J. WrocenÂski, prof. M. Sawczuk.
SesjeÎ IV rozpoczeÎøo wystaÎpienie prof. dra Gerharda Robbersa pt.
Stanowisko Unii Europejskiej wobec islamu. W tresÂci przedøozÇenia wzy-
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waø do dialogu z muzuømanami oraz do zrozumienia istoty islamu przez
obywateli Europy. W dyskusji zarzucono mu, izÇ w referacie przedstawiø
sytuacjeÎ idealnaÎ, daleko odbiegajaÎcaÎ od rzeczywistosÂci mieÎdzy innymi
z uwagi na trudnosÂci w znalezieniu wsÂroÂd muzuømanoÂw partneroÂw do
dialogu.
DwudniowaÎ konferencjeÎ zakonÂczyø referat konkluzyjny bpa Josefa
Homeyera wyrazÂnie akcentujaÎcy, zÇe chrzesÂcijanÂstwo obok kultury greckiej i rzymskiej jest jednym z fundamentoÂw Europy.
Profesor dr Hans Klein, zamykajaÎc obrady, wyraziø wdzieÎcznosÂcÂ prelegentom za przygotowanie i wygøoszenie referatoÂw oraz podzieÎkowaø
uczestnikom za przybycie i udziaø w konferencji. Wyraziø takzÇe nadziejeÎ,
zÇe owocem konferencji beÎdzie publikacja zawierajaÎca tresÂcÂ wygøoszonych
referatoÂw, a spotkania z cyklu Kultura i prawo zapoczaÎtkowane w 1998
roku w przyszøosÂci beÎdaÎ kontynuowane.
Lidia Fiejdasz

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007

NOTY O AUTORACH

Abramowicz Aneta Maria ± mgr, asystent, doktorant w Katedrze Prawa Wyznaniowego KUL.
Bar Wiesøaw, ks. ± dr hab., prof. KUL, Kierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego
KUL, Prodziekan Wydziaøu PPKiA KUL.
Borecki Paweø ± dr, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego UW.
Dudziak Edyta ± mgr, doktorant KUL.
Fiejdasz Lidia ± mgr lic., asystent w Katedrze Prawa Kanonizacyjnego KUL.
Januchowski Arkadiusz ± mgr, referendarz w SaÎdzie Rejonowym w Poznaniu.
Mezglewski Artur, ks. ± dr hab., prof. KUL, Kierownik II Katedry Prawa Administracyjnego KUL.
Misztal Henryk, ks. ± prof. dr hab., Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL.
Ordon Marta ± dr, asystent w Katedrze Prawa Wyznaniowego KUL.
Parchomiuk Jerzy ± dr, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale
Zamiejscowym NPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim.
Sagan Stanisøaw ± dr hab., prof. UR, Kierownik Zakøadu UstrojoÂw PanÂstw Europejskich na Wydziale Prawa UR, Prorektor UR.
Serzhanova Viktoriya ± dr, adiunkt w Zakøadzie UstrojoÂw PanÂstw Europejskich na
Wydziale Prawa UR.
Szymanek Jarosøaw ± dr, adiunkt w Zakøadzie SystemoÂw Politycznych na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
SzymanÂski Andrzej ± dr, adiunkt w Katedrze Historii Polski i Historii Powszechnej
PanÂstwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UO.
Szyszlak Tomasz ± mgr, asystent w Zakøadzie BadanÂ nad EuropaÎ WschodniaÎ w Instytucie StudioÂw MieÎdzynarodowych na Wydziale Nauk Spoøecznych UWr.
Tunia Anna ± dr, asystent w Katedrze Prawa MieÎdzynarodowego na Wydziale Zamiejscowym Nauk o SpoøeczenÂstwie KUL w Stalowej Woli.
Walencik Dariusz, ks. ± dr, adiunkt w Katedrze Nauk Prawno-Ustrojowych na Wydziale Prawa i Administracji UO.
Warchaøowski Krzysztof, ks. ± dr hab., prof. UKSW, Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.
Wnuk Wojciech ± mgr, doktorant KUL.

