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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

PIOTR STANISZ

PERSPEKTYWY ZMIANY SYSTEMU FINANSOWANIA
KOSÂCIOèOÂ W I INNYCH ZWIAÎZKOÂ W WYZNANIOWYCH

W POLSCE

WPROWADZENIE

Od kilkunastu lat, chociazÇ z roÂzÇnym nateÎ zÇeniem i w odpowiedzi
na roÂzÇne propozycje, trwa w Polsce dyskusja nad zmianaÎ modelu
finansowania instytucji kosÂcielnych. Jej aktualnaÎ fazeÎ otworzyøo pod-
pisanie i ratyfikacja Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎ-
pospolitaÎ PolskaÎ. W tresÂci tej umowy mieÎdzynarodowej znalazøo sieÎ
zobowiaÎzanie do stworzenia specjalnej komisji, ktoÂ ra zajeÎ øaby sieÎ
koniecznymi zmianami w sprawach finansowych instytucji i doÂbr kosÂ-
cielnych. Strony Konkordatu przyjeÎ øy, zÇe punktem wyjsÂcia prac nad
nowymi regulacjami stanie sieÎ obowiaÎzujaÎce ustawodawstwo polskie
i przepisy kosÂcielne, a przy opracowywaniu nowych zasad zostanaÎ
uwzgleÎdnione potrzeby KosÂcioøa, wyznaczone przez jego misjeÎ oraz
dotychczasowaÎ praktykeÎ zÇycia kosÂcielnego w Polsce (art. 22 ust. 2)1.

Pomimo upøywu dziesieÎ ciu lat od ratyfikacji Konkordatu prace
nad zapowiadanaÎ reformaÎ wøasÂciwie nie posuneÎ øy sieÎ do przodu. Co
prawda Komisje Konkordatowe zostaøy powoøane, a w ich ramach
utworzono nawet zespoøy zajmujaÎce sieÎ sprawami finansowymi, ale
prace Komisji koncentrowaøy sieÎ jednak de facto na zagadnieniach

1 Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ podpisany

w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).
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zupeønie innej natury. SposÂroÂd spraw finansowych opracowano jedy-
nie nowe zasady udziaøu Funduszu KosÂcielnego w finansowaniu wy-
datkoÂw zwiaÎzanych z ubezpieczeniami spoøecznymi i ubezpieczeniem
zdrowotnym osoÂb duchownych, co okazaøo sieÎ konieczne w zwiaÎzku
z reformaÎ systemu ubezpieczenÂ spoøecznych dokonanaÎ pod koniec lat
90. XX w. Do dnia dzisiejszego nie wypracowano natomiast zÇadnej
kompleksowej koncepcji zmian zasad finansowania instytucji kosÂciel-
nych w Polsce2.

Brak satysfakcjonujaÎcych efektoÂw prac Komisji Konkordato-
wych wywoøuje coraz mocniejszaÎ krytykeÎ . Prowokuje roÂwniezÇ do
stawiania pytanÂ o przyczyny braku realizacji postanowienÂ obowiaÎzu-
jaÎcego Konkordatu: czy wygasøa juzÇ dostrzegana przed kilkunastu
laty potrzeba zmiany systemu finansowania KosÂcioøa Katolickiego
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, czy tezÇ przyczyn istniejaÎcego stanu
inercji nalezÇy szukacÂ jedynie w braku potrzebnej woli politycznej?3

OdpowiadajaÎc na te pytania, nalezÇy przeanalizowacÂ obowiaÎzujaÎ-
cy system finansowania instytucji kosÂcielnych w Polsce i ocenicÂ jego
zgodnosÂcÂ z normami obowiaÎzujaÎcej Konstytucji. Natomiast wzorcoÂw
nowego modelu nalezÇy szukacÂ przede wszystkim w rozwiaÎzaniach
przyjmowanych w innych demokratycznych panÂ stwach sÂwieckich.

1. AKTUALNY SYSTEM FINANSOWANIA

ZWIAÎZKOÂ W WYZNANIOWYCH W POLSCE

Podstawowym zÂroÂdøem finansowania dziaøalnosÂci kosÂcioøoÂw i in-
nych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest dzisÂ w Polsce ofiarnosÂcÂ wiernych.
ObowiaÎzujaÎce przepisy uøatwiajaÎ podmiotom wyznaniowym pozys-
kiwanie z tego zÂroÂdøa sÂrodkoÂw na prowadzonaÎ dziaøalnosÂcÂ. Zbieranie

2 Dotychczasowe prace Komisji Konkordatowych charakteryzuje W. Adam-

czewski, Kompetencje ¹Komisji Konkordatowychº w Polsce, w: Konkordat polski

w 10 lat po ratyfikacji. Materiaøy z konferencji, red. J. WrocenÂski, H. Pietrzak, War-

szawa 2008, s. 177-192.
3 Podobne pytania stawia J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r. w pol-

skim porzaÎdku prawnym, w: Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiaøy z kon-

ferencji, red. J. WrocenÂski, H. Pietrzak, Warszawa 2008, s. 121-122.
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ofiar na cele religijne, kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂ -
czaÎ, naukowaÎ, osÂwiatowaÎ i wychowawczaÎ, a takzÇe na utrzymanie
duchownych i czøonkoÂw zakonoÂw ± jesÂli jest realizowane w obreÎbie
terenoÂw kosÂcielnych, w obiektach kultu oraz w miejscach i okolicz-
nosÂciach zwyczajowo przyjeÎ tych w danej okolicy i w sposoÂb trady-
cyjnie ustalony ± nie wymaga uzyskiwania pozwolenÂ , o ktoÂ rych mo-
wa w przepisach ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbioÂ rkach publicz-
nych4. Natomiast przepisy podatkowe przewidujaÎ mozÇliwosÂcÂ (limito-
wanego) obnizÇenia podstawy opodatkowania darczynÂcoÂw podatkiem
dochodowym od osoÂb fizycznych i od osoÂb prawnych o kwoty daro-
wizn przekazywanych na cele kultu religijnego oraz na dziaøalnosÂcÂ
pozÇytku publicznego5. SzczegoÂ lnie korzystny jest rezÇim prawny, ktoÂ -
ry dotyczy darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne na kosÂciel-
naÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ zgodnie z przepisami ustaw
o stosunku panÂstwa do niektoÂrych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych6. W od-

4 Dz.U. Nr 22, poz. 162 ze zm.
5 Zob. art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osoÂb fizycznych, zgodnie z ktoÂ rym dokonywane na tej podstawie odliczenia nie

mogaÎ przekroczycÂ 6% dochodu (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 18

ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osoÂb

prawnych, w ktoÂ rym goÂrny limit omawianych odliczenÂ zostaø ustanowiony na poziomie

10% dochodu (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). Na temat omawianych daro-

wizn pisze T. Stanisøawski, Darowizny jako sposoÂb finansowania zadanÂ publicznych

zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w: Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.

Materiaøy III OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny,

16-18 maja 2006), red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 231-235.
6 Zob. art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.); art. 40 ust. 7

ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego

KosÂcioøa Prawosøawnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 ze zm.); art. 34 ust. 2 ustawy z dnia

13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w Rze-

czypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.); art. 19 ust. 2 ustawy z dnia

13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego wRze-

czypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 324 ze zm.); art. 29 ust. 5 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. 33 ust. 5 ustawy z dnia

30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw w Rzeczy-

pospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480 ze zm.); art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerw-

ca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczy-
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niesieniu do tych darowizn nie majaÎ zastosowania limity ogranicza-
jaÎce wysokosÂcÂ dokonywanych odliczenÂ 7. RozwiaÎzaniem wspierajaÎ-
cym pozyskiwanie przez zwiaÎzki wyznaniowe sÂrodkoÂw na prowadzo-
naÎ dziaøalnosÂcÂ jest roÂwniezÇ mozÇliwosÂcÂ przekazania 1% podatku do-
chodowego od osoÂb fizycznych na rzecz organizacji pozÇytku publicz-
nego. Zgodnie bowiem z ustawaÎ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøal-
nosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie status tego rodzaju or-
ganizacji mogaÎ uzyskiwacÂ roÂwniezÇ osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych8.

WazÇne zÂroÂdøo finansowania podmiotoÂw wyznaniowych w Polsce
stanowi Fundusz KosÂcielny utworzony przed ponad pieÎ cÂdziesieÎ ciu
laty w zwiaÎzku z upanÂstwowieniem nieruchomosÂci ziemskich nalezÇaÎ-
cych do kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych9. Ze wzgleÎdu na
niewøasÂciwe wykonanie przez wøadze panÂstwowe obowiaÎzkoÂw zwiaÎ-
zanych z przejmowaniem tych nieruchomosÂci Fundusz ten jest dzisÂ
zasilany bezposÂrednio z budzÇetu panÂstwa. WysokosÂcÂ udzielanych

pospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 481 ze zm.); art. 27 ust. 5 ustawy z dnia

30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokatolickiego wRzeczypospo-

litej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482 ze zm.); art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.

o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz.U. Nr 41, poz. 252 ze zm.); art. 26 ust. 5 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. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.

o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. Nr 41, poz. 254 ze zm.).
7 PrzedstawionaÎ tezeÎ potwierdziøa m.in. Izba Finansowa NSA w uchwale z dnia

14 marca 2005 r. (sygn. akt FPS 5/04), ¹Zeszyty Naukowe SaÎdownictwa Administra-

cyjnegoº 2005, nr 2-3, s. 77-95. PoglaÎd ten wywoøuje jednak roÂwniezÇ sprzeciwy, o czym

sÂwiadczy m.in. zgøoszone do tej uchwaøy zdanie odreÎbne 8 seÎdzioÂw (zob. tamzÇe,

s. 95-102).
8 Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. Zob. W. Wnuk, Osoby prawne KosÂcioøa Katolic-

kiego jako podmioty uprawnione do uzyskania statusu organizacji pozÇytku publiczne-

go, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2007, t. 10, s. 353-374.
9 Do przejeÎ cia tych nieruchomosÂci przez panÂstwo doszøo na podstawie ustawy

z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎ ciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎ czeniu

proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego

(Dz.U. Nr 9, poz. 87, sprost. Dz.U. Nr 10, poz. 111 ze zm.). Zob. M. Winiarczyk-

Kossakowska, PrzejeÎcie przez panÂstwo ¹doÂbr martwej reÎkiº (w pieÎcÂdziesiaÎtaÎ roczniceÎ),

¹PanÂstwo i Prawoº 2000, z. 12, s. 52-65.
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dotacji okresÂlana jest corocznie w ustawie budzÇetowej10. Podstawo-
wym celem Funduszu KosÂcielnego jest opøacanie czeÎ sÂci skøadek na
ubezpieczenia spoøeczne i ubezpieczenie zdrowotne osoÂb duchow-
nych. OproÂcz tego z Funduszu dotowana jest dziaøalnosÂcÂ charytatyw-
no-opiekunÂcza, osÂwiatowo-wychowawcza, opiekunÂczo-wychowaw-
cza kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz realizowane
przez nie inicjatywy zwiaÎzane ze zwalczaniem patologii spoøecznych.
Ostatnim z celoÂw Funduszu jest odbudowa, konserwacja i remonty
obiektoÂw sakralnych i kosÂcielnych o wartosÂci zabytkowej11.

RozwiaÎzania dotyczaÎce Funduszu KosÂcielnego pozostajaÎ w pew-
nym napieÎ ciu z unormowaniami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania12. Zgodnie z art.
10 ust. 2 (in principio) tego aktu normatywnego ¹panÂstwo i panÂstwo-
we jednostki organizacyjne nie dotujaÎ i nie subwencjonujaÎ kosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº. Trzeba jednak zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe
wolaÎ ustawodawcy nie byøo ustanowienie bezwzgleÎdnego zakazu fi-
nansowania jakiejkolwiek aktywnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ze
sÂrodkoÂw publicznych. W tym samym przepisie przyjeÎ to bowiem in

fine, zÇe ¹wyjaÎtki od tej zasady regulujaÎ ustawy lub przepisy wydane
na ich podstawieº. Na zasadzie wyjaÎtku ± a ponadto przy poszano-
waniu szeregu zasad zwiaÎzanych z przyjeÎ taÎ w Polsce koncepcjaÎ sÂwiec-
kosÂci panÂstwa ± podmioty wyznaniowe mogaÎ wieÎ c korzystacÂ (i rze-
czywisÂcie korzystajaÎ) z roÂzÇnorodnych dotacji panÂstwowych. Z budzÇe-
tu panÂstwa finansowana jest w szczegoÂ lnosÂci dziaøalnosÂcÂ kilku wyzÇ-

10 W ustawie budzÇetowej na rok 2008 (zaøaÎcznik 2, czeÎ sÂcÂ 43, dziaø 758, rozdziaø

75822) ustalono wysokosÂcÂ dofinansowania Funduszu KosÂcielnego na 97 908 000 zø

(Dz.U. z 2008 r., Nr 19, poz. 117).
11 Do okresÂlenia aktualnego katalogu celoÂw, na jakie sÂwiadczy Fundusz KosÂciel-

ny, nie wystarczy uwzgleÎdnienie zmian, jakich dokonano w cytowanej wyzÇej ustawie

z 20 marca 1950 r. Konieczne jest roÂwniezÇ wzieÎ cie pod uwageÎ rozporzaÎdzenia Rady

MinistroÂw z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celoÂw Funduszu

KosÂcielnego (Dz.U. Nr 61, poz. 354) oraz statutu, ktoÂry stanowi zaøaÎcznik do uchwaøy

nr 148 Rady MinistroÂw z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu KosÂciel-

nego (MP Nr 39, poz. 279). Zob. P. Stanisz, Finansowanie kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎz-

koÂw wyznaniowych, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe,

Warszawa 2008, s. 223-226.
12 Dz.U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965 ze zm.
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szych uczelni kosÂcielnych13. W art. 22 ust. 1 Konkordatu oraz art. 21a
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wy-
znania przyjeÎ to ponadto, zÇe dziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎca celom humanitar-
nym, charytatywno-opiekunÂczym, naukowym i osÂwiatowo-wychowa-
wczym, podejmowana przez osoby prawne KosÂcioøa Katolickiego
oraz innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, jest zroÂwnana pod wzgleÎdem
prawnym z dziaøalnosÂciaÎ søuzÇaÎcaÎ analogicznym celom i prowadzonaÎ
przez instytucje panÂstwowe. Trudno miecÂ waÎtpliwosÂci, zÇe zasada ta
odnosi sieÎ roÂwniezÇ do kwestii finansowych14.

Ostatnim zÂroÂdøem finansowania kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych w Polsce jest ich wøasna dziaøalnosÂcÂ gospodarcza.
ObowiaÎzujaÎce przepisy panÂstwowe nie ograniczajaÎ podmiotoÂw wy-
znaniowych w prowadzeniu dziaøalnosÂci nastawionej na zysk. Co
wieÎ cej, zgodnie z ustawaÎ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osoÂb prawnych sÂrodki uzyskane przez zwiaÎzki wy-
znaniowe z tego zÂroÂdøa mogaÎ bycÂ zwolnione z opodatkowania po-
datkiem dochodowym od osoÂb prawnych. Zwolnienie obejmuje te
dochody, ktoÂre zostanaÎ przeznaczone na finansowanie kultu religij-
nego, cele osÂwiatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charyta-
tywno-opiekunÂcze, konserwacjeÎ zabytkoÂw, prowadzenie punktoÂw
katechetycznych oraz inwestycje sakralne (tj. budoweÎ , rozbudoweÎ
i odbudoweÎ kosÂcioøoÂw i kaplic oraz adaptacjeÎ innych budynkoÂw na
cele sakralne), a takzÇe inwestycje przeznaczone na punkty kate-

13 Od dnia wejsÂcia w zÇycie ustawy z dnia 10 pazÂdziernika 2008 r. o zmianie ustawy

o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budzÇetu panÂstwa (Dz.U. Nr

203, poz. 1268) do finansowania dziaøalnosÂci tej szkoøy wyzÇszej w peøni stosuje sieÎ

zasady okresÂlone dla uczelni publicznych (zob. ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r.

o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budzÇetu panÂstwa, Dz.U.

Nr 61, poz. 259 ze zm.). Z budzÇetu panÂstwa finansowane saÎ roÂwniezÇ: Papieska Aka-

demia Teologiczna w Krakowie (zob. ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 103,

poz. 605 ze zm.), Papieskie Wydziaøy Teologiczne w Warszawie i Wrocøawiu oraz

WyzÇsza Szkoøa Filozoficzno-Pedagogiczna ¹Ignatianumº w Krakowie (zob. ustawy

z dnia 5 kwietnia 2006 r., Dz.U. Nr 94, poz. 648-650). W ich przypadku finansowanie

nie obejmuje jednak inwestycji budowlanych.
14 Zob. J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999,

s. 167-169.
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chetyczne i zakøady charytatywno-opiekunÂcze (zob. art. 17 ust. 1
pkt 4a i 4b)15.

RoÂwniezÇ poza podatkiem dochodowym od osoÂb prawnych wy-
steÎpujaÎ zwolnienia podatkowe odnoszaÎce sieÎ do zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych oraz ich jednostek organizacyjnych. Zwolnienia te mogaÎ bycÂ
zasadnie traktowane jako posÂrednie finansowanie grup religijnych
z funduszy publicznych. PrzykøadoÂw dostarczajaÎ przepisy odnoszaÎce
sieÎ do podatku od nieruchomosÂci, na podstawie ktoÂrych poszczegoÂ l-
ne zwiaÎzki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne zostaøy zwol-
nione od opodatkowania szeregu kategorii nieruchomosÂci16.

2. KRYTERIA KONSTYTUCYJNOSÂCI ROZWIAÎZANÂ SKèADAJAÎCYCH SIEÎ

NA POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA ZWIAÎZKOÂ W WYZNANIOWYCH

Przy ocenie polskiego systemu finansowania zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych mozÇemy stosowacÂ bardzo roÂzÇne kryteria. Z prawnego punk-
tu widzenia niewaÎtpliwie najwazÇniejsza jest odpowiedzÂ na pytanie,
czy skøadajaÎce sieÎ na ten system rozwiaÎzania odpowiadajaÎ temu mo-
delowi panÂstwa, ktoÂ ry zostaø nakresÂlony przez ustrojodawceÎ w obo-
wiaÎzujaÎcej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej17.

15 Zgodnie z art. 17 ust. 1a cytowanego aktu normatywnego zwolnienie nie do-

tyczy jednak dochodoÂw uzyskanych z dziaøalnosÂci polegajaÎcej na wytwarzaniu wyro-

boÂw przemysøu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, wyroboÂw alkoholowych

o zawartosÂci alkoholu powyzÇej 1,5% oraz wyroboÂw z metali szlachetnych albo z udzia-

øem tych metali, a ponadto dochodoÂw pochodzaÎcych z handlu tymi wyrobami baÎdzÂ

uzyskanych z dziaøalnosÂci polegajaÎcej na oddaniu sÂrodkoÂw trwaøych lub wartosÂci nie-

materialnych i prawnych do odpøatnego uzÇywania na warunkach okresÂlonych w prze-

pisach dotyczaÎcych opodatkowania stron leasingu.
16 Zob. przepisy ustaw o stosunku panÂstwa do poszczegoÂ lnych zwiaÎzkoÂw wyzna-

niowych oraz przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia

i wyznania, do ktoÂ rych odsyøa art. 1b ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opøatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.). ObowiaÎzujaÎce

unormowania charakteryzuje B. Pahl, Opodatkowanie majaÎtku nieruchomego beÎdaÎ-

cego w posiadaniu kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ¹Finanse Komunal-

neº 2006, nr 4, s. 5-18.
17 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,

poz. 483 ze zm.).
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W ustawie zasadniczej znajdujemy caøy szereg zasad, ktoÂ re mogaÎ
sieÎ okazacÂ uzÇyteczne przy ocenie systemu finansowania kosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. NajwazÇniejsza jest zasada wolnosÂ-
ci sumienia i religii (zob. art. 53), ktoÂ ra powinna stanowicÂ punkt
odniesienia przy ocenie wszelkich rozwiaÎzanÂ prawnowyznaniowych
w caøym demokratycznym sÂwiecie. WolnosÂcÂ ta niewaÎtpliwie oznacza
swobodeÎ finansowego wspierania kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych. Wynika z niej jednak roÂwniezÇ wolnosÂcÂ od przymusu
sÂwiadczenia na zwiaÎzki wyznaniowe (lub tezÇ organizacje oparte na
sÂwiatopoglaÎdzie ateistycznym), do ktoÂrych sieÎ nie nalezÇy. ZwolnosÂciaÎ
religijnaÎ nie da sieÎ bowiem pogodzicÂ rozwiaÎzanÂ , ktoÂ re oznaczajaÎ
przymus finansowego partycypowania w rozszerzaniu sÂwiatopoglaÎ-
du, ktoÂ rego sieÎ nie podziela18.

System finansowania instytucji kosÂcielnych w Polsce powinien
odpowiadacÂ roÂwniezÇ innym normom konstytucyjnym, a w szczegoÂ l-
nosÂci zasadzie roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych (art. 25 ust. 1), bezstronnosÂci wøadz publicznych w spra-
wach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych (art.
25 ust. 2) oraz roÂwnosÂci wszystkich bez wzgleÎdu na wyznanie (art.
32). SÂ rodki publiczne nie powinny bycÂ wieÎ c wykorzystywane bezpo-
sÂrednio w celu rozszerzania okresÂlonego sÂwiatopoglaÎdu (czy to reli-
gijnego, czy tezÇ niereligijnego). Krytycznie nalezÇaøoby ocenicÂ roÂw-
niezÇ rozwiaÎzania, ktoÂ re odnoszaÎc sieÎ do kwestii finansowych, roÂzÇni-
cowaøyby uprawnienia obywateli na podstawie kryterioÂw wyznanio-
wych. Jako niedopuszczalne nalezÇaøoby ocenicÂ takzÇe finansowe
wspieranie jednego tylko zwiaÎzku wyznaniowego lub grupy takich
podmiotoÂw, ktoÂ re zostaøyby arbitralnie wyroÂzÇnione sposÂroÂd pozos-
taøych. JednoczesÂnie trzeba miecÂ sÂwiadomosÂcÂ, zÇe zgodnie z tresÂciaÎ
Preambuøy do obowiaÎzujaÎcej ustawy zasadniczej polska kultura jest
zakorzeniona m.in. ¹w chrzesÂcijanÂ skim dziedzictwie Naroduº, a na-
øozÇony na wøadze publiczne obowiaÎzek zachowania bezstronnosÂci

18 V. Pacillo, Cooperazione dello Stato con le comunitaÁ religiose e finanziamenti

pubblici, ¹Annuario DiReComº 2008, t. 7, s. 241. PodobnaÎ opinieÎ prezentujaÎ roÂwniezÇ

S. Ferrari i I.C. IbaÂn, krytykujaÎc rozwiaÎzania przyjeÎ te w Grecji i Danii (zob. Diritto e

religione in Europa occidentale, Bologna 1997, s. 137-138).
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sÂwiatopoglaÎdowej powinien bycÂ realizowany w sposoÂb zapewniajaÎcy
nalezÇytaÎ ochroneÎ i promocjeÎ polskiej tozÇsamosÂci narodowej. Nie
mozÇna roÂwniezÇ zapominacÂ, zÇe zgodnie z orzecznictwem Trybunaøu
Konstytucyjnego zasada roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (podobnie jak i zasada roÂwnosÂci in genere)
nie oznacza schematycznego egalitaryzmu. ObowiaÎzek jednakowego
traktowania odnosi sieÎ do tych podmiotoÂw, ktoÂ re w takim samym
stopniu odznaczajaÎ sieÎ okresÂlonaÎ cechaÎ istotnaÎ19.

Reguøy finansowania instytucji kosÂcielnych w Polsce nie mogaÎ
ponadto prowadzicÂ do naruszenia konstytucyjnej zasady autonomii
i wzajemnej niezalezÇnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz panÂstwa,
kazÇdego w swoim zakresie (art. 25 ust. 3 in principio). RozwiaÎzania
dotyczaÎce kwestii finansowych powinny wieÎ c szanowacÂ reguøeÎ orga-
nizacyjnego i kompetencyjnego oddzielenia struktur religijnych i panÂ -
stwowych. Wzajemne stosunki panÂ stwa oraz zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych majaÎ bycÂ jednak ksztaøtowane roÂwniezÇ z poszanowaniem za-
sady ich wspoÂ ødziaøania, ktoÂ re ma bycÂ realizowane dla dobra czøo-
wieka i dobra wspoÂ lnego (art. 25 ust. 3 in fine). Omawiane wspoÂ ø-
dziaøanie mozÇe miecÂ roÂwniezÇ swoÂ j wymiar finansowy.

Ze wzgleÎdu na praktyki, jakie wobec KosÂcioøa Katolickiego i in-
nych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych byøy stosowane przez wøadze panÂ -
stwowe w okresie tzw. Polski Ludowej, przy ocenie aktualnego sys-
temu finansowania podmiotoÂw wyznaniowych powinno bycÂ brane
pod uwageÎ roÂwniezÇ konstytucyjne unormowanie, zgodnie z ktoÂrym
¹Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panÂstwem prawnym,
urzeczywistniajaÎcym zasady sprawiedliwosÂci spoøecznejº (art. 2).

19 Zob. Wyrok Trybunaøu Konstytucyjnego z 2 kwietnia 2003 r. (K 13/02; sen-

tencja: Dz.U. Nr 62, poz. 577); D. Dudek, RoÂwnouprawnienie kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw

wyznaniowych na tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego, w: Prawo wyzna-

niowe w systemie prawa polskiego. Materiaøy I OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa

Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r.), red. A. Mezglewski, Lublin

2004, s. 203-205; J. Krukowski, Konstytucyjny system relacji mieÎdzy panÂstwem a KosÂ-

cioøem katolickim oraz innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, w: UstroÂj kon-

stytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000, s. 105-106. Odmien-

ny poglaÎd wyrazili M. Pietrzak i P. Borecki, publikujaÎc krytycznaÎ gloseÎ do powoøanego

wyzÇej wyroku (¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2003, nr 5, s. 96-113).
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SprawiedliwosÂcÂ ta wymaga w szczegoÂ lnosÂci naprawienia krzywd wy-
rzaÎdzonych w przeszøosÂci obywatelom i ich wspoÂ lnotom przez wøadze
panÂstwowe.

Przy ewentualnej zmianie modelu finansowania instytucji kosÂ-
cielnych, oproÂcz znalezienia rozwiaÎzanÂ odpowiadajaÎcych podanym
juzÇ kryteriom, konieczne beÎdzie jeszcze przestrzeganie zasady bila-
teralnosÂci, wynikajaÎcej z art. 25 ust. 4 i 5 obowiaÎzujaÎcej Konstytucji.
Zgodnie z tymi przepisami uregulowania dotyczaÎce spraw skøadajaÎ-
cych sieÎ na stosunki mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi
powinny znajdowacÂ oparcie w umowach zawartych przez wøasÂciwych
przedstawicieli obu stron20. Organy wøadzy publicznej nie mogaÎ jed-
nostronnie regulowacÂ spraw wchodzaÎcych w zakres tych stosunkoÂw,
a wieÎ c roÂwniezÇ kwestii odnoszaÎcych sieÎ do modelu finansowania
podmiotoÂw wyznaniowych. NalezÇy bowiem przyjaÎcÂ, zÇe uzÇyte w Kon-
stytucji pojeÎ cie ¹stosunkiº mieÎdzy panÂstwem a poszczegoÂ lnymi
zwiaÎzkami wyznaniowymi obejmuje roÂwniezÇ kwestie zwiaÎzane z fi-
nansowaniem dziaøalnosÂci grup religijnych21. Niczego w tej kwestii
nie zmienia brzmienie pkt 6 Deklaracji RzaÎdu Rzeczypospolitej Pol-

20 OdnoszaÎc sieÎ do przywoøanych w teksÂcie przepisoÂw ustawy zasadniczej, Try-

bunaø Konstytucyjny stwierdziø, zÇe wynika z nich wiaÎzÇaÎcy wøadze publiczne ¹obowiaÎ-

zek poszukiwania w sferze stosunkoÂw z kosÂcioøami i [innymi] zwiaÎzkami wyznaniowy-

mi rozwiaÎzanÂ prawodawczych o charakterze konsensualnym, ktoÂ re znajdujaÎ akcepta-

cjeÎ adresatoÂwº. Warto przy tym zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe dostrzegajaÎc roÂzÇniceÎ brzmienia art.

25 ust. 4 oraz art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Trybunaø wyraziø przekonanie, izÇ ¹wymoÂg

wczesÂniejszej umowy mieÎdzy RadaÎ MinistroÂw a przedstawicielami KosÂcioøa stosuje sieÎ

roÂwniezÇ do uchwalania ustaw regulujaÎcych stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickie-

goº. Zob. cytowany wyzÇej wyrok z 2 kwietnia 2003 r.
21 Przekonuje o tym chociazÇby tresÂcÂ obowiaÎzujaÎcych dzisÂ ustaw o stosunku panÂ -

stwa do poszczegoÂ lnych kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Na przykøad

w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rze-

czypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) sprawom majaÎtkowym kosÂciel-

nych osoÂb prawnych posÂwieÎ cono obszerny dziaø III (art. 52-59), a ponadto wsÂroÂd

przepisoÂw przejsÂciowych i konÂcowych usytuowano unormowania dotyczaÎce regulacji

spraw majaÎtkowych KosÂcioøa (art. 71). Do podobnych wnioskoÂw prowadzi roÂwniezÇ

odniesienie sieÎ do praktyki, ktoÂraÎ wypracowano we Wøoszech na podstawie podob-

nych do polskich unormowanÂ konstytucyjnych. Zob. P. Stanisz, Porozumienia w spra-

wie regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi

we wøoskim porzaÎdku prawnym, Lublin 2007, s. 253-262.
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skiej z dnia 15 kwietnia 1997 r., zgodnie z ktoÂrym ¹Konkordat uznaje
okresÂlone ustawodawstwem polskim kompetencje organoÂw panÂ -
stwowych do regulowania kwestii finansowych i podatkowych kosÂ-
cielnych osoÂb prawnych i fizycznychº, a strona panÂstwowa ± przed
uregulowaniem tych kwestii ± ma jedynie obowiaÎzek zapoznania sieÎ
z opiniaÎ strony kosÂcielnej22. ObowiaÎzek ukøadowego regulowania
kwestii zwiaÎzanych z finansowaniem kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych wynika bowiem wøasÂnie z ustawodawstwa polskiego
(a sÂcisÂlej ± z przepisoÂw polskiej Konstytucji)23.

3. OCENA DOTYCHCZASOWYCH ROZWIAÎZANÂ

Zestawienie wskazanych reguø z rozwiaÎzaniami skøadajaÎcymi sieÎ
na obowiaÎzujaÎcy dzisÂ w Polsce system finansowania kosÂcioøoÂw i in-
nych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest zadaniem bardzo zøozÇonym. DaÎ-
zÇaÎc do sformuøowania peønej oceny, nalezÇaøoby poddacÂ analizie
wszystkie szczegoÂ øowe normy, ktoÂ re chociazÇby posÂrednio odnoszaÎ
sieÎ do finansowania grup religijnych. Na realizacjeÎ tak komplekso-
wego celu nie pozwalajaÎ waÎskie ramy niniejszego opracowania. Dla-
tego tezÇ ocena zostanie ograniczona do rozwiaÎzanÂ o charakterze sy-
stemowym.

Trudno o powazÇne argumenty przeciwko przyjmowaniu reguøy,
zgodnie z ktoÂraÎ zasadniczy cieÎ zÇar funkcjonowania grupy religijnej
powinien spoczywacÂ na jej czøonkach. Unormowania prawa polskie-

22 Zob. OsÂwiadczenie RzaÎdowe z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie Deklaracji

RzaÎdu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej

wykøadni przepisoÂw Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ Pol-

skaÎ, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r., MP z 1998 r., Nr 4, poz. 51.
23 OdmiennaÎ opinieÎ prezentuje P. Borecki, ktoÂ ry w glosie do uchwaøy caøej Izby

Finansowej Naczelnego SaÎdu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005 r. stwierdza

m.in., zÇe ¹[...] ewentualna rewizja stanu prawnego w analizowanej dziedzinie [tj.

w kwestiach dotyczaÎcych odliczenÂ podatkowych z tytuøu darowizn na kosÂcielnaÎ dzia-

øalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ] nie wymaga zgody zainteresowanych zwiaÎzkoÂw wy-

znaniowychº. UzasadniajaÎc teÎ tezeÎ , odwoøuje sieÎ wøasÂnie do pkt 6 rzaÎdowej deklaracji

interpretacyjnej z 1997 r. (¹Zeszyty Naukowe SaÎdownictwa Administracyjnegoº 2005,

nr 2-3, s. 156-157).

PERSPEKTYWY ZMIANY SYSTEMU FINANSOWANIA 15



go, ktoÂ re stanowiaÎ wyraz akceptacji tej reguøy, pozostajaÎ w peønej
harmonii z zasadami wolnosÂci sumienia i religii oraz niezalezÇnosÂci
panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. W maksymalnym stopniu szanu-
jaÎ roÂwniezÇ zasadeÎ bezstronnosÂci wøadz publicznych w sprawach prze-
konanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych.

Zasadniczych zastrzezÇenÂ nie powinny budzicÂ roÂwniezÇ ulgi po-
datkowe, ktoÂ re mogaÎ bycÂ wykorzystane przez podatnikoÂw skøadajaÎ-
cych darowizny na dziaøalnosÂcÂ podmiotoÂw wyznaniowych. Ustawy
o podatkach dochodowych przewidujaÎ bowiem mozÇliwosÂcÂ obnizÇania
podstawy opodatkowania o kwoty darowizn skøadanych na bardzo
roÂzÇne cele, søuzÇaÎce zaspokojeniu potrzeb obywateli oraz zagwaran-
towaniu lepszych warunkoÂw realizacji przysøugujaÎcych im praw24.
Nie mozÇna roÂwniezÇ zapominacÂ, zÇe przepisy pozwalajaÎce na (limito-
wane) obnizÇanie podstawy opodatkowania darczynÂcoÂw o kwoty da-
rowizn skøadanych na rzecz podmiotoÂw wyznaniowych zostaøy przy-
jeÎ te w wieÎkszosÂci panÂ stw Europy Zachodniej25. Trudniej natomiast
uzasadnicÂ fakt, zÇe do darowizn na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatyw-
no-opiekunÂczaÎ, o ktoÂ rych mowa w niektoÂ rych ustawach o stosunku
panÂstwa do poszczegoÂ lnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, nie stosuje sieÎ
ograniczenÂ przewidzianych w ustawach podatkowych. ChociazÇ de

lege lata wniosek taki jest w peøni uprawniony, jednak nalezÇy sieÎ
zgodzicÂ z tezaÎ, zÇe rozwiaÎzania te pozostajaÎ w sprzecznosÂci z zasadami
roÂwnosÂci wszystkich wobec prawa oraz roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych26.

Obiekcji nie mozÇe budzicÂ przyjeÎ cie, zÇe jednym ze zÂroÂdeø finanso-
wania podmiotoÂw wyznaniowych mozÇe bycÂ ich wøasna dziaøalnosÂcÂ
gospodarcza. RozwiaÎzanie to w zÇaden sposoÂb nie koliduje z wolaÎ
ustrojodawcy, ktoÂ ry zdecydowaø, zÇe filarami spoøecznej gospodarki
rynkowej, stanowiaÎcej podstaweÎ ustroju gospodarczego Rzeczypos-

24 Zob. art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osoÂb fizycznych oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

dochodowym od osoÂb prawnych.
25 S. Ferrari, I.C. IbaÂn, Diritto e religione, s. 142-144.
26 Zwraca na to uwageÎ P. Borecki w cytowanej wyzÇej glosie do uchwaøy caøej Izby

Finansowej Naczelnego SaÎdu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005 r. (zob. zwøa-

szcza s. 151-153).
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politej, saÎ wøasnosÂcÂ prywatna oraz swoboda dziaøalnosÂci gospodar-
czej (art. 20 Konstytucji RP).

Na osobnaÎ refleksjeÎ zasøugujaÎ unormowania, zgodnie z ktoÂrymi
dochody i nieruchomosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych saÎ w znaczaÎcej
mierze zwolnione z opodatkowania. OceniajaÎc to rozwiaÎzanie, nale-
zÇy zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe odpowiada ono logice przyjeÎ tej przez ustawo-
dawceÎ . WykorzystujaÎc rozwiaÎzania prawnopodatkowe, zdecydowaø
sieÎ on na wspieranie roÂzÇnych podmiotoÂw, ktoÂ rych dziaøalnosÂcÂ skie-
rowana jest na stworzenie warunkoÂw lepszej realizacji praw przysøu-
gujaÎcych obywatelom. Z tego powodu wolne od podatku ± w czeÎ sÂci
przeznaczonej na cele statutowe ± saÎ roÂwniezÇ dochody tych podatni-
koÂw podatku dochodowego od osoÂb prawnych, ktoÂ rzy prowadzaÎ
dziaøalnosÂcÂ naukowaÎ, osÂwiatowaÎ, kulturalnaÎ lub dobroczynnaÎ27.
Trzeba roÂwniezÇ podkresÂlicÂ, zÇe uprzywilejowane traktowane zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych (podobnie jak organizacji non profit) na gruncie
prawa podatkowego jest standardem w panÂstwach Unii Euro-
pejskiej28.

Idea udzielania zwiaÎzkom wyznaniowym dotacji z funduszy pu-
blicznych na realizacjeÎ celoÂw majaÎcych znaczenie ogoÂ lnospoøeczne
znajduje swoje uzasadnienie przede wszystkim w wyrazÇonej w Kon-
stytucji regule wspoÂ ødziaøania panÂstwa z kosÂcioøami i innymi zwiaÎz-
kami wyznaniowymi oraz w zasadzie pomocniczosÂci, ktoÂ ra zgodnie
z deklaracjami ustrojodawcy jest jednym z zaøozÇenÂ decydujaÎcych
o ksztaøcie przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ (zob. Preambuøa do Konstytucji
RP). DzieÎki niektoÂ rych rodzajom aktywnosÂci podmiotoÂw wyznanio-
wych (np. charytatywnej lub osÂwiatowej) zmniejsza sieÎ zakres zadanÂ
obciaÎzÇajaÎcych instytucje publiczne. Przeznaczanie sÂrodkoÂw publicz-
nych na takaÎ dziaøalnosÂcÂ nie powinno bycÂ wieÎ c uwazÇane za formeÎ
finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, lecz raczej postrzegane jako
koszt realizacji zadanÂ publicznych29. Ewentualna negatywna ocena
przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ mogøaby bycÂ jedynie konsekwencjaÎ naruszenia

27 Zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

od osoÂb prawnych.
28 Zob. S. Ferrari, I.C. IbaÂn, Diritto e religione, s. 141-144.
29 M.Winiarczyk-Kossakowska trafnie zwraca uwageÎ , zÇe prawdziwaÎ korzysÂcÂ z te-

go rodzaju rozwiaÎzanÂ odnoszaÎ osoby korzystajaÎce z dotowanych rodzajoÂw dziaøalnosÂci
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zasady bezstronnosÂci wøadz publicznych w sprawach przekonanÂ sÂwia-
topoglaÎdowych, a takzÇe reguø roÂwnosÂci wszystkich wobec prawa oraz
roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
PrzyjeÎ cie tej logiki wcale nie jest sprzeczne z ideaÎ sÂwieckosÂci panÂ -
stwa. Przekonuje o tym przykøad Francji, w ktoÂrej wszystkie szkoøy
wyznaniowe ± zgodnie z ustawaÎ z 1959 r. ± mogaÎ korzystacÂ nawet
z kompletnego dofinansowania ze sÂrodkoÂw publicznych30.