450

NOTY O AUTORACH

Zakrzewski Piotr ± dr, adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL.
Zarzycki Zdzisøaw ± dr, adiunkt w Zakøadzie Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego na
Wydziale Prawa i Administracji UJ, wykøadowca w Krakowskiej Szkole WyzÇszej
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, czøonek SamorzaÎdowego Kolegium Odwoøawczego w Krakowie.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007

SPIS TRESÂCI
ARTYKUèY
ARTUR MEZGLEWSKI (KUL)
DziaøalnosÂcÂ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych a ochrona danych osobowych . . .
ZDZISèAW ZARZYCKI (UJ)
WspoÂødziaøanie KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w zakresie
wychowania w trzezÂwosÂci i przeciwdziaøania alkoholizmowi. Wybrane
zagadnienia prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STANISèAW SAGAN (UR)
KosÂcioÂø PanÂstwowy Islandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIKTORIYA SERZHANOVA (UR)
KosÂcioøy w Finlandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JAROSèAW SZYMANEK (UW)
Konstytucjonalizacja prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia, religii
i przekonanÂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAWEè BORECKI (UW)
Zasada roÂwnouprawnienia wyznanÂ w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . .
JERZY PARCHOMIUK (KUL)
OdpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawcza zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
jako podmiotoÂw wykonujaÎcych wøadzeÎ publicznaÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DARIUSZ WALENCIK (KUL)
SÂciezÇka legislacyjna projektu ustawy o stosunku PanÂstwa do Polskiego
Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI (UKSW)
Gwarancje prawa do wychowania religijno-moralnego w umowach
mieÎdzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNA TUNIA (KUL)
Charakter prawny terminoÂw stosowanych w procedurze zawierania
maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

5

..

23

..

61

..

71

..

89

. . 115
. . 161
. . 181
. . 201
. . 209

452

SPIS TRESÂCI

TOMASZ J. SZYSZLAK (UWr)
WolnosÂcÂ religijna w konstytucjach i ustwach wyznaniowych
panÂstw postradzieckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARKADIUSZ JANUCHOWSKI (PoznanÂ)
Zagadnienia zwiaÎzane z interpretacjaÎ art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP
ANDRZEJ SZYMANÂSKI (UO)
Akcja przejmowania szpitali wyznaniowych w oparciu o ustaweÎ
z 28 pazÂdziernika 1948 r. o zakøadach spoøecznych søuzÇby zdrowia
i planowej gospodarce w søuzÇbie zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANETA MARIA ABRAMOWICZ (KUL)
Przedmiotowy zakres wolnosÂci religijnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WOJCIECH WNUK (KUL)
Osoby prawne KosÂcioøa katolickiego jako podmioty uprawnione
do uzyskania statusu organizacji pozÇytku publicznego . . . . . . . . . . . .
EDYTA DUDZIAK (KUL)
KosÂcioÂø katolicki wobec praw czøowieka. Ewolucja stanowiska . . . . .

. . . . 225
. . . . 261

. . . . 281
. . . . 325
. . . . 353
. . . . 375

RECENZJE
Á che Áe di Cesare, a Dio cio
Á che Áe di Dio.
Ombretta Fumagali Carulli, A Cesare cio
LaicitaÁ dello Stato e libertaÁ delle Chiese, Vita e Pensiero, Milano 2006,
ss. 157 (Henryk Misztal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Á n: el principio y derecho
Marco Antonio Huaco Palomino, Derecho de la religio
de la libertad religiosa en el ordenamiento jurõÂdico peruano, Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana
UnioÁn, 2005, pp. 398 (Wiesøaw Bar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Rosa MarõÂa Satorras Fioretti, El Derecho a la Asistencia Religiosa en los
Tanatorios, J.M. Bosch Editor, Barcelona 2004, pp. 210 (Wiesøaw Bar) . . . 418
A Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia maøzÇenÂstwa
cywilnego, Warszawa, 2007, Wydawnictwo C.H. Beck (Piotr Zakrzewski) 424

SPRAWOZDANIA
Sympozjum naukowe pt. Prawo kosÂcielne a prawo panÂstwowe. Harmonia
czy konflikt, KrakoÂw, dn. 23 listopada 2006 r. (Anna Tunia) . . . . . . . . . . . 429
OgoÂlnopolskie sympozjum X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji
RP z 2 kwietnia 1997 r. ProÂba oceny, Biaøystok, 26-27 wrzesÂnia 2007 r.
(Marta Ordon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

SPIS TRESÂCI

453

Konferencja naukowa pt. MieÎdzy praktykaÎ a literaÎ prawa ± przepisy
wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r. z perspektywy dziesieÎciolecia,
Warszawa, 29 marca 2007 r. (Marta Ordon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
V MieÎdzynarodowa Konferencja Kultura i prawo. TozÇsamosÂcÂ kulturowa
Unii Europejskiej a pluralizm religijny (Lidia Fiejdasz) . . . . . . . . . . . . . . . 443
Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Â W OPUBLIKOWANYCH
WYKAZ ARTYKUèO
W ¹STUDIACH Z PRAWA WYZNANIOWEGOº
Tom 1
HENRYK MISZTAL, Gwarancje prawa mieÎdzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnienÂ
rodzicoÂw do religijnego wychowania dzieci.
ARTUR MEZGLEWSKI, Nauczanie religii w Polsce Ludowej.
ARTUR MEZGLEWSKI, Skierowanie do nauczania religii.
WALDEMAR JANIGA, Zasady awansu zawodowego nauczycieli religii. ObowiaÎzujaÎce akty prawne dotyczaÎce nauczania religii w szkole.
PIOTR STANISZ, Status ubezpieczeniowy osoÂb duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
MARTA ORDON, Represje wøadz komunistycznych wobec lubelskiej placoÂwki Zgromadzenia
Søug Jezusa.
PAWEè SMOLENÂ, Ulgi mieszkaniowe w podatku dochodowym od osoÂb fizycznych.
MICHALINA DUDA, Obligatoryjne zwolnienia podmiotowe od podatku VAT.
MONIKA MUÈNNICH, Kontrola podatkowa: prawa i obowiaÎzki stron posteÎpowania.
Tom 2
ARTUR MEZGLEWSKI, PojeÎcie ¹duchownegoº w przepisach prawa polskiego o zawieraniu maøzÇenÂstwa.
PIOTR KASPRZYK, TrudnosÂci kodyfikacyjne zwiaÎzane z wprowadzeniem instytucji separacji
maøzÇenÂskiej do prawa polskiego.
GRZEGORZ JEÎDREJEK, Separacja w projekcie prawa maøzÇenÂskiego z 1929 roku.
TADEUSZ STANISèAWSKI, Ewolucja ryczaøtowego sposobu opodatkowania przychodoÂw osoÂb
duchownych.
TADEUSZ STANISèAWSKI, Darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ.
RADOSèAW GRABOWSKI, Konstytucyjna ochrona zÇycia w Polsce.
PIOTR STANISZ, ProÂby rozbicia jednosÂci duchowienÂstwa katolickiego w okresie Polski Ludowej.
MARTA ORDON, Bezprawne przejeÎcie przez wøadze komunistyczne majaÎtku Stowarzyszenia
¹Opieka nad DziewczeÎtami pod wezwaniem sÂw. JoÂzefaº w Krakowie.
SABINA GRABOWSKA, Inicjatywa ustawodawcza obywateli.
Tom 3
MAREK JURZYK, Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w Stanach Zjednoczonych.
MARZENA HANNA DYJAKOWSKA, Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej (1594-1784).
TADEUSZ STANISèAWSKI, SpoÂr o zasady opodatkowania dochodoÂw osoÂb duchownych w 1949 r.
ARTUR MEZGLEWSKI, Wywøaszczenie nieruchomosÂci szkolnej Gimnazjum Biskupiego w Lublinie w 1966 r.
PIOTR KASPRZYK, Sprawy o separacjeÎ maøzÇenÂskaÎ na przykøadzie SaÎdu OkreÎgowego w Lublinie.
ROBERT ANDRZEJCZUK, PodmiotowosÂcÂ jednostki w prawie mieÎdzynarodowym.
Tom 4
HENRYK MISZTAL, WolnosÂcÂ uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim
ARTUR MEZGLEWSKI, Proces likwidacji nizÇszych seminarioÂw duchownych w latach 1959±1963.