Wiele roÂzÇnych waÎtpliwosÂci dotyczy natomiast istnienia Funduszu
KosÂcielnego, chociazÇ ma ono mocne uzasadnienie historyczne.
Utrzymywanie specjalnego funduszu panÂstwowego, przeznaczonego
na dziaøalnosÂcÂ podmiotoÂw religijnych, budzi zastrzezÇenia z perspek-
tywy reguøy bezstronnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej wøadz publicznych oraz
zasady sÂwieckosÂci panÂ stwa. Natomiast przyjeÎ ty sposoÂb wydatkowa-
nia sÂrodkoÂw Funduszu nie uwzgleÎdnia w nalezÇytym stopniu woli
podatnikoÂw (a wieÎ c roÂwniezÇ ich wolnosÂci sumienia i religii). Fundusz
KosÂcielny søusznie uznawany jest wieÎ c za rozwiaÎzanie anachronicz-
ne31. O podobnych rozwiaÎzaniach w wielu innych panÂstwach Europy
zdoøano juzÇ zapomniecÂ. RoÂzÇne formy bezposÂredniego zaangazÇowa-
nia panÂstwa w finansowanie dziaøalnosÂci instytucji kosÂcielnych oraz
utrzymanie osoÂb duchownych, wykorzystywane w przeszøosÂci w ta-
kich panÂstwach jak Wøochy, Niemcy czy WeÎgry, zostaøy zastaÎpione
nowoczesnymi modelami finansowania kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, chociazÇ ± podobnie jak w Polsce ± znajdowaøy one
uzasadnienie we wczesÂniejszym przejeÎ ciu przez panÂstwo doÂbr kosÂ-
cielnych32.

podmiotoÂw wyznaniowych (Prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warsza-

wa 1999, s. 93).
30 V. Pacillo, Cooperazione, s. 228-229; A. Czohara, Francuski model rozdziaøu

KosÂcioøa od PanÂstwa po stu latach, w: Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 r. o rozdziale

KosÂcioøoÂw i PanÂstwa z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, s. 33-34.
31 Zob. Trzeba wypracowacÂ nowy system finansowania KosÂcioøa w Polsce. Roz-

mowa z bp. Wiktorem Skworcem, przewodniczaÎcym Rady Ekonomicznej Episkopatu

Polski, ¹WiadomosÂci KAIº, 2 marca 2003 r., s. 18.
32 Zob. N. Fiorita,Remunerazione e previdenza dei ministri di culto, Milano 2003,

s. 63-68; M. Kosek, Podatek kosÂcielny w niemieckim systemie prawnym, Pøock 2004,

s. 28-29; B. Schanda, System finansowania KosÂcioøa na WeÎgrzech, w: Systemy finanso-
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Zgodnie z mechanizmami zastosowanymi w powoøanych wyzÇej
panÂstwach, a takzÇe w zgodzie z zasadaÎ bilateralnosÂci, nowe zasady
finansowania instytucji kosÂcielnych powinny zostacÂ opracowane
z udziaøem przedstawicieli kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych33. Zasadne jest wieÎ c pytanie o konsekwencje dokonania postu-
lowanych zmian dla mozÇliwosÂci realizowania przez te podmioty wøasÂ-
ciwej im misji. PatrzaÎc na teÎ kwestieÎ z perspektywy KosÂcioøa Kato-
lickiego, nie mozÇna pominaÎcÂ faktu, zÇe na pierwszym etapie prac
Komisji Konkordatowych strona kosÂcielna optowaøa za restruktury-
zacjaÎ (a wieÎ c utrzymaniem) Funduszu KosÂcielnego34. Stanowisko to
nie jest trudne do zrozumienia, jesÂli spojrzy sieÎ na nie przez pryzmat
troski o nalezÇyte zabezpieczenie uzasadnionych potrzeb KosÂcioøa.
W peøni mozÇna zrozumiecÂ obawy przed takimi zmianami, ktoÂ re po-
legaøyby jedynie na zniesieniu omawianego Funduszu. Na takie roz-
wiaÎzanie nie pozwala jednak pamieÎ cÂ o okolicznosÂciach jego utworze-
nia oraz o sposobach jego wykorzystywania w okresie tzw. Polski
Ludowej. Ewentualnej likwidacji Funduszu KosÂcielnego powinno
towarzyszycÂ ustanowienie nowych, ale podobnie efektywnych me-
chanizmoÂw finansowania dziaøalnosÂci kosÂcielnej. Kierowanie sieÎ
tym zaøozÇeniem przez stroneÎ kosÂcielnaÎ w negocjacjach prowadzo-
nych z przedstawicielami panÂstwa beÎdzie w peøni zrozumiaøe, a to
z kolei przynajmniej osøabi obawy, zÇe likwidacja Funduszu KosÂciel-
nego mozÇe ograniczycÂ mozÇliwosÂci realizacji zadanÂ stojaÎcych przed
instytucjami kosÂcielnymi35.

wania instytucji kosÂcielnych w Europie. Materiaøy MieÎdzynarodowej Konferencji. San-

domierz, 13-14 wrzesÂnia 1999 r., red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 86-89.
33 Z uwagi na nieuwzgleÎdnianie tego postulatu na krytykeÎ zasøuzÇyø projekt usta-

wy o zniesieniu Funduszu KosÂcielnego, ktoÂ ry zostaø przedøozÇony przez grupeÎ senato-

roÂw w 2004 r. (druk senacki nr 771).
34 Zob. K. Ners, Zasady finansowania instytucji kosÂcielnych w Polsce. Problema-

tyka w aspekcie de lege lata i de lege ferenda, w: Systemy finansowania instytucji kosÂ-

cielnych w Europie. Materiaøy MieÎdzynarodowej Konferencji. Sandomierz, 13-14

wrzesÂnia 1999 r., red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 140-141.
35 DosÂwiadczenia wøoskie przekonujaÎ, zÇe mozÇliwe jest opracowanie takiego sys-

temu finansowania instytucji kosÂcielnych, ktoÂ ry nie tylko beÎdzie zgodny z zasadami

panÂstwa sÂwieckiego, ale nadto przyniesie KosÂcioøowi satysfakcjonujaÎce efekty finan-

sowe. Z dosteÎpnych danych wynika, zÇe dochody pochodzaÎce z wøoskiej asygnaty
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4. ROZWIAÎZANIA STOSOWANE W INNYCH PANÂ STWACH

PoszukujaÎc rozwiaÎzanÂ , ktoÂ rymi mozÇna byøoby zastaÎpicÂ Fundusz
KosÂcielny, nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na modele, ktoÂ re przyjeÎ to w innych
panÂstwach europejskich. Przede wszystkim trzeba podkresÂlicÂ, zÇe na-
wet Francja dosÂcÂ daleko juzÇ odeszøa od radykalnego rozumienia re-
guøy wyrazÇonej w art. 2 ustawy z 9 grudnia 1905 r. o rozdziale KosÂ-
cioøoÂw i panÂstwa, zgodnie z ktoÂrym ¹Republika [...] nie opøaca ani nie
subwencjonuje zÇadnej religiiº. W tym samym przepisie zawarto zre-
sztaÎ wyjaÎtek od zacytowanej reguøy. PrzyjeÎ to mianowicie, zÇe z fundu-
szy publicznych mogaÎ bycÂ finansowane ¹wydatki zwiaÎzane z posøuga-
mi duszpasterskimi, zapewniajaÎce swobodne wykonywanie praktyk
religijnych w zakøadach publicznychº36. W poÂzÂniejszych latach do
tego wyjaÎtku dodano kolejne. WspoÂ øczesÂnie ze sÂrodkoÂw publicznych
mozÇna finansowacÂ we Francji np. dziaøalnosÂcÂ szkoÂ ø prowadzonych
przez podmioty kosÂcielne, ponadto bardzo korzystny jest status po-
datkowy stowarzyszenÂ kultu i stowarzyszenÂ diecezjalnych37. Wszystko
to prowadzi do wniosku, zÇe zakaz wyrazÇony w art. 2 ustawy z 1905 r.
w niewielkim tylko stopniu wpøywa na ksztaøtowanie wspoÂ øczesnych
rozwiaÎzanÂ odnoszaÎcych sieÎ do finansowania podmiotoÂw wyznanio-
wych we Francji38.

WzorcoÂw dla przyszøych rozwiaÎzanÂ polskich nalezÇy szukacÂ przede
wszystkim w tych panÂstwach, w ktoÂrych przyjeÎ to podobny model
panÂstwa sÂwieckiego. Zasady finansowania grup religijnych zawsze

podatkowej ustabilizowaøy sieÎ w ostatnich latach na poziomie 900 mln euro. G. Feli-

ciani,L'applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 222. Gli esiti di una ricerca, ¹Diritto

Ecclesiasticoº 2006, cz. I, z. 3-4, s. 456-458.
36 Tøumaczenie ustawy (w jej pierwotnym brzmieniu) na jeÎ zyk polski w: Francu-

ska ustawa z 9 grudnia 1905 r. o rozdziale KosÂcioøoÂw i PanÂstwa z perspektywy stu lat,

red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, s. 229-240.
37 B. Basdevant-Gaudemet, PanÂstwo i KosÂcioÂø we Francji, w: PanÂstwo i KosÂcioÂø

w krajach Unii Europejskiej, tøum. J. èopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wroc-

øaw 2007, s. 139-140; A. Czohara, Francuski model, s. 33-34; V. Pacillo, Cooperazione,

s. 228-229.
38 V. Pacillo twierdzi wreÎ cz, zÇe omawiany zakaz stanowi dzisÂ juzÇ tylko atrapeÎ ,

maskujaÎcaÎ obowiaÎzujaÎce w rzeczywistosÂci rozwiaÎzania (zob. Cooperazione, s. 245-

-246).
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pozostajaÎ bowiem funkcjaÎ przyjeÎ tego systemu relacji panÂstwo±kosÂ-
cioÂ ø39. Nie mozÇna sieÎ wieÎ c dziwicÂ, zÇe uwaga polskich badaczy kiero-
wana jest zazwyczaj na rozwiaÎzania niemieckie i wøoskie.

IstoteÎ niemieckiego modelu finansowania zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych stanowi istnienie odreÎbnego podatku kosÂcielnego (Kirchen-

steuer), bez ktoÂrego trudno byøoby dzisÂ sobie wyobrazicÂ funkcjono-
wanie najliczniejszych w Niemczech grup religijnych40. W przepisach
konstytucyjnych przyjeÎ to, zÇe prawo pobierania tego podatku na pod-
stawie list podatkowych i zgodnie z regulacjami obowiaÎzujaÎcymi
w poszczegoÂ lnych landach majaÎ te zwiaÎzki wyznaniowe, ktoÂ re saÎ
korporacjami prawa publicznego. DecydujaÎce znaczenie dla powsta-
nia obowiaÎzku podatkowego ma przynalezÇnosÂcÂ wyznaniowa, powiaÎ-
zana z zamieszkaniem na terytorium okresÂlonego landu. W konsek-
wencji do wygasÂnieÎ cia obowiaÎzku podatkowego dochodzi jedynie na
skutek oficjalnego wystaÎpienia ze zwiaÎzku wyznaniowego, utraty
miejsca staøego zamieszkania na terytorium danego landu oraz sÂmier-
ci podatnika. Zazwyczaj Kirchensteuer stanowi swego rodzaju dopøa-
teÎ do podatku dochodowego od osoÂb fizycznych. PodstaweÎ opodat-
kowania podatkiem kosÂcielnym stanowi woÂwczas kwota zobowiaÎza-
nia z tytuøu podatku dochodowego. O wysokosÂci stawki podatko-
wej decydujaÎ instytucje kosÂcielne, ustalajaÎc jaÎ obecnie zwykle na
poziomie 8-9%. Zwolnione od obowiaÎzku pøacenia podatku kosÂciel-
nego saÎ jednak osoby, ktoÂ re nie osiaÎgajaÎ okresÂlonego w przepisach
dochodu41.

39 J. Krukowski, Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie. Wpro-

wadzenie do problematyki, w: Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie.

Materiaøy MieÎdzynarodowej Konferencji. Sandomierz, 13-14 wrzesÂnia 1999 r., red.

J. Krukowski, Lublin 2000, s. 16.
40 Zgodnie z danymi z 2004 r. dochody z podatku kosÂcielnego stanowiaÎ ok. 80%

budzÇetu KosÂcioøa Katolickiego i KosÂcioøa LuteranÂ skiego. R. Astorri, Il finanziamento

delle confessioni nel sistema tedesco: l'imposta ecclesiastica, ¹Diritto Ecclesiasticoº

2006, cz. I, z. 3-4, s. 430.
41 Zob. M. Kosek, Podatek kosÂcielny, s. 89-196; H. MarreÂ , Niemiecki system

finansowania KosÂcioøa, w: Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie.

Materiaøy MieÎdzynarodowej Konferencji. Sandomierz, 13-14 wrzesÂnia 1999 r., red.

J. Krukowski, Lublin 2000, s. 33-40.
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Przedstawiony system finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
sprawdziø sieÎ i utrwaliø w realiach niemieckich, czego dowodem jest
fakt, zÇe po reunifikacji Niemiec podatek kosÂcielny zostaø wprowa-
dzony roÂwniezÇ we wschodnich landach. Przeszczepianie rozwiaÎzanÂ
niemieckich do porzaÎdkoÂw prawnych innych panÂstw sÂwieckich jest
jednak trudne do wyobrazÇenia. ZaangazÇowanie instytucji panÂstwo-
wych w gromadzenie sÂrodkoÂw søuzÇaÎcych podmiotom wyznaniowym
wymaga bowiem uzasadnienÂ podobnie mocnych jak te, ktoÂ re spoty-
kamy na gruncie niemieckim. Konstytucyjne gwarancje prawa do
pobierania podatku kosÂcielnego oraz wyrazÂne przyznawanie zwiaÎz-
kom wyznaniowym osobowosÂci publicznoprawnej stanowiaÎ jednak
rozwiaÎzania charakterystyczne dla Republiki Federalnej Niemiec42.
DodatkowaÎ przeszkodeÎ we wprowadzeniu podobnego podatku
w Polsce stanowi gwarantowane w polskiej ustawie zasadniczej ¹pra-
wo do milczeniaº (art. 53 ust. 7), ktoÂ re trudno byøoby pogodzicÂ z po-
wiaÎzaniem obowiaÎzku podatkowego z przynalezÇnosÂciaÎ wyznaniowaÎ.

Od wielu lat szczegoÂ lnaÎ uwageÎ badaczy polskich przyciaÎgajaÎ na-
tomiast rozwiaÎzania wøoskie. Podstawowe konstrukcje obowiaÎzujaÎ-
cego we Wøoszech systemu finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
zostaøy opracowane w trakcie realizacji postanowienÂ Konkordatu
z 1984 r.43 Zgodnie z przyjeÎ tymi woÂwczas przepisami przyznano po-
datnikom prawo decydowania o przeznaczeniu czeÎ sÂci sÂrodkoÂw (0,8%
± otto per mille) uzyskiwanych przez panÂstwo z podatku dochodowe-
go od osoÂb fizycznych. Ustalono, zÇe kwoty skøadajaÎce sieÎ na wska-
zanaÎ czeÎ sÂcÂ podatku mogaÎ bycÂ ± zgodnie z wolaÎ podatnikoÂw ± skie-
rowane do KosÂcioøa Katolickiego lub pozostawione w dyspozycji
panÂstwa. PrzyjeÎ to przy tym, zÇe kwoty odpowiadajaÎce odsetkowi po-

42 Zob. R. Astorri, Il finanziamento, s. 416-425.
43 PodpisujaÎc Konkordat, ukøadajaÎce sieÎ strony zdecydowaøy, zÇe zadanie przygo-

towania norm odnoszaÎcych sieÎ do finansowania KosÂcioøa zostanie powierzone specjal-

nie powoøanej panÂstwowo-kosÂcielnej komisji parytetowej. Wypracowane w ramach

tego gremium unormowania zostaøy wprowadzone do wøoskiego porzaÎdku prawne-

go na podstawie ustaw z dnia 20 maja 1985 r. (nr 206 i 222). Zob. F. Finocchiaro,

Diritto ecclesiastico, Bologna 2003, s. 13; S. BerlingoÁ , Fonti del diritto ecclesiastico,

w: S. BerlingoÁ , G. Casuscelli, S. Domianello,Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico,

Torino 2000, s. 29.
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datnikoÂw, ktoÂ rzy przy wypeønianiu rocznej deklaracji podatkowej
zrezygnowali z wyrazÇania swej woli co do przeznaczenia 0,8% po-
datku, zostanaÎ podzielone zgodnie z proporcjami wyznaczonymi
przez podatnikoÂw, ktoÂ rzy skorzystali z przysøugujaÎcego im prawa44.
ZaroÂwno KosÂcioÂ ø, jak i panÂstwo zobowiaÎzano do wydatkowania
sÂrodkoÂw uzyskanych z tego zÂroÂdøa wyøaÎcznie na sÂcisÂle okresÂlone cele.
Podatnikom podatku dochodowego od osoÂb fizycznych przyznano
ponadto prawo pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwoty da-
rowizn skøadanych na rzecz nowo utworzonego Centralnego Instytu-
tu do Spraw Utrzymania DuchowienÂstwa (Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero) do kwoty 2 mln liroÂw w roku45.

DzieÎki opisanym rozwiaÎzaniom mozÇliwe staøo sieÎ stworzenie no-
wego systemu finansowania duchownych katolickich. WazÇnaÎ roleÎ
w tym systemie odgrywajaÎ Instytuty do spraw Utrzymania Ducho-
wienÂstwa, ktoÂ re ± obok Instytutu Centralnego ± utworzono w po-
szczegoÂ lnych diecezjach. Na te wøasÂnie Instytuty zøozÇono obowiaÎzek
materialnego zabezpieczenia duchownych pozostajaÎcych w søuzÇbie
diecezji46. JednoczesÂnie przeniesiono na nie wøasnosÂcÂ dotychczaso-
wych majaÎtkoÂw beneficjalnych oraz przyjeÎ to, zÇe dochody ze zgroma-
dzonych w ten sposoÂb doÂbr beÎdaÎ wykorzystywane w celu material-
nego zabezpieczenia duchowienÂstwa. Subsydiarnie odpowiedzialnosÂ-
ciaÎ za realizacjeÎ tego zadania obciaÎzÇono Instytut Centralny, dyspo-

44 Trzeba miecÂ sÂwiadomosÂcÂ, zÇe we Wøoszech podatnik nie decyduje o przezna-

czeniu 0,8% swojego podatku, ale raczej ± na zasadzie pewnego rodzaju gøosowania ±

uczestniczy w okresÂleniu proporcji, wedøug ktoÂ rej zostanie podzielona caøosÂcÂ wpøywoÂw

z 0,8% podatku dochodowego od osoÂb fizycznych. Zob. G. Feliciani, L'applicazione,

s. 460; G. Vegas,L'otto per mille a vent'anni dalla revisione del Concordato lateranense,

¹Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiasticaº 2004, nr 1, s. 189.
45 Zob. C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna 1996, s. 378-380;

M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo prawne, Warszawa 1999, s. 335-337.
46 Zgodnie z ustawaÎ nr 222 z 1985 r. wysokosÂcÂ kwoty gwarantujaÎcej duchownym

¹sprawiedliwe i godne utrzymanieº okresÂla periodycznie Konferencja Episkopatu

Wøoch. Ustaliøa ona, zÇe bezposÂrednio po sÂwieÎ ceniach kapøan ma dzisÂ prawo do wy-

nagrodzenia nieznacznie przekraczajaÎcego 800 euro, natomiast biskup zblizÇajaÎcy sieÎ

do granicy wieku emerytalnego mozÇe liczycÂ na niemal 1250 euro. L. MistoÁ , Il sistema di

sostegno economico alla Chiesa italiana: una sfida ancora aperta, ¹Diritto Ecclesias-

ticoº 2006, cz. I, z. 3-4, s. 474.
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nujaÎcy darowiznami skøadanymi przez wiernych oraz czeÎ sÂciaÎ sÂrod-
koÂw z asygnaty podatkowej, ustalonaÎ na mocy decyzji Konferencji
Episkopatu Wøoch47.

RozwiaÎzania przyjeÎ te w odniesieniu do KosÂcioøa Katolickiego
zaczeÎ to nasteÎpnie wykorzystywacÂ jako wzorzec dla unormowanÂ do-
tyczaÎcych niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Przy zawieraniu
porozumienÂ w sprawie regulacji ich stosunkoÂw z panÂstwem wyrazÂnie
nawiaÎzywano do przepisoÂw majaÎcych zastosowanie do KosÂcioøa Ka-
tolickiego, niekiedy wprowadzajaÎc do nich jednak pewne modyfika-
cje. W efekcie rozwiaÎzania dotyczaÎce poszczegoÂ lnych grup religij-
nych saÎ do siebie zblizÇone, chociazÇ nie tworzaÎ obrazu caøkowicie
jednolitego48.

Najistotniejsze dla wøoskiegomodelu finansowania instytucji kosÂ-
cielnych jest rozwiaÎzanie, ktoÂ re polega na pozostawieniu podatni-
kom prawa decydowania o przeznaczeniu kwoty stanowiaÎcej 0,8%
wpøywoÂw z podatku dochodowego od osoÂb fizycznych. Kwota ta jest
dzielona zgodnie z wolaÎ podatnikoÂw pomieÎdzy uprawnione kosÂcioøy
i inne zwiaÎzki wyznaniowe oraz panÂstwo. Prawo korzystania z docho-
doÂw z tego zÂroÂdøa ma KosÂcioÂ ø Katolicki oraz pozostaøe zwiaÎzki wy-
znaniowe, ktoÂ rych stosunki z panÂstwem zostaøy okresÂlonew ustawach
uchwalonych na podstawie porozumienÂ zawartych przez RadeÎ Mi-
nistroÂw z ich przedstawicielstwami49.