456

ÂW
WYKAZ ARTYKUèO

KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI, Prawnokarna ochrona wolnosÂci religijnej w Polsce w latach 19321997.
WIESèAW BAR, WolnosÂcÂ religijna w latynoamerykanÂskim systemie ochrony praw czøowieka.
MARTA ORDON, Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykosÂcielnej polityki wøadz komunistycznych w okresie Polski Ludowej ± zarys problemu.
BEATA RATAJCZAK, MozÇliwosÂci sprawowania opieki duszpasterskiej w zakøadach leczniczych
w okresie Polski Ludowej.
MIROSèAW SITARZ, PIOTR WISÂNIEWSKI, WyboÂr Biskupa Rzymu.
JACEK èAPINÂSKI, Etyczne podstawy prawnej ochrony zwierzaÎt.
WALDEMAR JANIGA, Ocena pracy nauczyciela religii w sÂwietle obowiaÎzujaÎcego prawa.
ANNA TUREK, JAN TUREK, Potrzebne zmiany kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego.
PIOTR KASPRZYK, MICHAè WASIAK, Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego.
GRZEGORZ JEÎDREJEK, Ustawowy ustroÂj majaÎtkowy maøzÇonkoÂw (rys historyczny ± stan de lege
lata ± postulaty de lege ferenda).
ROBERT ANDRZEJCZUK, Ewolucja tresÂci praw czøowieka.
Tom 5
ANTONI KOSÂCÂ, PanÂstwo a religia w prawodawstwie japonÂskim.
JAROSèAW MATWIEJUK, Pozycja prawna gmin wyznaniowych zÇydowskich w sÂwietle ustawy z dnia
20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich.
MIROSèAW KOSEK, WolnosÂcÂ religijna w wymiarze pozytywnym i negatywnym na przykøadzie
orzeczenia Niemieckiego Federalnego Trybunaøu Konstytucyjnego z 16 maja 1995 r.
WIESèAW BAR, Ewolucja podstawowych regulacji wyznaniowych w prawie Peru.
èESIA KOWALENKO, Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukrainÂskim.
MONIKA ROZNER, Prawo do wolnosÂci religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka
z 1950 r.
GRZEGORZ ZÇMIJ, Problemy prawne finansowania katolickich szkoÂø wyzÇszych w Polsce.
PIOTR ZAKRZEWSKI, Udziaø osoÂb duchownych w tworzeniu spoÂødzielni w Wielkopolsce w XIX
i w poczaÎtkach XX wieku.
GRZEGORZ JEÎDREJEK, TADEUSZ SZYMANÂSKI, Prawna ochrona uczucÂ religijnych w Polsce.
ROBERT ANDRZEJCZUK, PodøozÇe zagrozÇenia bezpieczenÂstwa sÂwiatowego w konteksÂcie napasÂci
ZwiaÎzku Radzieckiego na PolskeÎ w 1939 r.
JAN TUREK, Udziaø øawnikoÂw w sprawach rodzinnych.
Tom 6
JAROSèAW MATWIEJUK, Pozycja prawna organizacji i stowarzyszenÂ religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej.
JACEK DZIOBEK-ROMANÂSKI, Uznanie niechrzesÂcijanÂskich zwiaÎzkoÂw religijnych o ustawowo uregulowanej sytuacji w latach 1919-1989.
PIOTR ZAKRZEWSKI, Koncepcje stosunkoÂw majaÎtkowych w prawie polskim.
LESZEK CÂWIKèA, Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682-1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczypospolitej.
PIOTR RYGUèA, W kierunku jednosÂci polityczno-religijnej. Wybrane zagadnienia z historii
KosÂcioøa i panÂstwa na PoÂøwyspie Iberyjskim od III do XV w.

ÂW
WYKAZ ARTYKUèO

457

WALDEMAR JANIGA, Awans zawodowy katechety. PosteÎpowanie kwalifikacyjne na stopienÂ
nauczyciela dyplomowanego.
ROBERT ANDRZEJCZUK, Ochrona powietrza na tle przepisoÂw prawa ochrony sÂrodowiska.
GERALD P. FALLON, WèODZIMIERZ BRONÂSKI, Roman Catholic Education of the Schools in Canada.
Tom 7
KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI, Ochrona prawa do wolnosÂci religijnej w prawie traktatowym Unii
Europejskiej.
PIOTR STANISZ, Zakaz dyskryminacji ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd w dyrektywie
Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r.
ZDZISèAW ZARZYCKI, Katedra Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego Uniwersytetu JagiellonÂskiego w latach 1945-2003.
ARTUR MEZGLEWSKI, NadzoÂr panÂstwowy nad katolickimi seminariami duchownymi w okresie
Polski Ludowej.
JAROSèAW MATWIEJUK, Ksztaøtowanie normatywnego systemu stosunkoÂw panÂstwa do organizacji religijnych w ZwiaÎzku Radzieckim.
PIOTR RYGUèA, PrzeobrazÇenia spoøeczno-polityczne w hiszpanÂskiej monarchii konstytucyjnej
oraz w KosÂciele katolickim na przeøomie XIX i XX wieku.
WALDEMAR JANIGA, Ekspert katechetyczny komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej w sÂwietle
obowiaÎzujaÎcego prawa.
DARIUSZ WALENCIK, Nabywanie doÂbr doczesnych przez osoby prawne KosÂcioøa katolickiego
w sÂwietle prawa polskiego i prawa kanonicznego.
ANDRZEJ SZYMANÂSKI, Sprawy zarzaÎdu mieniem kosÂcielnym w dziaøalnosÂci biskupa Franciszka
Jopa w Administracji Apostolskiej SÂlaÎska Opolskiego.
TADEUSZ STANISèAWSKI, Nowe regulacje dotyczaÎce darowizn na cele kosÂcielne.
WIESèAW BAR, Pochodzenie dziecka i wøadza rodzicielska w prawie rodzinnym panÂstw
islamskich.
MAREK BIELECKI, Dobro dziecka jako przesøanka korzystania z jego prawa do wolnosÂci
religijnej.
STANISèAW NABYWANIEC, Wizytacje kanoniczne w diecezji przemyskiej w latach 1949-1954
w sÂwietle materiaøoÂw aparatu bezpieczenÂstwa.
MARTA ORDON, ¹Rozpracowanie katolickich organizacji masowychº. Nowelizacja prawa
o stowarzyszeniach w sÂwietle tajnej instrukcji MBP z 1 wrzesÂnia 1949 r.
MONIKA WOÂJCIK, Wykup jenÂcoÂw w Listach Grzegorza Wielkiego.
STANISèAW DUBIEL, Dobra materialne w nauczaniu papiezÇy ostatniego stulecia.
Tom 8
JAROSèAW SZYMANEK, Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP.
ARTUR KUSÂ, Zwolnienia celne kosÂcielnych osoÂb prawnych w systemie zwolnienÂ celnych Unii
Europejskiej.
ZDZISèAW ZARZYCKI, Rola kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji wybranych zadanÂ
z ustawy o pomocy spoøecznej z dnia 12 marca 2004 r.
IGNAÂC ANTONIN HRDINA, WolnosÂcÂ religijna w porzaÎdku konstytucyjnym Republiki Czeskiej.
JAROSèAW MATWIEJUK, Sytuacja prawna wspoÂlnot i zwiaÎzkoÂw religijnych w prawie biaøoruskim.
VYTAUTAS VAICÏIUÅNAS, Konkordatowa regulacja sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego na Litwie.