W stosunku do wieÎkszosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂ rych re-
lacje z panÂstwem zostaøy okresÂlone w odreÎbnej ustawie, przewiduje
sieÎ uczestnictwo nie tylko w podziale sum, ktoÂrych przeznaczenie
zostaøo wyrazÂnie okresÂlone przez podatnikoÂw, lecz takzÇe partycy-

47 G. Rivetti, La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialitaÁ tra

attivitaÁ no profit o for profit, Milano 2008, s. 169-176; N. Fiorita, Remunerazione, s. 69-

70; S. Ferrari, PanÂstwo i KosÂcioÂø, s. 400.
48 Zob. P. Stanisz, Porozumienia, s. 253-262.
49 WieÎkszosÂcÂ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z tej grupy korzysta z przysøugujaÎcego im

prawa. Na partycypowanie w podziale kwot pochodzaÎcych z asygnaty podatkowej nie

zdecydowaøa sieÎ jedynie Unia Ewangelicko-Baptystyczna Wøoch. Zob. G. Vegas,

L'otto per mille, s. 183-198; F. Scaramuccia, L'intesa battista: un'identitaÁ rispettata,

¹Quaderni della Scuola di Specializzazione in Diritto Ecclesiastico e Canonicoº,

t. VI: Le intese viste dalle confessioni, red. M. Tedeschi, Napoli 1999, s. 84-88.
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pacjeÎ w podziale sÂrodkoÂw, w odniesieniu do ktoÂrych podatnicy nie
okresÂlili swej woli w sposoÂb wyrazÂny50. NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe rozwiaÎ-
zanie to ma bardzo duzÇe znaczenie praktyczne. W ostatnich latach
stale rosÂnie liczba podatnikoÂw, ktoÂ rzy rezygnujaÎ z decyzji zwiaÎzanej
z wyrazÂnym okresÂleniem destynatariusza sÂrodkoÂw pochodzaÎcych
z 0,8% podatku dochodowego51.

DosÂcÂ zroÂzÇnicowane saÎ katalogi celoÂw, na ktoÂre mogaÎ bycÂ prze-
znaczane kwoty uzyskane przez zwiaÎzki wyznaniowe z 0,8% podatku
dochodowego od osoÂb fizycznych. We wszystkich ustawach uwzgleÎd-
niajaÎcych ten sposoÂb finansowania dziaøalnosÂci instytucji religijnych
przewiduje sieÎ mozÇliwosÂcÂ wydatkowania tych kwot na dziaøalnosÂcÂ
o charakterze socjalnym i humanitarnym, prowadzonaÎ zaroÂwno
w kraju, jak i za granicaÎ52. Zazwyczaj dopuszcza sieÎ roÂwniezÇ finanso-
wanie z tego zÂroÂdøa dziaøalnosÂci kulturalnej prowadzonej przez pod-
mioty wyznaniowe53. W niektoÂrych aktach normatywnych uwzgleÎd-
niono ponadto szczegoÂ lne cele, na ktoÂre mozÇna wykorzystywacÂ sÂrod-
ki uzyskane dzieÎki mechanizmowi asygnaty podatkowej. Najbardziej
pojemnaÎ formuøeÎ zastosowano w przepisach uzgodnionych ze ZwiaÎz-
kiem Wøoskich Gmin ZÇ ydowskich. W ustawie odnoszaÎcej sieÎ do tej
grupy religijnej przyjeÎ to, zÇe kwoty pochodzaÎce z omawianego zÂroÂdøa
mogaÎ bycÂ wydatkowane roÂwniezÇ na instytucjonalne cele ZwiaÎzku54.

50 Jedynie dwie formacje religijne korzystajaÎ dzisÂ wyøaÎcznie z kwot, w stosunku

do ktoÂ rych podatnicy zøozÇyli wyrazÂnaÎ deklaracjeÎ . SaÎ to Zgromadzenia BozÇe we Wøo-

szech oraz (do czasu ustawowej aprobaty porozumienia z 2007 r.) StoÂ ø WaldensoÂw.
51 Odsetek podatnikoÂw dokonujaÎcych wyrazÂnego wyboru destynatariusza sÂrod-

koÂw pochodzaÎcych z 0,8% od szeregu lat jest nizÇszy od 50%. Zob. G. Vegas,L'otto per

mille, s. 185-186; G. Feliciani, L'applicazione, s. 457-460.
52 W przypadku ZgromadzenÂ BozÇych mozÇliwosÂcÂ finansowania dziaøalnosÂci pro-

wadzonej za granicaÎ jest ograniczona wyøaÎcznie do krajoÂw Trzeciego SÂwiata. Nato-

miast w przepisach dotyczaÎcych ZwiaÎzku Wøoskich Gmin ZÇ ydowskich dokonano eg-

zemplifikacji tego rodzaju celoÂw, podkresÂlajaÎc mozÇliwosÂcÂ finansowania dziaøanÂ zmie-

rzajaÎcych do ochrony mniejszosÂci przed rasizmem i antysemityzmem.
53 WyjaÎtek stanowiaÎ rozwiaÎzania dotyczaÎce KosÂcioøa Katolickiego oraz Zgroma-

dzenÂ BozÇych. Natomiast w odniesieniu do Gmin ZÇ ydowskich zastosowano rozbudo-

wanaÎ formuøeÎ , obejmujaÎcaÎ dziaøalnosÂcÂ kulturalnaÎ oraz troskeÎ o zachowanie dziedzic-

twa historycznego, artystycznego i kulturalnego.
54 Zgodnie z przepisami ustawy regulujaÎcej jego sytuacjeÎ prawnaÎ ZwiaÎzek tro-

szczy sieÎ o religijne interesy ZÇ ydoÂw we Wøoszech, dba o zachowanie tradycji i doÂbr
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W przepisach dotyczaÎcych KosÂcioøa Katolickiego oraz KosÂcioøa
Ewangelicko-LuteranÂskiego zawarto natomiast unormowanie, zÇe
mozÇliwe jest wydatkowanie tych sum na utrzymanie osoÂb sprawujaÎ-
cych funkcje kultowe oraz na cele zwiaÎzane z kultem55.

Warto zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe roÂwniezÇ te kwoty, ktoÂ re poprzez system
asygnaty podatkowej zostaøy przeznaczone panÂstwu, powinny bycÂ
wydatkowane na sÂcisÂle okresÂlone cele. Katalog tych celoÂw obejmuje
zwalczanie gøodu na sÂwiecie, usuwanie skutkoÂw kleÎ sk zÇywioøowych,
pomoc uchodzÂcom oraz konserwacjeÎ doÂbr kultury56.

DuzÇo wieÎkszaÎ jednolitosÂciaÎ odznaczajaÎ sieÎ natomiast unormowa-
nia, ktoÂ re odnoszaÎ sieÎ do odliczenÂ podatkowych dokonywanych ze
wzgleÎdu na darowizny przekazywane na rzecz zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych. Trzeba jednak podkresÂlicÂ, zÇe stan ten jest efektem ewolucji,
gdyzÇ poczaÎtkowo mieÎdzy rezÇimami dotyczaÎcymi roÂzÇnych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych istniaøy dosÂcÂ znaczaÎce rozbiezÇnosÂci57.

kultury zÇydowskiej, koordynuje i uzupeønia dziaøalnosÂcÂ poszczegoÂ lnych gmin oraz

zachowuje kontakty z zÇydowskimi wspoÂ lnotami i jednostkami organizacyjnymi z in-

nych panÂstw. Zob. F. Finocchiaro, Diritto, s. 345.
55 W przepisach odnoszaÎcych sieÎ do KosÂcioøa Ewangelicko-LuteranÂskiego wsÂroÂd

celoÂw, na ktoÂ re mogaÎ bycÂ wydatkowane sÂrodki uzyskiwane z asygnaty podatkowej,

znajduje sieÎ roÂwniezÇ prowadzenie dziaøalnosÂci ewangelizacyjnej.
56 Zob. C. Cardia, Manuale, s. 393.
57 Jeszcze w 1996 r. wøoski SaÎd Konstytucyjny (w orzeczeniu z 27-31 maja 1996 r.,

nr 178) uwypuklaø roÂzÇnice istniejaÎce w unormowaniach odnoszaÎcych sieÎ do poszcze-

goÂ lnych formacji religijnych. SaÎd Konstytucyjny uznaø woÂwczas za niedopuszczalne

badanie konstytucyjnosÂci przepisoÂw podatkowych ograniczajaÎcych prawo do odliczenÂ

z tytuøu darowizn jedynie do tych sytuacji, w ktoÂrych zostaøo to przewidziane w od-

reÎbnej ustawie, normujaÎcej stosunki pomieÎdzy panÂstwem a danym zwiaÎzkiem wyzna-

niowym zgodnie z art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej. Jako argument uza-

sadniajaÎcy teÎ decyzjeÎ wskazano brak jednolitego wzorca, ktoÂry ± w konsekwencji

orzeczenia uznajaÎcego niekonstytucyjnosÂcÂ zaskarzÇonego rozwiaÎzania ± mozÇna byøoby

rozciaÎgnaÎcÂ na wszystkie zwiaÎzki wyznaniowe (G.U. nr 23 z 5 maja 1996 r.). WkroÂ tce po

wydaniu tego orzeczenia usunieÎ to jednak rozwiaÎzania najbardziej odstajaÎce od mode-

lu najczeÎ sÂciej przyjmowanego w unormowaniach ukøadowych. Zmieniono bowiem

przepisy dotyczaÎce Wøoskich Gmin ZÇ ydowskich, upodabniajaÎc je do rozwiaÎzanÂ majaÎ-

cych zastosowanie w innych formacjach religijnych. Jeszcze przed dokonaniem tych

zmian twierdzenie SaÎdu o niemozÇliwosÂci odtworzenia jednolitego wzorca rozwiaÎzanÂ

dotyczaÎcych odliczenÂ podatkowych, ktoÂ re przewidziano w ustawach opartych na po-

rozumieniach z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi, spotkaøo sieÎ ponadto z kry-
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We wszystkich przepisach odnoszaÎcych sieÎ do poszczegoÂ lnych
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych obowiaÎzuje aktualnie
jednolity limit odliczenÂ , ktoÂ rych mogaÎ dokonacÂ od podstawy opodat-
kowania podatnicy podatku dochodowego od osoÂb fizycznych z racji
uprzedniego przekazania darowizn na rzecz okresÂlonych podmiotoÂw
wyznaniowych. Limit ten pierwotnie zostaø okresÂlony na poziomie
2 mln liroÂw, a po wprowadzeniu waluty europejskiej wynosi on
1032,91 euro. W przepisach dotyczaÎcych wieÎkszosÂci zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych, posiadajaÎcych indywidualnaÎ regulacjeÎ prawnaÎ, wyrazÂnie
okresÂlono roÂwniezÇ cele, na ktoÂre powinny bycÂ wydatkowane uzyska-
ne z tego zÂroÂdøa sÂrodki58. Katalogi tych celoÂw odznaczajaÎ sieÎ pewnym
zroÂzÇnicowaniem. Regulacje dotyczaÎce niekatolickich zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych odbiegajaÎ przy tym od wzorca przyjeÎ tego w przepisach
dotyczaÎcych KosÂcioøa Katolickiego, w ktoÂrych przyjeÎ to, zÇe omawiane
darowizny powinny bycÂ przekazywane Centralnemu Instytutowi do
spraw Utrzymania DuchowienÂstwa (a wieÎ c powinny bycÂ wykorzys-
tywane wyøaÎcznie na cele zwiaÎzane z utrzymaniem duchownych).
W ustawach odnoszaÎcych sieÎ do niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych jednolicie stanowi sieÎ natomiast, zÇe sÂrodki pochodzaÎce z daro-
wizn odliczanych od podstawy opodatkowania mogaÎ bycÂ wykorzys-
tywane przede wszystkim na potrzeby kultu59. Zgodnie z unormowa-
niami zawartymi w kilku ustawach sÂrodki te mozÇna wydatkowacÂ

tykaÎ wyrazÇonaÎ w doktrynie. Zob. B. Randazzo, Norme finanziarie pattizie Stato ±

confessioni religiose acattoliche: un difficile bilanciamento tra ragionevolezza e ¹bisog-

no di differenzaº, ¹Giurisprudenza Costituzionaleº 1997, s. 569-581.
58 WyjaÎtek stanowi ZwiaÎzek Wøoskich Gmin ZÇ ydowskich, w przypadku ktoÂ rego

cele te zostaøy okresÂlone w sposoÂb bardzo ogoÂ lny. JedynaÎ wskazoÂwkeÎ dotyczaÎcaÎ spo-

sobu wykorzystywania sÂrodkoÂw uzyskanych z tego zÂroÂdøa przez Gminy ZÇ ydowskie

stanowi unormowanie, przewidujaÎce, zÇe odliczeniu podlegajaÎ nie tylko dobrowolne

ofiary wiernych, lecz takzÇe kwoty wpøacone przez nich gminom tytuøem obowiaÎzko-

wego opodatkowania. Podatki te ± zgodnie z przepisami regulujaÎcymi sytuacjeÎ prawnaÎ

ZwiaÎzku Wøoskich Gmin ZÇ ydowskich ± saÎ wykorzystywane na dziaøalnosÂcÂ prowadzo-

naÎ przez gminy. Natomiast obszerny katalog zadanÂ wøasÂciwych gminom jest zawarty

w ich obowiaÎzujaÎcym statucie (zob. jego pkt 1). Tekst statutu w: Il codice di diritto

ecclesiastico, red. P. Moneta, Piacenza 2002, s. 229-244.
59 W przepisach dotyczaÎcych ZgromadzenÂ BozÇych jako osobny cel wymienia sieÎ

roÂwniezÇ troskeÎ o dusze.
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roÂwniezÇ na takie cele, jak: utrzymanie osoÂb sprawujaÎcych funkcje
kultowe (Unia ChrzesÂcijanÂ skich KosÂcioøoÂw AdwentystoÂw Dnia SioÂd-
mego, Zgromadzenia BozÇe, KosÂcioÂ ø Ewangelicko-LuteranÂski), dzia-
øalnosÂcÂ wychowawcza i dobroczynna (StoÂ ø WaldensoÂw i Unia ChrzesÂ-
cijanÂ sko-Baptystyczna) oraz ewangelizacja (Unia ChrzesÂcijanÂ skich
KosÂcioøoÂw AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego i KosÂcioÂ ø Ewangelicko-Lu-
teranÂski). W odniesieniu do ZgromadzenÂ BozÇych przewidziano po-
nadto mozÇliwosÂcÂ wykorzystywania sÂrodkoÂw uzyskanych z tego zÂroÂd-
øa na potrzeby administracji kosÂcielnej60.

W zwiaÎzku z korzystaniem z kwot uzyskiwanych dzieÎki przedsta-
wionym rozwiaÎzaniom prawnopodatkowym KosÂcioÂ ø Katolicki i inne
zwiaÎzki wyznaniowe zostaøy obciaÎzÇone obowiaÎzkami sprawozda-
wczymi. ZobowiaÎzano je mianowicie do corocznego przekazywania
Ministrowi Spraw WewneÎ trznych sprawozdanÂ dotyczaÎcych wyko-
rzystania uzyskanych kwot oraz do rozpowszechniania informacji
zawartych w tych sprawozdaniach. Natomiast ze wzgleÎdu na trudnosÂ-
ci w jednoznacznej ocenie przyszøych skutkoÂw przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ
ustanowiono mechanizmy okresowej ich weryfikacji. W przepisach
odnoszaÎcych sieÎ do poszczegoÂ lnych grup religijnych przewidziano
ustanawianie specjalnych komisji dwustronnych, powoøanych do oce-
ny funkcjonowania ustanowionego systemu oraz upowazÇnionych do
formuøowania propozycji ewentualnych zmian61.

OmoÂwiony model finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych spoty-
ka sieÎ we Wøoszech ze zroÂzÇnicowanymi ocenami. Obok stanowczo
formuøowanych ocen pozytywnych62 w doktrynie prezentowane saÎ
takzÇe roÂzÇnego rodzaju zastrzezÇenia i waÎtpliwosÂci63. Nie dotyczaÎ one
jednak zazwyczaj istoty przedstawionych rozwiaÎzanÂ , ale raczej roÂzÇ-
nego rodzaju kwestii szczegoÂ øowych. Wskazuje sieÎ przede wszystkim
na niewøasÂciwosÂcÂ rozwiaÎzania, zgodnie z ktoÂrym prawo udziaøu w opi-
sanym systemie majaÎ tylko te zwiaÎzki wyznaniowe, ktoÂ re uzyskaøy
indywidualnaÎ regulacjeÎ ustawowaÎ opartaÎ na uprzednim porozumie-

60 Zob. P. Stanisz, Porozumienia, s. 260-261.
61 Zob. tamzÇe, s. 261-262.
62 Zob. np. G. Feliciani, L'applicazione, s. 455.
63 Zob. np. E. Vitali, Il modello di finanziamento italiano: considerazioni del

discussant, ¹Diritto Ecclesiasticoº 2006, cz. I, z. 3-4, s. 463-467.
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niu wøasÂciwych przedstawicieli tych grup oraz panÂ stwa. Poszanowa-
nie zasad wolnosÂci religijnej oraz roÂwnosÂci domaga sieÎ bowiem, aby
wszystkie zwiaÎzki wyznaniowe miaøy takie same prawo korzystania
z finansowego wsparcia swoich czøonkoÂw. W obecnej sytuacji niewaÎt-
pliwie mamy do czynienia z nieuzasadnionym zroÂzÇnicowaniem
uprawnienÂ roÂzÇnych grup religijnych, co dodatkowo prowadzi do
znieksztaøcenia oryginalnej funkcji porozumienÂ zawieranych przez
rzaÎd z przedstawicielami niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
zgodnie z art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej. Z instrumen-
toÂw ochrony wolnosÂci religijnej oraz tozÇsamosÂci zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych coraz wyrazÂniej stajaÎ sieÎ one jedynaÎ drogaÎ wyzwolenia sieÎ spod
restrykcyjnych unormowanÂ o kultach dopuszczonych oraz jedynym
sposobem uzyskania uprawnienÂ , ktoÂ re w demokratycznym panÂstwie
prawnym powinny przysøugiwacÂ wszystkim bez wyjaÎtku64.

Drugi z czeÎ sÂciej wysuwanych zarzutoÂw odnosi sieÎ do proporcjo-
nalnego podziaøu tej czeÎ sÂci sÂrodkoÂw pochodzaÎcych z 0,8% podatku
dochodowego od osoÂb fizycznych, co do ktoÂ rych podatnicy nie okresÂ-
lili swej woli w sposoÂb wyrazÂny. Twierdzi sieÎ mianowicie, zÇe kwoty,
ktoÂ rych przeznaczenia podatnicy nie okresÂlili w sposoÂb jednoznacz-
ny, powinny pozostacÂ w dyspozycji panÂstwa. Teza ta jest jednak
oparta na dyskusyjnym zaøozÇeniu, zÇe powstrzymanie sieÎ od zøozÇenia
deklaracji w sprawie przeznaczenia 0,8% podatku oznacza niecheÎ cÂ
podatnika wobec finansowego wspierania ktoÂregokolwiek ze zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych65. Podatnicy, ktoÂ rzy nie chcaÎ sieÎ przyczyniacÂ do
budowania materialnej bazy zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, mogaÎ po
prostu wskazacÂ panÂstwo jako destynatariusza sÂrodkoÂw, o ktoÂrych
przeznaczeniu majaÎ prawo zdecydowacÂ. Brak jest podstaw, aby wy-
øaÎcznie zwiaÎzki wyznaniowe obciaÎzÇacÂ konsekwencjami inercji podat-
nikoÂw oraz niedostatecznego zrozumienia przez nich obowiaÎzujaÎ-
cych konstrukcji prawnopodatkowych66. Wobec wieloletniego juzÇ

funkcjonowania omawianych rozwiaÎzanÂ w prawie wøoskim nie mozÇ-
na ponadto wykluczycÂ, zÇe brak wyrazÂnego okresÂlenia beneficjenta

64 V. Pacillo, Cooperazione, s. 248.
65 Tak np. E. Vitali, Il modello, s. 463.
66 G. Feliciani, L'applicazione, s. 460-461.
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przekazywanych sÂrodkoÂw jest wyrazem sÂwiadomie przyjeÎ tej opcji na
rzecz wszystkich uprawnionych podmiotoÂw, ktoÂ re powinny sieÎ po-
dzielicÂ z uwzgleÎdnieniem reguøy proporcjonalnosÂci67.

KrytykeÎ wzbudza ponadto sposoÂb korzystania przez panÂstwo ze
sÂrodkoÂw pochodzaÎcych z 0,8% podatku dochodowego od osoÂb fi-
zycznych. Zgodnie z obowiaÎzujaÎcymi przepisami, pochodzaÎce z tego
zÂroÂdøa kwoty powinny bycÂ wydatkowane wyøaÎcznie na takie cele, jak:
zwalczanie gøodu na sÂwiecie, likwidowanie skutkoÂw kleÎ sk zÇywioøo-
wych, pomoc uchodzÂcom, konserwacja doÂbr kultury. W praktyce
jednak sÂrodki pochodzaÎce z otto per mille traktowane saÎ czeÎ sto jako
rodzaj nadzwyczajnej rezerwy, po ktoÂraÎ mozÇna sieÎ gnaÎcÂ w razie ja-
kichkolwiek finansowych køopotoÂw panÂ stwa. Znakiem przyjeÎ cia tej
logiki byøo np. sfinansowanie za pomocaÎ tych sÂrodkoÂw udziaøuWøoch
w mieÎdzynarodowych misjach pokojowych w latach 1999-2000. Wy-
mownaÎ oceneÎ takich praktyk stanowi stale malejaÎcy odsetek podat-
nikoÂw, ktoÂ rzy decydujaÎ sieÎ na pozostawienie w dyspozycji panÂstwa
kwot pochodzaÎcych z 0,8% podatku68.

Warto podkresÂlicÂ, zÇe wøoskie rozwiaÎzania, promujaÎce finansowe
wspieranie przez podatnikoÂw dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
spotyka sieÎ z niemal powszechnaÎ akceptacjaÎ tych ostatnich. Dziaøa-
jaÎce we Wøoszech grupy religijne, ktoÂ re majaÎ prawo do korzystania
z omoÂwionych rozwiaÎzanÂ prawnopodatkowych, cieszaÎ sieÎ duzÇo wieÎk-
szaÎ swobodaÎ realizowania swej dziaøalnosÂci, utrzymujaÎc jednoczesÂnie
niezalezÇnosÂcÂ od struktur panÂstwowych. Wymownym znakiem apro-
bowania przedstawionych rozwiaÎzanÂ przez grupy religijne jest syste-
matyczne uwzgleÎdnianie ich w porozumieniach, ktoÂ re majaÎ stanowicÂ
podstaweÎ nowych ustaw regulujaÎcych stosunki mieÎdzy panÂstwem
i zwiaÎzkami wyznaniowymi. Caøy pakiet takich porozumienÂ zawarto
w dniu 4 kwietnia 2007 r.69 We wszystkich tych porozumieniach za-

67 Zob. R. Bachrach,L'Intesa tra la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e lo Stato

italiano, ¹Quaderni della Scuola di Specializzazione in Diritto Ecclesiastico e Cano-

nicoº, t. VI: Le intese viste dalle confessioni, red. M. Tedeschi, Napoli 1999, s. 95-97.
68 Zob. E. Vitali, Il modello, s. 465-466.
69 Stronami zawartych w tym dniu porozumienÂ caøosÂciowych byøy: ChrzesÂcijanÂ -

ska Kongregacja SÂwiadkoÂw Jehowy, Wøoska Unia Buddyjska, KosÂcioÂ ø Jezusa Chrys-

tusa SÂwieÎ tych Dni Ostatnich, SÂwieÎ ta Archidiecezja Prawosøawna weWøoszech i Egzar-
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akceptowano rozwiaÎzania wspierajaÎce ofiarnosÂcÂ wiernych poprzez
mozÇliwosÂcÂ obnizÇania podstawy opodatkowania o kwoty darowizn
skøadanych na rzecz wymienionych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do
kwoty 1032,91 euro. WyrazÂniejsze roÂzÇnice saÎ widoczne w przepisach
dotyczaÎcych asygnaty podatkowej. Trzeba jednak podkresÂlicÂ, zÇe tyl-
ko KosÂcioÂ ø Jezusa Chrystusa SÂwieÎ tych Dni Ostatnich caøkowicie zre-
zygnowaø z korzystania ze sÂrodkoÂw pochodzaÎcych z tego zÂroÂdøa70.

ZespoÂ ø rozwiaÎzanÂ obowiaÎzujaÎcych we Wøoszech mozÇna uznacÂ za
dobry punkt wyjsÂcia dla badaczy poszukujaÎcych takiego modelu
finansowania kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂry
w optymalnym stopniu zagwarantuje roÂwnoczesne poszanowanie
wolnosÂci religijnej oraz sÂwieckosÂci panÂstwa71. Jak na to wskazuje
przykøad weÎgierski, wzorce wøoskie mogaÎ zostacÂ wykorzystane
w szczegoÂ lnosÂci przy opracowywaniu koncepcji zmian zasad finan-
sowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w specyficznych realiach panÂstwa
postkomunistycznego. PoczynajaÎc od 1998 r., w miejsce rozwiaÎzanÂ
polegajaÎcych na bezposÂrednim finansowaniu kosÂcioøoÂw z budzÇetu
panÂstwa, weÎgierskim podatnikom podatku dochodowego od osoÂb
fizycznych przyznano prawo przeznaczenia 1% pøaconego przez
nich podatku na wybrany zwiaÎzek wyznaniowy72. OproÂcz tego ±
zgodnie z przyjeÎ tymi wczesÂniej rozwiaÎzaniami ± kolejny 1% podatku
mozÇe zostacÂ przeznaczony na finansowanie dziaøalnosÂci organizacji
non profit. Na zasadzie normy przejsÂciowej przyjeÎ to przy tym, zÇe
jesÂli pochodzaÎcy z tego systemu dochoÂd poszczegoÂ lnych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych beÎdzie mniejszy nizÇ udzielona im w 1998 r. bezpo-
sÂrednia pomoc z budzÇetu panÂstwa, nalezÇaÎ sieÎ im panÂstwowe subsydia

chat dla Europy Poøudniowej, KosÂcioÂ ø Apostolski we Wøoszech oraz Wøoska Unia

Hinduistyczna. OproÂcz tego zawarto woÂwczas porozumienia modyfikujaÎce ze Stoøem

WaldensoÂw oraz WøoskaÎ UniaÎ ChrzesÂcijanÂ skich KosÂcioøoÂw AdwentystoÂw Dnia SioÂd-

mego. Do dnia 15 stycznia 2009 r. zÇadne z tych porozumienÂ nie zostaøo jednak apro-

bowane ustawowo.
70 Zob. P. Stanisz, Porozumienia, s. 256 (w przypisie).
71 V. Pacillo, Cooperazione, s. 247.
72 Warto jednak zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe w przeciwienÂ stwie do rozwiaÎzanÂ wøoskich

weÎgierscy podatnicy dysponujaÎ 1% swojego podatku. Zob. B. Schanda,PanÂstwo i KosÂ-

cioÂø na WeÎgrzech, w: PanÂstwo i KosÂcioÂø w krajach Unii Europejskiej, tøum. J. èopa-

towska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocøaw 2007, s. 385.
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uzupeøniajaÎce73. Z opisanej mozÇliwosÂci finansowania korzysta dzisÂ
na WeÎgrzech okoøo 100 zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a odsetek podat-
nikoÂw wykorzystujaÎcych ten sposoÂb finansowego wsparcia wøasnej
grupy religijnej systematycznie wzrasta74.

RozwiaÎzania wprowadzone na WeÎgrzech zasøugujaÎ na rekomen-
dacjeÎ roÂwniezÇ w Polsce i przekonujaÎ, zÇe przysøugujaÎca juzÇ polskim
podatnikom podatku dochodowego od osoÂb fizycznych mozÇliwosÂcÂ
przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozÇytku publicznego
nie stanowi przeszkody w ustanowieniu podobnej mozÇliwosÂci w od-
niesieniu do kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Do takich
wøasÂnie wnioskoÂw doszedø takzÇe wøoski ustawodawca, ktoÂ ry w 2006 r.
do funkcjonujaÎcej od kilkunastu lat mozÇliwosÂci przeznaczenia 0,8%
podatku na rzecz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych doøaÎczyø prawo przeka-
zania 0,5% podatku organizacji pozÇytku publicznego75.

KONKLUZJE

Przeprowadzone analizy prowadzaÎ do wniosku, zÇe dostrzezÇona
przed kilkunastu laty przez strony Konkordatu potrzeba modyfikacji
polskiego systemu finansowania KosÂcioøa Katolickiego i innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie utraciøa swej aktualnosÂci. Ze wzgleÎdu
na brzmienie postanowienÂ obowiaÎzujaÎcego Konkordatu oraz Kon-
stytucji nowe rozwiaÎzania powinny zostacÂ wypracowane z udziaøem
wøasÂciwych przedstawicieli KosÂcioøa Katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych. Za najbardziej godny polecenia wzorzec dla przy-

73 OdnoszaÎc sieÎ do pierwszych lat funkcjonowania opisanego systemu, B. Schan-

da zwraca uwageÎ , zÇe w przeciwienÂ stwie do innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ¹KosÂcioÂ ø

katolicki nie zrobiø uzÇytku z tej rekompensatyº, co dowodzi, zÇe uzyskana przez niego

w 1998 r. bezposÂrednia pomoc z budzÇetu panÂstwa byøa nizÇsza od dochodoÂw uzy-

skanych dzieÎki opisanym rozwiaÎzaniom podatkowym. Zob. System finansowania,

s. 98-99.
74 B. Schanda, System finansowania, s. 95-99; tenzÇe, Church and State in Hunga-

ry, w: Law and Religion in Post-Communist Europe, red. S. Ferrari, W. Cole Durham,

Jr., Leuven±Paris±Dudley, MA 2003, s. 135-136.
75 Zob. G. Rivetti, La disciplina tributaria, s. 183-190.
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szøych rozwiaÎzanÂ polskich nalezÇy uznacÂ wøoski model finansowania
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Nie znaczy to oczywisÂcie, zÇe model ten
powinien zostacÂ przejeÎ ty bez zastrzezÇenÂ . NiektoÂre jego elementy po-
winny zostacÂ zmodyfikowane. Po wprowadzeniu potrzebnych korekt
mozÇe sieÎ on stacÂ doskonaøym przykøadem roÂwnoczesnego poszano-
wania wolnosÂci religijnej oraz sÂwieckosÂci panÂstwa.

THE PERSPECTIVES OF CHANGING THE SYSTEM OF FUNDING

CHURCHES AND OTHER RELIGIOUS DENOMINATIONS IN POLAND

S umma r y

The Concordat between the Republic of Poland and the Holy See,
which is presently in force, comprises provisions anticipating a change in
the model of funding church institutions in Poland. Even though that
objective hasn't been fulfilled to this day, the need to modify the Polish
system of funding the Catholic Church (together with other religious
denominations) has lost none of its relevance. The most serious objections
concern the existence of the Church Fund, which is granted yearly subsi-
dies from the state budget and which partially subsidizes the social and
health insurance of clergy, the renovation of historic churches as well as
some kinds of welfare activities of religious denominations. On account of
the wording of the provisions of the present Concordat and the Consti-
tution, new solutions should be developed with the participation of ap-
propriate representatives of the Catholic Church and other religious de-
nominations. It is recommended that the Italian model of funding reli-
gious denominations should serve as an example for prospective Polish
solutions. Although the model should not be adopted without reserva-
tions, on introducing some necessary modifications, it can become a per-
fect example of respect for religious freedom concomitant with respect for
the secularism of the state.

Translated by Piotr Stanisz
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

TADEUSZ J. ZIELINÂ SKI

EWOLUCJA PRAWA WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ
W AUSTRALII

W grupie panÂstw common law Australia zajmuje szczegoÂ lne
miejsce, jesÂli wziaÎcÂ pod uwageÎ przyjeÎ ty tam model odniesienÂ mieÎdzy
panÂstwem a zjawiskiem religii. RoÂzÇni sieÎ on bowiem wyrazÂnie od
systemu przyjeÎ tego w macierzystej wobec ustroju australijskiego
Wielkiej Brytanii oraz od wzorcowych dla Australii pod wieloma
wzgleÎdami StanoÂw Zjednoczonych Ameryki. System australijski nie
jest bowiem ani przykøadem sÂcisøego powiaÎzania struktur panÂstwa ze
zwiaÎzkami wyznaniowymi, ani przykøadem rygorystycznego dystansu
panÂstwa wobec form zorganizowanej religii. PrzyjeÎ te tam specyficzne
rozwiaÎzania zasøugujaÎ na analizeÎ takzÇe z perspektywy europejskiej.
Prezentowane studium zamierzone zostaøo zasadniczo jako ujeÎ cie
historycznoprawne i przedstawia proces ksztaøtowania sieÎ obecnego
australijskiego modelu stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂ ø jako continuum

poszerzania zakresu wolnosÂci sumienia i wyznania mieszkanÂcoÂw tego
kraju ± od sytuacji istnienia religii panÂ stwowej po sytuacjeÎ pluralis-
tycznego spoøeczenÂstwa liberalnej demokracji.

1. OKRES RELIGII PANÂ STWOWEJ

Brytyjskie zainteresowanie kolonizacjaÎ Australii osiaÎgneÎ øo nie-
zbeÎdny puøap z chwilaÎ uniezalezÇnienia sieÎ od Korony kolonii w Ame-
ryce PoÂ ønocnej. Wraz z przybyciem w 1788 r. Pierwszej Floty w oko-



lice obecnego Sydney na kontynent australijski wkroczyø angielski
system powiaÎzania panÂstwa i religii. Monarcha brytyjski, beÎdaÎcy za-
razem Naczelnym RzaÎdcaÎ (Supreme Ruler) KosÂcioøa Anglii, staø sieÎ
suwerenem posiadøosÂci w Australii, dajaÎc jednoczesÂnie administracji
kolonialnej mandat do wdrazÇania angielskiego porzaÎdku kosÂcielnego
na obejmowanych we wøadanie obszarach1. Rola religii urzeÎdowej
byøa na poczaÎtku specyficzna, gdyzÇ kontynent australijski byø woÂw-
czas traktowany przez MetropolieÎ jako miejsce docelowe deportacji
kryminalistoÂw. Miaøa zatem za zadanie pacyfikowacÂ nastroje osied-
lanych skazanÂcoÂw. KosÂcioÂ ø Anglii (Church of England) uzyskaø au-
tomatycznie status uprzywilejowany: duchowni obejmowali funkcje
kosÂcielne na mocy nominacji wøadz kolonialnych, otrzymywali upo-
sazÇenie ze sÂrodkoÂw publicznych jako funkcjonariusze panÂstwowi,
z takiego samego finansowania (gøoÂwnie przez nadania ziemi) ko-
rzystaøy osÂrodki parafialne2. Status duchownych jako urzeÎdnikoÂw
panÂstwowych potwierdzaøo prawodawstwo. Na mocy ustawy o rejes-
tracji (Registration Act) z 1826 r. duchowni anglikanÂscy jako ¹usta-
nowieni duchowniº (established ministers) otrzymali na zasadzie wy-
øaÎcznosÂci, skutkujaÎce w prawie panÂ stwowym, uprawnienie rejestro-
wania urodzenÂ , chrztoÂw, maøzÇenÂstw i pogrzeboÂw3. PanÂ stwo finanso-
waøo w caøosÂci szkoøy anglikanÂskie, stanowiaÎce najbardziej rozbudo-
wany system edukacyjny w Australii, co miaøo sieÎ zmienicÂ dopiero
wraz z ksztaøtowaniem sieÎ systemu szkolnictwa publicznego. Ponie-
wazÇ w gronie pierwszych zesøanÂcoÂw byøy tezÇ osoby nieutozÇsamiajaÎce
sieÎ z KosÂcioøem AnglikanÂskim, zwøaszcza liczni Irlandczycy wyznania
rzymskokatolickiego, szybko pojawiø sieÎ problem zapewnienia im

1 J.S. Gregory, Church and State. Changing Government Policies Towards Reli-

gion in Australia with Particular Reference to Victoria since Separation, North Mel-

bourne 1973, s. 5.
2 Zob. np. Religion in Early Australia. The Problem of Church and State, red.

J. Woolmington, Sydney 1976, s. 93-94; S.V. Monsma, J.C. Soper,Australia: Pragmatic

Pluralism, w: The Challenge of Pluralism. Church and State in Five Democracies, red.

S.V. Monsma, J.C. Soper, Lanham±New York 1997, s. 90.
3 Registation Act of 1826, 6 Geo. IV, No. 21. Duchowni KosÂcioøoÂw innych nizÇ

urzeÎdowy mieli obowiaÎzek przekazywacÂ duchownym anglikanÂ skim sÂwiadectwa wy-

mienionych faktoÂw wraz z opøataÎ w wysokosÂci 1 szylinga. Por. J.S. Gregory, Church

and State, s. 10.
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wøasÂciwej opieki duszpasterskiej. Do 1820 r. prawo zabraniaøo ko-
rzystania przez wieÎ zÂnioÂw, stanowiaÎcych ogromnaÎ czeÎ sÂcÂ oÂwczesnej
populacji, z innych posøug religijnych nizÇ anglikanÂskie4. Jednak juzÇ

w najwczesÂniejszych transportach skazanÂcoÂw znajdowali sieÎ duchow-
ni katoliccy, ktoÂ rzy z biegiem czasu rozszerzali zakres swojego od-
dziaøywania, stopniowo budujaÎc podstawy organizacyjne KosÂcioøa
Katolickiego5. RoÂwnoczesÂnie na kontynent napøywali przedstawicie-
le wolnych KosÂcioøoÂw protestanckich, posÂroÂd ktoÂ rych najwieÎkszaÎ
grupeÎ stanowili prezbiterianie i metodysÂci6. PrzybyszoÂw niepoddajaÎ-
cych sieÎ zwierzchnictwu KosÂcioøa AnglikanÂskiego wøadze kolonialne
przymuszaøy do anglikanÂskich praktyk religijnych, lecz niezbyt gorli-
wie, co przesaÎdzaøo o dosÂcÂ daleko idaÎcej tolerancji dla innowiercoÂw7.
W najtrudniejszym poøozÇeniu znajdowali sieÎ aborygeni, rdzenni
mieszkanÂcy kontynentu, ktoÂ rzy stanowili przedmiot bezpardonowej
akcji misyjnej ze strony niemal wszystkich wspoÂ lnot chrzesÂcijanÂ skich.
Ich sytuacja miaøa sieÎ na dobre zmienicÂ dopiero w II poøowie XX w.8

2. OKRES ISTNIENIA KILKU KOSÂCIOèOÂ W UPRZYWILEJOWANYCH

W latach 20. XIX w. zaznaczyø sieÎ proces ograniczania zakresu
powiaÎzania wøadzy kolonialnej z KosÂcioøem AnglikanÂskim, co wiaÎ-
zaøo sieÎ z pogøeÎbiajaÎcaÎ sieÎ pluralizacjaÎ spoøeczenÂ stwa australijskiego
pod wzgleÎdem religijnym. Wyrazem tego byøa ustawa o maøzÇenÂstwie

4 A. Nichols, Australia, w: The New International Dictionary of the Christian

Church, red. J.D. Douglas, Grand Rapids 1978, s. 89.
5 J.G. Murtagh, Australia. The Catholic Chapter, Melbourne 1969, s. 9-11.
6 Daty przybycia do Australii pierwszych wspoÂ lnot religijnych przedstawiajaÎ sieÎ

nasteÎpujaÎco: anglikanie (1788), metodysÂci (1815), rzymscy katolicy (1820), prezbite-

rianie (1822), kongregacjonalisÂci (1830), baptysÂci (1834), luteranie (1838). R. Humph-

reys, R. Ward, Religious Bodies in Australia. A Comprehensive Guide, Melbourne

19953, s. 14.
7 J.S. Gregory, Church and State, s. 7.
8 H. Patapan, Church and State in Australia. Towards a New Dialogue, ¹Public

Law Reviewº 2001, vol. 12, s. 16; M. Hogan, The Sectarian Strand. Religion in Au-

stralian History, Ringwood±Harmondsworth 1987, s. 258 nn.; R.C. Thompson, Reli-

gion in Australia. A History, Oxford±Auckland 1994, s. 127-131.

EWOLUCJA PRAWA WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ W AUSTRALII 37



(Marriage Act) z 1834 r., ktoÂ ra uznawaøa maøzÇenÂstwa zawierane
przed duchownymi nonkonformistycznymi (w tym i rzymskokatolic-
kimi) i zwalniaøa tychzÇe duchownych od obowiaÎzku przekazywania
zasÂwiadczenÂ maøzÇenÂskich duchownym anglikanÂskim w celu rejestra-
cji9. Na jej podstawie zasÂwiadczenia miaøy bycÂ kierowane przez du-
chownych nonkonformistycznych bezposÂrednio do Rejestratora SaÎ-
du NajwyzÇszego (Registrar of the Supreme Court). W omawianym
okresie wøadze publiczne rozpoczeÎ øy finansowe wspieranie KosÂcio-
øoÂw nieanglikanÂ skich, chocÂ w stopniu daleko mniejszym nizÇ religieÎ
urzeÎdowaÎ10. Dwie najwieÎksze w owym czasie nieanglikanÂskie wspoÂ l-
noty religijne poczeÎ øy zabiegacÂ o roÂwnoprawne ± w poroÂwnaniu
z KosÂcioøem AnglikanÂskim ± traktowanie przez panÂ stwo, w tym
o adekwatne finansowanie z kasy publicznej.