458

ÂW
WYKAZ ARTYKUèO

KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI, RozwoÂj idei wolnosÂci religijnej od poczaÎtkoÂw chrzesÂcijanÂstwa do
czasoÂw nowozÇytnych.
JAN KRAJCZYNÂSKI, Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspoÂlnotowym.
KAZIMIERZ DULLAK, Podstawy prawne zwyczajnej formy zawarcia maøzÇenÂstwa w konkordacie
z 1993 r..
ANNA TUNIA, CzynnosÂci kierownika USC podejmowane przed zawarciem maøzÇenÂstwa w formie wyznaniowej.
DARIUSZ WALENCIK, PosteÎpowanie regulacyjne przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ (na przykøadzie
wniosku parafii Matki BozÇej Szkaplerznej w Imielinie).
ARTUR MEZGLEWSKI, Stolica Apostolska i PanÂstwo WatykanÂskie jako podmioty prawa mieÎdzynarodowego.
WALDEMAR JANIGA, Nowelizacja Karty Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego.
WOJCIECH JAKUBOWSKI, Doktryna, kult i organizacja KosÂcioøa mormonoÂw.
JAN GOèAÎB, Prawo do pogrzebu kosÂcielnego i jego wykonanie w sÂwietle postanowienÂ polskich
synodoÂw diecezjalnych (1983-2004).
Tom 9
ZDZISèAW ZARZYCKI, Udziaø kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w realizacji zadanÂ
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.
PIOTR STANISZ, Proces normowania stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem a niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej z 1947 r. (ujeÎcie
historyczne).
JOANNA èOPATOWSKA-RYNKOWSKA, Instytucjonalizacja dialogu pomieÎdzy UniaÎ EuropejskaÎ
a podmiotami wyznaniowymi w konteksÂcie dosÂwiadczenÂ narodowych panÂstw czøonkowskich.
PAWEè BORECKI, PanÂstwo neutralne sÂwiatopoglaÎdowo ± ujeÎcie komparatystyczne.
JAROSèAW SZYMANEK, Interpretacja przepisoÂw wyznaniowych w konstytucji.
DARIUSZ WALENCIK, Regulacja stanu prawnego nieruchomosÂci KosÂcioøa katolickiego w Polsce
w drodze decyzji administracyjnych a prawa nabyte osoÂb trzecich.
ANNA TUNIA, ObowiaÎzki duchownego w procedurze zawierania maøzÇenÂstwa wyznaniowego ze
skutkami cywilnymi.
WIESèAW BAR, O prawie spadkowym w krajach islamskich.
ARKADIUSZ JANUCHOWSKI, Uprawnienia majaÎtkowe zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
MAREK BIELECKI, WolnosÂcÂ religijna na tle innych praw i wolnosÂci przysøugujaÎcych mniejszosÂciom narodowym i etnicznym w Polsce.
ANETA MARIA ABRAMOWICZ, Podmioty prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w normach
prawa mieÎdzynarodowego i wspoÂlnotowego.
KONRAD WALCZUK, RzaÎdowa administracja wyznaniowa w Polsce.