Zasadniczy przeøom w poøozÇeniu prawnym wspoÂ lnot religijnych
dokonaø sieÎ jednak za sprawaÎ gubernatora Nowej PoøudniowejWalii,
ktoÂ rym w latach 1831-1837 byø Richard Bourke (1777-1855). Staø sieÎ
on stanowczym zwolennikiem rozszerzenia przywilejoÂw finansowych
przysøugujaÎcych KosÂcioøowi AnglikanÂskiemu na dwa inne znaczaÎce
w owym czasie KosÂcioøy (¹principal Christian Churchesº) Australii,
tj. KosÂcioÂ ø Katolicki i KosÂcioÂ ø PrezbiterianÂski11. DzieÎki jego stara-
niom w 1836 r. uchwalona zostaøa ustawa na rzecz wsparcia budowy
kosÂcioøoÂw i kaplic oraz na rzecz zapewnienia utrzymania søug religii
w Nowej Poøudniowej Walii (An Act to Promote the Building of

Churches and Chapels and to Provide for the Maintenance of Minis-

9 Marriage Act of 1834, 5 Wm. IV, No. 2. Regulacja ustawowa dotyczaÎca zawie-

rania maøzÇenÂstw w formie religijnej jest w prawie australijskim podstawaÎ rejestracji

wspoÂ lnot religijnych. WspoÂ lnoty zainteresowane posiadaniem takiego uprawnienia

w zakresie prawa maøzÇenÂ skiego wysteÎpujaÎ o rejestracjeÎ , co jest tozÇsame z uzyskaniem

statusu ¹uznanych denominacjiº (recognized denominations). W 1984 r. na podstawie

obowiaÎzujaÎcej obecnie federalnej ustawy Marriage Act z 1961 r. zarejestrowanych

byøo w Australii 187 denominacji. Zob. J.T. Richardson, Minority Religions (¹Cultsº)

and the Law. Comparisons of the United States, Europe and Australia, ¹University of

Queensland Law Journalº 1995, vol. 18, No 2, s. 197.
10 J.S. Gregory, Church and State, s. 7.
11 Bourke Suggests More Equitable Funding of Churches, w: Religion in Early

Australia. The Problem of Church and State, red. J. Woolmington, Sydney 1976, s. 94;

I. Breward, A History of the Australian Churches, St. Leonards 1993, s. 224.
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ters of Religion in New South Wales), zwana potocznie ustawaÎ kosÂ-
cielnaÎ z 1836 r. (Church Act of 1836)12. Zgodnie z brzmieniem
preambuøy celem ustawy byøo ¹krzewienie religii chrzesÂcijanÂ skiejº.
Jak wskazywaø przytoczony jej peøny tytuø, przyznawaøa ona fundusze
na budoweÎ miejsc kultu oraz na uposazÇenie kleru. KwoteÎ na budoweÎ
kosÂcioøa albo kaplicy ustalono wwysokosÂci roÂwnej datkom zebranym
przez wiernych na ten cel, pod warunkiem zÇe pomoc panÂstwa w kazÇ-
dym przypadku nie beÎdzie nizÇsza nizÇ 300 funtoÂw i wyzÇsza nizÇ 1000
funtoÂw. Stypendium dla duchownego uzalezÇnione byøo od wielkosÂci
(liczby wiernych) gminy wyznaniowej, dla ktoÂ rej zostaø ustanowiony
i wynosiøo minimum 100 funtoÂw, a maksimum 200 funtoÂw rocznie.
Do sÂwiadczenÂ upowazÇnione zostaøy poczaÎtkowo trzy KosÂcioøy: An-
glikanÂski, Katolicki i PrezbiterianÂski, a poniewazÇ ratio ustawy byøo
popieranie religii chrzesÂcijanÂ skiej, z jej zakresu zostaøa wykluczona
wspoÂ lnota zÇydowska. W 1839 r. do grona podmiotoÂw korzystajaÎcych
z praw wynikajaÎcych z omawianego aktu doøaÎczono spoøecznosÂcÂ we-
sleyanÂskaÎ (metodystycznaÎ). W okresie bezposÂrednio po jej uchwale-
niu ustawa spotkaøa sieÎ z bardzo dobrym przyjeÎ ciem jako nowoczes-
ny akt wolnosÂci religijnej. PoglaÎd ten w niemaøym stopniu zasadny,
poniewazÇ ustawa wprowadzaøa powszechnaÎ wolnosÂcÂ kultu, wyrazÇany
byø jednakzÇe w konteksÂcie faktu, izÇ pomoc finansowa dla uprzywile-
jowanych KosÂcioøoÂw rozdzielana byøa niesprawiedliwie13, zapewnio-
na zostaøa tylko najwieÎkszym australijskim denominacjom chrzesÂci-
janÂ skim14, i to przy wykluczeniu zÇydoÂw15.

Nowa sytuacja prawna okresÂlona przez Church Act zmuszaøa do
pytanÂ o istoteÎ zapoczaÎtkowanego przez teÎ ustaweÎ modelu stosunkoÂw

12 Church Act of 1836, 7 Wm. IV, No. 3.
13 Przykøadowo w latach 30. XIX w. biskup anglikanÂ ski otrzymywaø stypendium

w wysokosÂci 2000 funtoÂw rocznie, biskup katolicki zasÂ w wysokosÂci 500 funtoÂw

rocznie.
14 Podaje sieÎ wszakzÇe, zÇe w 1839 r. na budoweÎ kaplicy baptystycznej przezna-

czono ze sÂrodkoÂw publicznych kwoteÎ 809 funtoÂw. Za: J.S. Gregory, Church and State,

s. 19.
15 ZblizÇone do opisywanego rozwiaÎzania z zakresu stosunku panÂstwo±kosÂcioÂ ø

w sÂlad po omawianej ustawie Nowej Poøudniowej Walii przyjeÎ øy pozostaøe kolonie

australijskie.
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w Nowej Poøudniowej Walii. Punktem wyjsÂcia byø niewaÎtpliwie sÂcisøy
zwiaÎzek wøadzy publicznej z KosÂcioøem AnglikanÂskim, przy czym nie
dla wszystkich przedstawicieli doktryny prawa byøo jasne ± i tak tezÇ

jest po dzisÂ dzienÂ ± zÇe w koloniach australijskich istniaøa, wzorem
Anglii, religia ustanowiona przez prawo (established religion)16.
Efektem reformy gubernatora Bourke'a byøo dopuszczenie w znaczaÎ-
cym zakresie dwoÂch (poÂzÂniej dodatkowo jednego) KosÂcioøoÂw chrzesÂ-
cijanÂ skich do niektoÂrych przywilejoÂw, ktoÂ rymi od poczaÎtku istnienia
kolonii cieszyø sieÎ angielski KosÂcioÂ ø panÂ stwowy. JednakzÇe podmioty
te, chocÂ poziom ich uprawnienÂ sieÎ podniosø, nie zostaøy w peøni roÂw-
nouprawnione z KosÂcioøem AnglikanÂskim. Powstaøy stan rzeczy
okresÂla sieÎ w doktrynie mianem ¹mnogiego ustanowieniaº religii
(plural establishment, multiple establishment), co ma wskazywacÂ na
dokonane na mocy ustawy kosÂcielnej z 1836 r. uprzywilejowanie
prawne i finansowe kilku wspoÂ lnot religijnych, przy jednoczesnym
bliskim powiaÎzaniu ich z panÂstwem i jego funkcjami, a to w konteksÂ-
cie dyskryminacji pozostaøych obywateli17.

3. OKRES ROZDZIAèU PANÂ STWA I KOSÂCIOèOÂ W

Postanowienia Church Act spotykaøy sieÎ z krytykaÎ przedstawicie-
li KosÂcioøoÂw niedopuszczonych do przywilejoÂw z tejzÇe ustawy lub
programowo im sieÎ sprzeciwiajaÎcych, a takzÇe z krytykaÎ ze strony
wybitnych przedstawicieli sÂrodowiska osoÂb niereligijnych. Do pod-
noszonych argumentoÂw nalezÇaøa teza, izÇ ustawa jest niesprawiedliwa,
gdyzÇ finansujaÎc niektoÂ re wyznania, uprzywilejowuje czeÎ sÂcÂ obywateli
religijnych kosztem innych wyznawcoÂw, a takzÇe dyskryminuje sÂwia-
topoglaÎd niereligijny. Wskazywano roÂwniezÇ, co stanowiøo w szczegoÂ l-
nosÂci element oÂwczesnej polemiki protestantoÂw z katolikami, izÇ panÂ -
stwo nie powinno sieÎ angazÇowacÂ w popieranie wyznanÂ , gdyzÇ posÂroÂd
roÂzÇnych KosÂcioøoÂw finansuje sieÎ wspoÂ lnoty trwajaÎce w religijnym

16 S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia, s. 89-90.
17 TamzÇe, s. 92.
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bøeÎdzie. Gøoszono takzÇe, izÇ cieÎ zÇar finansowy ustawy gubernatora
Bourke'a jest nie do uniesienia dla budzÇetu publicznego.

PoniewazÇ Church Act nie okresÂlaø goÂrnej granicy nakøadoÂw na
okresÂlone w nim cele, systematycznie roÂsø koszt realizacji ustawy.
O ile w 1837 r. wydatki wynosiøy ok. 19 tys. funtoÂw, o tyle w 1841 r.
juzÇ ok. 36 tys., a ta ostatnia kwota stanowiøa okoøo 8% caøego bu-
dzÇetu kolonii18. W celu zapobiezÇenia eskalacji nakøadoÂw w ustawie
konstytucyjnej dla Nowej Poøudniowej Walii z 1842 r.19 okresÂlo-
no goÂrny puøap nakøadoÂw na cele z ustawy Bourke'a w wysokosÂci
30 000 funtoÂw, przy czym czeÎ sÂcÂ z tych sÂrodkoÂw miaøo bycÂ przezna-
czonych na szkoøy20. Coraz mniejsza pula pieniedzy do podziaøu,
rosnaÎcy krytycyzm pod adresem zaøozÇenÂ Church Act (takzÇe ze strony
hierarchii anglikanÂskiej, pragnaÎcej powrotu do peønej supremacji
KosÂcioøa AnglikanÂ skiego), oraz powstawanie systemu osÂwiaty pu-
blicznej niezalezÇnej od wspoÂ lnot religijnych21 legøy u podstaw erozji
modelu mnogiego uprzywilejowania wybranych denominacji. Usta-
wa kosÂcielna Bourke'a zostaøa uchylona w 1862 r. ustawaÎ Grants

for Public Worship Prohibition Act22. W latach 70. XIX w. w poszcze-
goÂ lnych koloniach nie obowiaÎzywaøy juzÇ przepisy o finansowaniu
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z budzÇetu publicznego. Proces ten dokony-

18 J.S. Gregory, Church and State, s. 26.
19 An Act for the Government of New South Wales and Van Diemen's Land of

1842, 5 & 6 Vic., ch. 76.
20 S.V. Monsma, J.C. Soper, Church and State, s. 92. Na nowo zdefiniowano cel

ustawy: zamiast popierania religii chrzesÂcijanÂskiej staøo sieÎ nim popieranie ¹kultu

publicznegoº. UmozÇliwiaøo to wprowadzenie do zakresu podmiotowego ustawy

wspoÂ lnot zÇydowskich. JuzÇ przed dataÎ uchwalenia ustawy konstytucyjnej ze sÂwiadczenÂ

z Church Act korzystali baptysÂci i kongregacjonalisÂci. Por. R. Border, Church and

State in Australia 1788-1872, London 1962, s. 93.
21 W 1870 r. w Wiktorii zaniechano finansowania szkoÂ ø religijnych i w 1872 r.

ustanowiono system szkolnictwa publicznego. W 1875 r. nastaÎpiøo to w Queenslandzie

(rezygnacja z finansowania szkolnictwa wyznaniowego i powoøanie szkolnictwa pu-

blicznego), w 1880 r. powoøano publiczny system szkolny w Nowej Poøudniowej Walii,

w 1883 r. zasÂ odstaÎpiono tam od finansowania szkoÂ ø przykosÂcielnych. Por. S. McLeish,

Making Sense of Religion and the Constitution. A Fresh Start for Section 116, ¹Monash

University Law Reviewº 1992, vol. 18, No 2, s. 215.
22 Grants for Public Worship Prohibition Act of 1862 (NSW). Zob. M. Hogan,

The Sectarian Strand, s. 60.
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waø sieÎ jednak bez wieÎkszych zaburzenÂ i nie wywoøywaø wrogosÂci
panÂstwa wobec religii, czego wyrazem byøo dopuszczenie w szkoøach
publicznych Nowej Poøudniowej Walii ponadwyznaniowo ujeÎ tej na-
uki religii23, a w szkoøach publicznych Queenslandu stypendioÂw panÂ -
stwowych dla ucznioÂw szkoÂ ø katolickich24. Uksztaøtowany w ten spo-
soÂb stan prawny oznaczaø przejsÂcie kolonii australijskich od systemu
powiaÎzania wøadzy publicznej z KosÂcioøami do systemu dosÂcÂ daleko
idaÎcego rozdziaøu tych struktur oraz zasadniczo do zaprzestania fi-
nansowania wspoÂ lnot religijnych ze sÂrodkoÂw publicznych25.

4. OKRES OD POWSTANIA ZWIAÎZKU AUSTRALIJSKIEGO

Ponad dwustuletnie dzieje panÂ stwowosÂci australijskiej, zapoczaÎt-
kowanej osadnictwem brytyjskim w 1788 r. i majaÎcej poczaÎtkowo
ksztaøt panÂstwowosÂci kolonialnej, dzielaÎ sieÎ na niemal dwie roÂwne
czeÎ sÂci. DataÎ granicznaÎ jest utworzenie w 1901 r. Commonwealth of
Australia (ZwiaÎzek Australijski, Rzeczpospolita Australijska), czyli
federacji przeksztaøconych w stany dawnych szesÂciu kolonii26.
W okresie ponad stu lat istnienia wspoÂ øczesnego panÂstwa australij-
skiego kwestia wyznaniowa nie stanowiøa obszaru tak gøeÎbokich prze-
mian, jak to miaøo miejsce w stuleciu poprzedzajaÎcym ustanowienie
Commonwealth. Dlatego celowe beÎdzie podzielenie wywodu w czeÎ sÂci
obejmujaÎcej dzieje ZwiaÎzku wedøug kryterium rzeczowego. Dalsze

23 Na przeøomie XIX i XX w. wprowadzono we wszystkich szesÂciu koloniach/

stanach Australii funkcjonujaÎcy do dzisÂ w tamtejszych szkoøach publicznych program

¹Special Religious Instructionº (SRI), polegajaÎcy na organizowaniu na terenie szkoøy

dla zainteresowanych ucznioÂw lekcji religii prowadzonych przez nauczycieli wyzna-

czonych przez zwiaÎzki wyznaniowe. S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia, s. 110.
24 S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia, s. 93; S. McLeish, Making Sense, s. 215-

-216.
25 Australia, Christianity in, w: The Oxford Dictionary of the Christian Church,

red. F.L. Cross, E.A. Livingstone, Oxford±New York 1990, s. 113.
26 Na temat ustroju federacji australijskiej zob. S. BozÇyk, System konstytucyjny

Australii, Warszawa 2001. Por. takzÇe: S. BozÇyk, Parlament federalny Australii, War-

szawa 1999. PanorameÎ australijskich dziejoÂw przedstawia W. Olszewski, Historia

Australii, Wrocøaw 1999.
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konstatacje osnute beÎdaÎ wokoÂ ø gøoÂwnych zagadnienÂ z zakresu wol-
nosÂci religijnej, jakie poddane zostaøy regulacji w australijskim prawie
federalnym i stanowym. ZostanaÎ one ukazane w porzaÎdku podykto-
wanym czasem ich pierwotnego zaistnienia w znaczaÎcej skali.

4.1. KONSTYTUCJONALIZACJA ASPEKTOÂ W KWESTII RELIGIJNEJ

Na przeøomie XIX i XX w. zagadnienia stosunkoÂw panÂstwo±kosÂ-
cioÂ ø nie byøy w stanach zaøozÇycielskich federacji juzÇ tak kontrower-
syjne jak kilka dekad wczesÂniej. Sprawy religijne nie odgrywaøy du-
zÇego znaczenia w sporach toczaÎcych sieÎ wokoÂ ø tworzenia podstaw
ustrojowych ZwiaÎzku Australijskiego. ChrzesÂcijanÂ ska w owym czasie
identyfikacja przytøaczajaÎcej wieÎkszosÂci spoøeczenÂstwa27, w tym
i czøonkoÂw Konstytuanty, legøa jednakzÇe u podstaw wprowadzenia
do preambuøy Konstytucji z 1900 r. frazy o przyzywaniu przez ustro-
jodawceÎ ¹bøogosøawienÂstw WszechmogaÎcego Bogaº28. Jako jeden
z argumentoÂw za przyjeÎ ciem takiej formuøy wskazywano okolicznosÂcÂ
jej inkluzywnego charakteru, sprzyjajaÎcego zaakceptowaniu jej ¹na-
wet przez mahometanº29, ktoÂ rzy w owym czasie byli zresztaÎ obecni
w Australii w znikomej liczbie. Perspektywa znalezienia sieÎ w teksÂcie
Konstytucji przytoczonych wyrazoÂw wywoøaøa jednakzÇe obawy nie-
ktoÂ rych przedstawicieli mniejszosÂci religijnych, izÇ stanaÎ sieÎ one pod-
stawaÎ wymuszania na ugrupowaniach wyznaniowych niereprezentu-
jaÎcych gøoÂwnego nurtu religijnego przestrzegania uznanych przez
wieÎkszosÂcÂ religijnaÎ norm. W pisÂmiennictwie zaznacza sieÎ , izÇ znaczaÎcaÎ
roleÎ w procesie osøabiania wydzÂwieÎku przywoøanej frazy z preambuøy
byli reprezentanci ± sÂwiezÇo powstaøej w tamtym czasie ± australijskiej
wspoÂ lnoty AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego (Seventh Day Adventists).

27 W okresie tworzenia federacji australijskiej spoøeczenÂstwo tego panÂstwa

w 40% skøadaøo sieÎ z wiernych KosÂcioøa AnglikanÂ skiego, w 23% z wiernych KosÂcioøa

Katolickiego, a po ok. 12% z wiernych KosÂcioøoÂw PrezbiterianÂskiego i WesleyanÂskie-

go. S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia, s. 95.
28 Commonwealth of Australia Constitution Act of 1900, 63 & 64 Vict., c. 12.

Zob. Konstytucja ZwiaÎzku Australijskiego, oprac. S. BozÇyk, Biaøystok 1993.
29 S. McLeish, Making Sense, s. 220.

EWOLUCJA PRAWA WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ W AUSTRALII 43



To oni, obawiajaÎc sieÎ zwøaszcza obøozÇenia ich zakazem zasadniczego
dla nich sÂwieÎ towania soboty, mieli znalezÂcÂ posÂroÂd czoøowych polity-
koÂw sojusznikoÂw gotowych wprowadzicÂ do Konstytucji federalnej
gwarancje szeroko zakrojonej wolnosÂci sumienia i wyznania dla
wszystkich mieszkanÂcoÂw kraju30. W efekcie w Konstytucji zaistniaø
art. 116 w brzmieniu: ¹Rzeczpospolita nie przyjmie zÇadnego prawa
ustanawiajaÎcego jakaÎkolwiek religieÎ lub nakazujaÎcego jakaÎkolwiek
praktykeÎ religijnaÎ, lub zakazujaÎcaÎ swobodnaÎ praktykeÎ jakiejkolwiek
religii, i nie beÎdzie okresÂlone zÇadne kryterium religijne jako warunek
objeÎ cia jakiegokolwiek urzeÎdu lub publicznej godnosÂci wynikajaÎcych
z Konstytucjiº31.

Jak øatwo zauwazÇycÂ, australijska konstytucyjna klauzula konfe-
syjna wzorowana byøa w duzÇym stopniu na czeÎ sÂci Pierwszej Poprawki
do Konstytucji USA dotyczaÎcej materii religijnej oraz na art. VI
amerykanÂskiej ustawy zasadniczej. RoÂzÇni sieÎ od przepisoÂw obowiaÎ-
zujaÎcych w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim uzÇyciem for-
muøy zabraniajaÎcej nakazywania praktyk religijnych oraz kilkoma
subtelnosÂciami stylistycznymi, ktoÂ re notabene umozÇliwiøy saÎdom
oraz niektoÂrym przedstawicielom doktryny interpretowacÂ australij-
skaÎ normeÎ w sposoÂb wyrazÂnie odbiegajaÎcy od wykøadni normy ame-
rykanÂskiej. PoniewazÇ przepisy Konstytucji ZwiaÎzku Australijskiego
stanowiaÎ wzorzec kontroli prawa regulujaÎcego zagadnienia z zakresu
stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂ ø przyblizÇane w dalszych rozwazÇaniach,
tutaj nalezÇy ograniczycÂ sieÎ do syntetycznego ujeÎ cia istoty przedmio-
towych klauzul konfesyjnych. Po pierwsze, w toku dziaøalnosÂci wy-
køadniczej saÎdy, a w sÂlad za nimi znaczaÎca czeÎ sÂcÂ konstytucjonalistoÂw,
przyjeÎ øy, izÇ art. 116 Konstytucji normuje wyøaÎcznie prawo i dziaøal-
nosÂcÂ organoÂw australijskiej federacji oraz tzw. territories (teryto-
rioÂw)32. Stany czøonkowskie federacji majaÎ zatem peønaÎ swobodeÎ

30 TamzÇe, s. 219.
31 ¹Sec. 116. The Commonwealth shall not make any law for establishing any

religion, or for imposing any religious observance, or for prohibiting the free exercise

of any religion, and no religious test shall be required as a qualification for any office

or public trust under the Constittutionº.
32 Np. S. McLeish, Making Sense, s. 210; J.T. Richardson, Minority Religions,

s. 198.
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regulowania materii religijnej bez jakichkolwiek ograniczenÂ ze stro-
ny Konstytucji zwiaÎzkowej. Jest to odmienne od linii orzeczniczej
SaÎdu NajwyzÇszego USA, ktoÂry stwierdziø szeroki zakres podmiotowy
Pierwszej Poprawki, na ktoÂrej wzorowano przewazÇajaÎcaÎ czeÎ sÂcÂ art.
116. Po drugie, australijskie prawo seÎdziowskie przyjeÎ øo waÎskaÎ inter-
pretacjeÎ aspektu przedmiotowego art. 116 w jego czeÎ sÂci dotyczaÎcej
ustanowienia religii (establishment of religion), a wieÎ c znowuzÇ zgoøa
innaÎ nizÇ w przypadku naczelnego trybunaøu StanoÂw Zjednoczonych,
i uznaøo, izÇ ustanowienie religii ma miejsce tylko woÂwczas, gdy panÂ -
stwo wskazuje jeden KosÂcioÂ ø lub wiele KosÂcioøoÂw, lub innych zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych, ktoÂ re obdarza swojaÎ sankcjaÎ jako religieÎ urzeÎ -
dowaÎ33. W sytuacji australijskiej ustanowienie religii nie polega m.in.
na daleko nawet posunieÎ tym finansowaniu religii z budzÇetu publicz-
nego, z tego powodu zatem dopuszczalne jest tam przekazywanie
funduszy panÂ stwowych na dziaøalnosÂcÂ wspoÂ lnot religijnych. Po trze-
cie wreszcie, art. 116 okazaø sieÎ søabaÎ gwarancjaÎ ochrony indywidual-
nej wolnosÂci religijnej, do czego przyjdzie nam jeszcze powroÂcicÂ.

4.2. FINANSOWANIE SZKOLNICTWA RELIGIJNEGO ZE SÂRODKOÂ W

PUBLICZNYCH

Utworzenie u schyøku XIX w. systemu szkolnictwa publicznego
w koloniach spotkaøo sieÎ z niewielkim sprzeciwem KosÂcioøoÂw protes-
tanckich (wsÂroÂd nich najwieÎksze obiekcje zgøaszaø KosÂcioÂ ø AnglikanÂ -
ski), za to z zasadniczym oporem ze strony KosÂcioøa Katolickiego,
ktoÂ ry tradycyjnie przywiaÎzywaø wielkaÎ roleÎ do nauczania i wychowy-
wania najmøodszego pokolenia swoich wiernych w duchu katolic-
kim34. Wiele wskazywaøo, zÇe wzieÎ cie na siebie przez kolonie, a na-
steÎpnie przez stany odpowiedzialnosÂci za edukacjeÎ dzieci i møodziezÇy
oraz realizacjeÎ jej w ramach powszechnej, obowiaÎzkowej i sÂwieckiej
szkoøy doprowadzi do upadku szkolnictwo katolickie. Skutek ten

33 H. Patapan, Church, s. 15; W. Sadurski, Neutrality of Law Towards Religion,

¹Sydney Law Reviewº 1990, vol. 12, s. 448.
34 S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia, s. 101.
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mogøo wzmocnicÂ zaprzestanie przez wøadzeÎ publicznaÎ finansowania
szkoÂ ø religijnych. Episkopat katolicki jednak podjaÎø olbrzymi wysiøek,
majaÎcy na celu utrzymanie trzonu szkolnictwa kosÂcielnego, dzieÎki
czemu zdoøaøo ono przetrwacÂ døugi okres azÇ do czasu, kiedy zmieniøa
sieÎ koniunktura polityczna na rzecz bardziej sprzyjajaÎcej oczekiwa-
niom KosÂcioøa Rzymskokatolickiego w sprawach szkolnych.

W latach 50. dwudziestego stulecia presja wywierana przez kato-
likoÂw na partie polityczne w sprawie finansowania szkoÂ ø kosÂcielnych
walnie przyczyniøa sieÎ do przyjeÎ cia ustawodawstwa federalnego, nor-
mujaÎcego dotacje budzÇetowe dla szkoÂ ø niepublicznych z przeznacze-
niem na naukeÎ przedmiotoÂw sÂcisøych (science education)35. W 1974 r.
uchwalono zwiaÎzkowe przepisy o grantach dla ogoÂ øu szkoÂ ø prywat-
nych, w tym i religijnych. NastaÎpiøo to w momencie, gdy liczba ucz-
nioÂw w tego rodzaju zakøadach wyrazÂnie spadaøa (w ciaÎgu kilku lat
z 25% ogoÂ øu ucznioÂw w Australii do 21%)36. Nowe rozwiaÎzanie
finansowe dawaøo wieÎ c szanseÎ na zmianeÎ tej tendencji, co tezÇ na-
staÎpiøo.

Ustawodawstwo federalne w sprawie dotowania szkoÂ ø religijnych
z budzÇetu panÂstwa zostaøo zakwestionowane przed High Court (SaÎd
NajwyzÇszy), naczelnaÎ zwiaÎzkowaÎ instancjeÎ saÎdowaÎ Australii. W spra-
wieAttorney General for the State of Victoria v. the Commonwealth of

Australia (1981)37 wysunieÎ to zarzut, izÇ finansowanie instytucji religij-
nych, ktoÂ rymi saÎ szkoøy religijne, stanowi zakazane konstytucyjnie
¹ustanowienie religiiº. Zarzut oÂw wydawaø sieÎ zasadny, zwazÇywszy
chociazÇby na pokrewienÂstwo brzmienia klauzul konfesyjnych Kon-
stytucji australijskiej i tychzÇe klauzul Konstytucji amerykanÂskiej
w kwestii ¹ustanowienia religiiº oraz na tresÂcÂ orzecznictwa SaÎdu
NajwyzÇszego USAw tym zakresie. Przychylenie sieÎ do wniosku skar-
zÇaÎcych w sprawie Attorney General przez High Court do zasadniczej
tezy w nim wyrazÇonej byøo wysoce prawdopodobne. Wnioskodaw-
coÂw spotkaø jednak zawoÂd, gdyzÇ australijski SaÎd NajwyzÇszy ± w prze-

35 M. Hogan, The Sectarian Strand, s. 251 nn.; S.V. Monsma, J.C. Soper, Austra-

lia, s. 101-102.
36 TamzÇe, s. 102-103.
37 Attorney General for the State of Victoria v. the Commonwealth of Australia,

146 CLR 559 (1981).
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ciwienÂstwie do analogicznego organu w USA ± przyjaÎø waÎskaÎ inter-
pretacjeÎ pojeÎ cia ustanowienia religii i nie dopatrzyø sieÎ takiego zja-
wiska w finansowymwspieraniu przez ZwiaÎzek Australijski pewnego
aspektu dziaøalnosÂci szkoÂ ø religijnych. Tym samym za zgodne z Kon-
stytucjaÎ uznaø dotowanie z budzÇetu federacji edukacji w placoÂwkach
wyznaniowych, co stanowiøo dodatkowaÎ sankcjeÎ dla tego rodzaju
dziaøanÂ ze strony wøadz stanowych38. W 1994 r. obok ok. 6500 pu-
blicznych szkoÂ ø podstawowych i sÂrednich istniaøo ok. 2000 szkoÂ ø pry-
watnych tych stopni. Zdecydowana wieÎkszosÂcÂ z nich to szkoøy kato-
lickie, przy czym na skutek oferowania dotacji publicznych niespo-
dziewanie szybko rosøa liczba szkoÂ ø religijnych innych wyznanÂ , w tym
takzÇe wspoÂ lnot wyznaniowych o stosunkowo kroÂ tkiej historii w Au-
stralii, jak np. muzuømanie czy hinduisÂci.

4.3. STOSUNEK PANÂ STWA DO NOWYCH LUB NIEKONWENCJONALNYCH

WSPOÂ LNOT RELIGIJNYCH

ZwyjaÎtkiemwiernychKosÂcioøa Katolickiego azÇ do poøowyXXw.
Australia byøa krajem zamieszkaøym niemal zupeønie przez wyznaw-
coÂw roÂzÇnych nurtoÂw protestantyzmu uksztaøtowanych na Wyspach
Brytyjskich mieÎdzy XVI a XVIII stuleciem. Mieli oni zblizÇony sto-
sunek do zÇycia spoøecznego. W II poøowie XIX w. zaczeÎ øy dawacÂ
o sobie znacÂ nowe zjawiska religijne, co ewidentnie nasiliøo sieÎ
w ubiegøym stuleciu. ChocÂ døugo nie stanowiøy one znaczaÎcego od-
setka populacji, to sporadycznie spotykaøy sieÎ z oznakami nietoleran-

38 Jak wynika z wczesÂniejszych stwierdzenÂ , stany majaÎ jak dotaÎd niekreÎpowanaÎ

przez przepisy Konstytucji federalnej swobodeÎ regulowania szeroko pojeÎ tej materii

prawnowyznaniowej. Potwierdziø to wyrok zwiaÎzkowego SaÎdu NajwyzÇszego w spra-

wie Grace Bible Church Inc. v. Reedman z 1984 r., w ktoÂ rym trybunaø stwierdziø brak

obrazy postanowienÂ Konstytucji Rzeczypospolitej Australijskiej przez dziaøania

wøadz stanowych, nakøadajaÎcych niedopuszczalne w przypadku federacji cieÎ zÇary na

podmiot religijny pn. Grace Bible Church (Biblijny KosÂcioÂ ø èaski). Potwierdza to

tezeÎ , izÇ High Court stanaÎø woÂwczas na gruncie stanowczo zaweÎzÇonej wolnosÂci reli-

gijnej mniejszosÂci wyznaniowych. Zob. Grace Bible Church Inc. v. Reedman, 54 ALR

571 (1984).
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cji ze strony protestanckiej wieÎkszosÂci, co wczesÂniej bywaøo niejed-
nokrotnie udziaøem katolickiej mniejszosÂci.

Druga wojna sÂwiatowa staøa sieÎ momentem znaczaÎcego podwa-
zÇenia generalnie tolerancyjnego stosunku panÂstwa australijskiego do
tych kreÎgoÂw mniejszosÂci religijnych, ktoÂ re dominujaÎce kreÎgi wyzna-
niowe postrzegaøy jakowspoÂ lnoty kontrowersyjne. NastaÎpiøo to w od-
niesieniu do spoøecznosÂci SÂwiadkoÂw Jehowy, ktoÂ ra w obliczu toczaÎ-
cych sieÎ dziaøanÂ wojennych wzywaøa swych wyznawcoÂw do odmawia-
nia søuzÇby wojskowej, co spotykaøo sieÎ zwykle z posøuchem z ich
strony39. Wøadze federalne zakazaøy dziaøalnosÂci struktur SÂwiadkoÂw
w Adelajdzie i skonfiskowaøy ich majaÎtek40. WspoÂ lnota zaskarzÇyøa
posteÎpowanie administracji publicznej w sprawie Adelaide Company

of Jehovah's Witnesses Inc. v. Commonwealth41, ktoÂ ra zostaøa roz-
strzygnieÎ ta przez federalny SaÎd NajwyzÇszy w 1943 r. Trybunaø orzekø
w sposoÂb niekorzystny dla skarzÇaÎcych, pokazujaÎc, izÇ Konstytucja
zwiaÎzkowa zapewnia søabaÎ ochroneÎ wolnosÂci religijnej oraz zÇe sam
High Court nie byø zainteresowany stanowczym strzezÇeniem praw
niepopularnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. UzasadniajaÎc swoje stano-
wisko, SaÎd odwoøaø sieÎ do konstytucyjnej wartosÂci ochrony narodu
przed niechybnym niebezpieczenÂstwem, nie podjaÎø natomiast wysiø-
ku sprawdzenia, czy jest ono ze strony SÂwiadkoÂw Jehowy realne.

Australijskie prawo wolnosÂci religijnej staneÎ øo przed kolejnym
wyzwaniem w konteksÂcie dziaøalnosÂci scjentologoÂw42. Wobec zarzu-
toÂw posøugiwania sieÎ przez teÎ wspoÂ lnoteÎ technikami psychomanipu-
lacyjnymi oraz nauczania scjentologii za opøataÎ parlament stanu
Wiktoria przyjaÎø w 1965 r. ustaweÎ (Psychological Practices Act),

39 Odmowa peønienia søuzÇby wojskowej przez SÂwiadka Jehowy byøa przedmio-

tem pierwszego orzeczenia SaÎdu NajwyzÇszego, przyjmujaÎcego art. 116 Konstytucji za

wzorzec kontroli. NastaÎpiøo to w sprawie z 1912 r. Krygger v. Williams, 15 CLR 366

(1912).
40 S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia, s. 96.
41 Adelaide Company of Jehovah's Witnesses Inc. v. Commonwealth of Australia,

67 CLR 116 (1943).
42 Zob. Z. Drozdowicz, KosÂcioÂø Scjentologiczny, w: Ilustrowana encyklopedia

religii sÂwiata. KosÂcioøy, wyznania, kulty, sekty i nowe ruchy religijne, red. Z. Drozdo-

wicz, Z. Stachowski, PoznanÂ 2002, s. 386-387; Scientology, w: The Oxford Dictionary of

World Religions, red. J. Bowker, Oxford±New York 1997, s. 869.
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zakazujaÎcaÎ m.in. scjentologii. W 1968 r. uczyniø to parlament Za-
chodniej Australii (Scientology Act), a w 1973 r. parlament Poøud-
niowej Australii (Psychological Practices Act). W tym stanie rzeczy
scjentolodzy utworzyli denominacjeÎ religijnaÎ pod nazwaÎ Church of
the New Faith (KosÂcioÂ ø Nowej Wiary), co pozwoliøo im na dziaøal-
nosÂcÂ w stanach, w ktoÂ rych scjentologia zostaøa zakazana. W 1980 r.
KosÂcioÂ ø NowejWiary wystaÎpiø do wøadz stanuWiktoria o przyznanie
mu statusu organizacji zwolnionej z obowiaÎzku podatkowego (Pay-
Roll Tax) na takich samych zasadach co liczne zwiaÎzki religijne.
Kolejne instancje panÂstwowe rozpatrujaÎce wniosek reagowaøy od-
mownie, przyjmujaÎc stanowisko, izÇ KosÂcioÂ ø nie ma charakteru reli-
gijnego. Ostatecznie sprawa trafiøa do federalnego SaÎdu NajwyzÇsze-
go, ktoÂ ry w 1983 r. wypowiedziaø sieÎ w orzeczeniuChurch of the New

Faith v. Commissioner for Payroll Tax (Victoria)43. Werdykt byø dla
KosÂcioøa korzystny, gdyzÇ trybunaø przyjaÎø szerokaÎ definicjeÎ religii
i odnalazø w tozÇsamosÂci wspoÂ lnoty scjentologicznej elementy religij-
ne44. Orzeczenie nie uchyliøo jednak przewidzianych w wielu usta-
wach stanowych zakazoÂw posteÎpowania, stanowiaÎcego obszar zain-
teresowania psychologii, ktoÂre tradycyjnie jest zarzucane scjento-
logom45.

Do lat 70. XX w. panowaøa w Australii polityka imigracyjna søu-
zÇaÎca realizacji hasøa ¹White Australiaº46. Jej stopniowa zmiana
umozÇliwiøa szerszy nizÇ wczesÂniej napøyw na teren kraju reprezentan-
toÂw grup etnicznych, wyznajaÎcych czeÎ sto formy religii w nikøym do-
taÎd stopniu obecne w spoøeczenÂstwie australijskim. Religie legitymu-
jaÎce sieÎ znaczaÎcym stanem posiadania w skali mieÎdzynarodowej (is-
lam, hinduizm, buddyzm) dosÂcÂ øatwo uzyskujaÎ wolnosÂci i prawa do-
steÎpne od dawna zasiedziaøym w Australii wspoÂ lnotom wyznanio-
wym. Dotyczy to zwøaszcza uprawnienÂ w zakresie pomocy panÂstwa
dla szkolnictwa religijnego i religijnych organizacji charytatywnych.

43 Church of the New Faith v. Commissioner for Payroll Tax (Victoria), 154 CLR

120 (1983).
44 H. Patapan, Church, s. 15.
45 J.T. Richardson, Minority Religions, s. 200-201.
46 S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia, s. 96. Por. J.T. Richardson, Minority

Religions, s. 197.
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Nie da sieÎ tego samego powiedziecÂ w odniesieniu do wspoÂ lnot wy-
znaniowych o nikøym stanie posiadania i szerzej nieznanych47.
W doktrynie podnosi sieÎ , izÇ osoby utozÇsamiajaÎce sieÎ z tymi wspoÂ lno-
tami, podobnie jak i one same, nie mogaÎ w chwili obecnej liczycÂ na
ochroneÎ poroÂwnywalnaÎ ze standardem gwarancji zapewnianych na
poczaÎtku XXI w. np. w Wielkiej Brytanii czy tym bardziej w USA.
Wynika to z braku wyrazÂnie okresÂlonych w prawie stanowionym
norm posÂwiadczajaÎcych szeroko pojeÎ taÎ wolnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowaÎ.
ZaroÂwno twoÂrcy australijskiej Konstytucji federalnej, poÂzÂniejsze
orzecznictwo, jak i wielu przedstawicieli doktryny prawa wychodziøo
z zaøozÇenia, izÇ gwarancje tego rodzaju saÎ zbeÎdne, poniewazÇ zawarte
saÎ juzÇ w common law. JednakzÇe pod koniec minionego stulecia,
zwøaszcza zasÂ po odrzuceniu przez spoøeczenÂstwo w referendum
z 1988 r. poprawek do Konstytucji statuujaÎcych wspomniane wolnosÂ-
ci48, zaroÂwno orzecznictwo SaÎdu NajwyzÇszego Australii, jak i liczni
przedstawiciele nauki prawa coraz sÂmielej podnoszaÎ potrzebeÎ przy-
jeÎ cia aktu rangi konstytucyjnej o charakterze karty praw (Bill of
Rights), ujmujaÎcego m.in. zagadnienie wolnosÂci sumienia i wyzna-
nia49. Doniosøe w tej kwestii jest orzeczenie High Court z 1992 r.
Australian Capital Television Pty Ltd and Others v. the Common-

wealth of Australia50, ktoÂ re ewidentnie sprzyja zamiarom przyjeÎ cia
szczegoÂ øowej deklaracji wolnosÂci czøowieka i obywatela. W 2009 r.
toczy sieÎ kampania rzaÎdu federalnego na rzecz uchwalenia ustawy
zwiaÎzkowej pn. Australian Human Rights Act (australijska ustawa

47 Przypadki takie szerzej omawia: J.T. Richardson, Minority Religions, s. 199-

-205.
48 W. Sadurski, Neutrality, s. 420. Projekt zmian w Konstytucji, majaÎcy na celu

dodatkowe gwarancje wolnosÂci religijnej, odrzucono roÂwniezÇ w referendum z 1944 r.

Zob. J.T. Richardson, Minority Religions, s. 201. Na temat australijskich referendoÂw

zob. J. ZielinÂski, Referendum konstytucyjne w Australii z 6 listopada 1999 r., w: Studia

nad ustrojoznawstwem i administracjaÎ. KsieÎga jubileuszowa Profesora Michaøa Teofila

Staszewskiego, red. J. ZielinÂski, Siedlce 2007, s. 219-237.
49 O regulacjeÎ takaÎ zabiegaø od 1972 r. rzaÎd E.G. Whitlama. Zob. M. Hogan, The

Sectarian Strand, s. 280.
50 Australian Capital Television Pty Ltd and Others v. the Commonwealth of

Australia, 108 ALR 577 (1992).
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o prawach czøowieka)51, idaÎcaÎ w sÂlad za przyjeÎ taÎ w 1998 r. wWielkiej
Brytanii ustawaÎ o prawach czøowieka (Human Rights Act)52.

4.4. FINANSOWANIE RELIGIJNYCH INSTYTUCJI POMOCOWYCH

ZE SÂRODKOÂ W PUBLICZNYCH

Widoczna w latach 70. i 80. XX w. takzÇe w Australii tendencja
rezygnacji przez panÂstwo z szeregu funkcji socjalnych baÎdzÂ dewolucji
usøug socjalnych panÂ stwa (australijska odmiana thatcheryzmu) legøa
u podstaw szerszego nizÇ wczesÂniej uznania przez wøadze stanowe
i federalne postulatoÂw zwiaÎzkoÂw religijnychwnoszaÎcych o finansowa-
nie ich dziaøalnosÂci socjalno-opiekunÂczej ze sÂrodkoÂw publicznych.
W 1986 r. zostaøa uchwalona ustawa federalna Human Rights and

Equal Opportunities Commission Act (ustawa o Komisji Praw Czøo-
wieka i RoÂwnych Szans)53. Akt ten stanowiø, izÇ podmioty pozarzaÎ-
dowe zajmujaÎce sieÎ dziaøalnosÂciaÎ w sferze szeroko pojeÎ tych usøug
socjalnych (Non Governmental Welfare Organizations, NGWO),
ktoÂ re poddadzaÎ sieÎ rygorom ustawy, w tym i wynikajaÎcym z niej
przepisomantydyskryminacyjnym, uzyskiwacÂ beÎdaÎ pomoc z funduszy
federalnych54. PosÂroÂd organizacji, ktoÂ re zgøosiøy akces do finansowa-
nia ze zwiaÎzkowych sÂrodkoÂw publicznych, znalazøy sieÎ tezÇ liczne in-
stytucje o charakterze religijnym, najczeÎ sÂciej korzystajaÎce na podob-
nych zasadach z finansowania z budzÇetoÂw stanowych. W ostatniej
dekadzie minionego stulecia organizacje pozarzaÎdowe, religijne i nie-
religijne, dostarczaøy wieÎ cej nizÇ poøoweÎ usøug socjalnych w Australii,
a 60% sÂrodkoÂw przez nich wykorzystywanych pochodziøo z budzÇetu
publicznego55. Instytucje religijne zaangazÇowane w ten proces stano-
wiaÎ znaczaÎcaÎ grupeÎ posÂroÂd NGWO i reprezentujaÎ roÂzÇne tradycje
wyznaniowe. Do najwieÎkszych z nich nalezÇaÎ nasteÎpujaÎce podmioty:
Armia Zbawienia, Centacare (instytucja rzymskokatolicka), World

51 Zob. www.humanrightsconsultation.gov.au (dosteÎp: 5 marca 2009 r.).
52 Human Rights Act of 1998, c. 42.
53 Human Rights and Equal Opportunities Commission Act of 1986 (Cth).
54 H. Patapan, Church, s. 13.
55 S.V. Monsma, J.C. Soper, Church, s. 112.

EWOLUCJA PRAWA WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ W AUSTRALII 51



Vision,Wesley SydneyMission,AnglicanHomes for Elderly i Baptist
Community Services56.

WyzÇej wspomniana federalna Komisja Praw Czøowieka i RoÂw-
nych Szans opracowaøa w 2000 r. projekt regulacji prawnej pn. Gui-

delines on religious criteria in employment for organizations that

provide community services on behalf of the Commonwealth, majaÎcej
w szczegoÂ lnosÂci zapobiec dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowni-
koÂw organizacji pozarzaÎdowych sÂwiadczaÎcych usøugi socjalne i finan-
sowanych ze sÂrodkoÂw publicznych57. PrzedøozÇenie przygotowano
w konteksÂcie zarzutoÂw, izÇ w procesie przyjmowania pracownikoÂw
konfesyjnych NGWO preferowane saÎ osoby o wyznaniu lub sÂwiato-
poglaÎdzie tozÇsamym lub bliskim wspoÂ lnocie religijnej, z ktoÂ raÎ zwiaÎ-
zana jest instytucja zatrudniajaÎca, gorzej sieÎ traktuje osoby nieiden-
tyfikujaÎce sieÎ w wymaganym stopniu z systemem wartosÂci tej wspoÂ l-
noty lub prowadzaÎce nieakceptowany tam styl zÇycia (np. osoby zÇyjaÎ-
ce w nieformalnym zwiaÎzku partnerskim, deklarujaÎce stosowanie
sÂrodkoÂw antykoncepcyjnych, homoseksualisÂci)58. Na skutek protestu
roÂzÇnych KosÂcioøoÂw, ktoÂ re powoøywaøy sieÎ na zwolnienie ich w prawie
stanowym z podlegøosÂci przepisom antydyskryminacyjnym59, projekt
zostaø zarzucony. Omawiana kwestia stosowania prawa antydyskry-
minacyjnego na forum wspoÂ lnot religijnych korzystajaÎcych z fundu-
szy publicznych stanowi jeden z obszaroÂw wyrazÂnego sporu w austra-
lijskim zÇyciu politycznym oraz w doktrynie prawa.

56 TamzÇe.
57 H. Patapan, Church, s. 13.
58 W dyskusji nad omawianaÎ problematykaÎ podnoszone jest takzÇe zagadnienie

dyskryminacji beneficjentoÂw usøug socjalnych sÂwiadczonych przez organizacje religij-

ne, a finansowanych z budzÇetu publicznego. Obserwatorzy tego zjawiska wskazujaÎ, zÇe

organizacje owe zwykle preferujaÎ osoby bliskie im pod wzgleÎdem konfesyjnym, sÂwia-

topoglaÎdowym, etycznym i politycznym. Zob. np. S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia,

s. 114.
59 NormeÎ takaÎ zawiera np. obowiaÎzujaÎca w Nowej Poøudniowej Walii ustawa

Antidiscrimination Act of 1977 (New South Wales). Por. M. Hogan, The Sectarian

Strand, s. 282-283.
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4.5. KWESTIA SÂWIECKOSÂCI PANÂ STWA W KONTEKSÂCIE RZAÎDOÂ W

PRAWICY RELIGIJNEJ

Szybko posteÎpujaÎca po II wojnie sÂwiatowej sekularyzacja spoøe-
czenÂstwa australijskiego spowodowaøa spadek liczby wiernych gøoÂw-
nych KosÂcioøoÂw oraz zakwestionowaøa prymat sÂwiatopoglaÎdu chrzesÂ-
cijanÂ skiego (w wersji protestanckiej) w zÇyciu publicznym Australii.
Jak twierdzi Thompson, nastaÎpiø tam woÂwczas ¹upadek protestanc-
kiego porzaÎdku moralnegoº60. Wyrazem sukcesywnego odsteÎpowa-
nia w ramach tego procesu od rygorystycznych niekiedy norm praw-
nych strzegaÎcych chrzesÂcijanÂ skich zasad w sferze spoøecznej byøo
uchylenie w 1966 r. w Nowej Poøudniowej Walii ustawy o przestrze-
ganiu niedzieli (Sunday Observance Act), ktoÂ ra zakazywaøa dziaøal-
nosÂci teatroÂw i kin w niedzieleÎ 61. WyrazÂna zmiana obyczajoÂw i zapa-
trywanÂ etycznych skøaniaøa tych sposÂroÂd chrzesÂcijan, ktoÂ rzy byli przy-
zwyczajeni do dominacji w zÇyciu spoøecznym, do stanowczych reak-
cji. Wyzwania lezÇaÎce u podstaw ¹permisywnego moralnie spoøeczenÂ -
stwaº postrzegali oni niekiedy tak jak pewien wiodaÎcy australijski
dziaøacz religijny, ktoÂ ry w 1970 r. cele ¹sekularystoÂwº definiowaø
w postaci nasteÎpujaÎcych punktoÂw: ¹1. Legalizacja stosunkoÂw homo-
seksualnych mieÎdzy zgadzajaÎcymi sieÎ na to dorosøymi; 2. Legalizacja
øatwo dosteÎpnej aborcji; 3. Legalizacja øatwych rozwodoÂw w kazÇdym
przypadku «rozpadu maøzÇenÂstwa»; 4. Legalizacja eutanazji; 5. Oba-
lenie wszelkiej cenzury lub kontroli pornografii; 6. Obalenie nauki
religii w szkoøach; 7. Tolerancja prawna dla spozÇywania marihu-
anyº62.

Sprzeciw ze strony KosÂcioøoÂw w tym wzgleÎdzie reprezentowaøy
na forum politycznym w duzÇym stopniu konserwatywne ugrupowa-
nia polityczne. Po upadku w 1975 r. rzaÎdu Whitlama nabraøy one
nowego impetu, co czasowo zbiegøo sieÎ z rozwojem zaangazÇowania
publicznego prawicowych kreÎgoÂw religijnych przede wszystkim
w USA (objeÎ cie wøadzy przez Ronalda Reagana i George'a Busha

60 R.C. Thompson, Religion, s. 116.
61 TamzÇe, s. 118.
62 Za: M. Hogan, The Sectorian Strand, s. 269.
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seniora). Owa ¹Nowa Prawicaº (¹New Rightº), majaÎca silne wspar-
cie ze strony sÂrodowisk konserwatywnych chrzesÂcijan (¹Religious
Rightº), podjeÎ øa proÂbeÎ utrzymania dawnych wpøywoÂw chrystianiz-
mu, stosujaÎc instrumenty demokratycznego procesu politycznego63.
Na gruncie australijskim za czoøowego eksponenta takiego podejsÂcia
uwazÇa sieÎ urzeÎdujaÎcy w latach 1996-2007 gabinet premiera Johna
Howarda64. Jego stanowcza opcja na rzecz finansowania z budzÇetu
publicznego szkoÂ ø religijnych oraz religijnych organizacji pomoco-
wych (bez roÂzÇnicy konfesji65), retoryka religijna czoøowych funkcjo-
nariuszy panÂstwa oraz eksponowanie ± tradycyjnie ugruntowanych
zresztaÎ ± religijnych elementoÂw rytuaøu panÂstwowego (np. odmawia-
nie modlitwy na otwarcie obrad parlamentarnych66) byøy formaÎ
ostrej reakcji na silne wspoÂ øczesne tendencje spoøeczne, co rodziøo
coraz szerszy opoÂ r tej czeÎ sÂci spoøeczenÂstwa australijskiego, ktoÂ ra
opowiadaøa sieÎ za konsekwentnaÎ sÂwieckosÂciaÎ struktur publicznych.
Temperatura sporu o potrzebeÎ rygorystycznego rozdziaøu religii
i panÂstwa na szczeblu federalnym i stanowym podniosøa sieÎ szczegoÂ l-
nie w konteksÂcie symbolicznego w istocie mianowania w czerwcu
2001 r. na stanowisko gubernatora generalnego Australii anglikanÂ -
skiego abpa Brisbane najprzewielebniejszego Petera Hollingwortha,
ktoÂ ry peøniø swoÂ j urzaÎd do 2003 r.67 Antagonizm mieÎdzy zwolenni-

63 S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia, s. 111; T. Frame, Church and State.

Australia's Imaginary Wall, Sydney 2006, s. 75 nn.
64 ProblematykeÎ teÎ szeroko ujmuje gøosÂna i kontrowersyjna praca: M. Maddox,

God under Howard. The Rise of Religious Right in Australian Politics, Crow Nest 2005,

passim.
65 Czyli w duchu tzw. nonpreferential treatment ± roÂwnego traktowania bez pre-

ferencji dla zÇadnej konfesji. Zachodzi tu jednak preferencyjne traktowanie wspoÂ lnot

religijnych przy braku podobnych zachowanÂ wøadzy publicznej wzgleÎdem sÂwiatopo-

glaÎdowych grup areligijnych. Szerzej: S.V. Monsma, J.C. Soper, Australia, s. 105. Jak

odnotowuje W. Sadurski, urzeczywistniana tutaj roÂwnosÂcÂ jest ¹jednowymiarowaº

(one-dimensional): zachodzi bowiem jedynie mieÎdzy religiami. Zob. W. Sadurski,

Neutrality, s. 450.
66 TamzÇe, s. 428.
67 T. Frame, Church, s. 62. Mianowanie anglikanÂskiego hierarchy na urzaÎd pu-

bliczny mozÇe bycÂ ± paradoksalnie ± odczytywane jako sukces idei panÂstwa sÂwieckiego.

Dla przykøadu odnotujmy, izÇ w warunkach sÂcisøej wieÎ zi religii i panÂ stwa u schyøku

XIX w. w parlamencie stanowym Wiktorii nie chciano dopusÂcicÂ do objeÎ cia mandatu

TADEUSZ J. ZIELINÂ SKI54



kami nasycania zÇycia publicznego czynnikiem religijnym a zwolenni-
kami sÂwieckosÂci panÂstwa beÎdzie musiaø bycÂ rozwiaÎzany na gruncie
norm prawa, czemu mozÇe søuzÇycÂ proces modyfikacji Konstytucji oraz
projektowane przyjeÎ cie ustawowej karty praw68.

PODSUMOWANIE: AUSTRALIA

± SÂWIECKIE PANÂ STWO POPIERAJAÎCE RELIGIEÎ

W toku swojej ponad 200-letniej historii skolonizowany przez
BrytyjczykoÂw kontynent australijski byø miejscem realizacji roÂzÇnych
modeli relacji mieÎdzy wøadzaÎ publicznaÎ a religiaÎ, a wieÎ c i roÂzÇnych
sposoboÂw okresÂlania w prawie granic wolnosÂci religijnej. PoczaÎtkowy
model sÂcisøego zespolenia panÂstwa i KosÂcioøa AnglikanÂskiego ustaÎpiø
systemowi prawnego uprzywilejowania wybranych KosÂcioøoÂw
chrzesÂcijanÂ skich, ktoÂ ry jednoczesÂnie zapewniaø daleko idaÎcaÎ toleran-
cjeÎ pozostaøym wspoÂ lnotom religijnym. RozwiaÎzanie to nasteÎpnie
zastaÎpione zostaøo przez model ± niekonsekwentnego wprawdzie ±
rozdziaøu struktur wøadzy publicznej od struktur religijnych. Po po-
wstaniu federacji australijskiej uksztaøtowaøo sieÎ prawodawstwo, po-
zwalajaÎce na pragmatyczne popieranie przez protestanckie pod
wzgleÎdem ideowym panÂstwo gotowych do wspoÂ øpracy z nim wspoÂ l-
not religijnych. W postawie akomodacji panÂstwa do religii widoczne
byøo jednak preferencyjne traktowanie sÂwiatopoglaÎdu religijnego
kosztem sÂwiatopoglaÎdoÂw areligijnych, preferencyjne traktowanie
wspoÂ lnot chrzesÂcijanÂ skich kosztem niechrzesÂcijanÂ skich oraz sprzyja-
nie wspoÂ lnotom religijnym o døuzÇszej historii. W warunkach pogøeÎ -
biajaÎcego sieÎ na poczaÎtku nowego millennium pluralizmu ideowego
spoøeczenÂstwa australijskiego przed tamtejszym prawem stanowym
i federalnym stoi zadanie przeksztaøcenia dotychczasowego modelu,
by sprostacÂ oczekiwaniom zÇywionym przez czøonkoÂw wielokulturo-

deputowanego przez byøego duchownego anglikanÂskiego dr. G.D. Macartneya, a to ze

wzgleÎdu na konstytucyjny zakaz zasiadania duchownych w legislaturze kolonialnej

i z uwagi na ± jak przyjmowano ± trwaøy charakter sÂwieÎ cenÂ . Por. J.S. Gregory, Church

and State, s. 148 nn.
68 Por. M. Hogan, The Sectarian Strand, s. 277.
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wego, wielowyznaniowego i wieloetnicznego spoøeczenÂstwa, ktoÂ re
coraz wyrazÂniej beÎdzie artykuøowacÂ potrzebeÎ nowoczesnych gwaran-
cji prawnych dla swoboÂd sÂwiatopoglaÎdowych na wzoÂr systemoÂw
ochrony przyjeÎ tych w krajach Unii Europejskiej lub USA.

THE EVOLUTION OF THE RIGHT TO RELIGIOUS FREEDOM

IN AUSTRALIA

S umma r y

Throughout over two hundred years of its history, the Britain-colo-
nized Australian continent has seen various models of relations between
the secular and religious authority and, consequently, various legal solu-
tions to the issue of the boundaries of religious freedom. The original
model of relative unity of the state and the Anglican Church was super-
seded by a system of legal privileges granted to selected Christian chur-
ches, however, with far-reaching toleration of the remaining religious
communities.

This solution was further replaced by a model of ± though not com-
plete ± separation between the public authorities and religious structures.
After the establishment of the Australian Federation, the newly-made
legislation allowed the ideologically Protestant state to sanction coopera-
tive religious groups. Nevertheless, the state's attitude to religion dis-
played a preferential treatment of religious rather than non-religious out-
look, of Christian rather than non-Christian communities and favouring
religious groups of long standing. With the currently deepening ideologi-
cal pluralism of the Australian society, the country's state and federal law
is facing a challenge of transforming the existing model in order to meet
the expectations of the multicultural, multiconfessional and multiethnic
society. This society will even stronger voice the requirement of modern
legal guarantees for the liberty of worldviews, following the patterns
adopted in the USA and European Union.

Translated by Konrad Szulga
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BARTOSZ RAKOCZY

UMOWY W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO
W SÂWIETLE KAN. 1290

Problematyka umoÂw w prawie kanonicznym uregulowana jest
przede wszystkim w ksieÎdze V KPK1 ¹Dobra doczesne KosÂcioøaº.
Oznacza to, zÇe odgrywajaÎ one wazÇnaÎ roleÎ i majaÎ duzÇe znaczenie
z punktu widzenia zarzaÎdzania dobrami kosÂcielnymi. SaÎ bowiem istot-
nym instrumentem ksztaøtujaÎcym zarzaÎdzanie dobrami kosÂcielnymi.

Artykuø ten ma za zadanie dokonanie analizy problematyki
umoÂw w KPK ze szczegoÂ lnym uwzgleÎdnieniem kan. 1290, w ktoÂrym
to przepisie kwestie umoÂw saÎ przede wszystkim regulowane. Ma on
wskazacÂ, jaki jest zakres kanonizacji ustaw panÂstwowych i jakie skut-
ki z tego powstajaÎ.

Zgodnie z kan. 1290 KPK ¹To, co prawo panÂstwowe na danym
terytorium postanawia odnosÂnie do umoÂw, zaroÂwno w ogoÂ lnosÂci, jak
i w szczegoÂ lnosÂci, oraz do zobowiaÎzanÂ , ma bycÂ zachowywane roÂwniezÇ

mocaÎ prawa kanonicznego w odniesieniu do rzeczy podlegajaÎcych
wøadzy rzaÎdzenia KosÂcioøa, z tymi samymi skutkami, chyba zÇe saÎ
przeciwne prawu BozÇemu lub co innego zastrzega prawo kanoniczne,
i przy zachowaniu przepisu kan. 1547º.

Z kanonu tego wynika, zÇe mocaÎ prawa kanonicznego ma bycÂ
zachowywane to, co prawo panÂstwowe na danym terytorium posta-

1 Codex Iuris Canonici ± auctoritate Ioannis Paulus PP. II promulgatus. Prze-

køad polski zatwierdzony przez KonferencjeÎ Episkopatu, Pallottinum 1984 (dalej:

KPK).



nawia co do umoÂw. Przy czym prawodawca kosÂcielny przyjmuje te
same skutki na pøaszczyzÂnie prawa kanonicznego, jakie wysteÎpujaÎ na
pøaszczyzÂnie owego prawa panÂ stwowego. Od tej zasady prawodawca
kosÂcielny przewiduje jednak wyjaÎtki, o ktoÂ rych beÎdzie mowa nizÇej,
a ktoÂ re wynikajaÎ z kan. 1290.

AnalizeÎ nalezÇy rozpoczaÎcÂ od ustalenia, co w rozumieniu tego
przepisu oznacza ¹prawo panÂstwoweº. UzÇycie sformuøowania ¹pra-
wo panÂstwoweº prowadzicÂ mozÇe do dwoÂch odmiennych wnioskoÂw.
Po pierwsze, chodzicÂ mozÇe o wszystkie przepisy prawa panÂstwowego,
ktoÂ re w jakimkolwiek zakresie regulujaÎ kwestie zwiaÎzane z umowa-
mi. Po drugie, mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe chodzicÂ mozÇe jedynie o gaøaÎzÂ prawa,
do ktoÂrej zaliczone zostaøy przepisy o umowach, a wieÎ c o prawo
cywilne.

ZauwazÇycÂ mozÇna, zÇe w kan. 1290 KPK prawodawca kosÂcielny
posøuzÇyø sieÎ sformuøowaniem ius civile. Takiego samego pojeÎ cia uzÇyø
on w kan. 639 KPK. Z kolei w kan. 22 KPK posøuzÇyø sieÎ sformuøo-
waniem leges civiles. Zdaniem R. SobanÂskiego ¹Leges civiles to nie
ustawy cywilne we wspoÂ øczesnym rozumieniu jednej gaøeÎ zi prawa,
lecz prawo sÂwieckie, czyli wszystkie obowiaÎzujaÎce na terytorium da-
nego panÂstwa obiektywne normy prawne (takzÇe zwyczajowe, prawa
mieÎdzynarodowego)º2.

R. SobanÂ ski, badajaÎc caøoksztaøt norm prawa kanonicznego od-
syøajaÎcych do prawa sÂwieckiego, podzieliø te normy na trzy grupy. Do
pierwszej zaliczyø te normy, ktoÂ re nakazujaÎ lub zalecajaÎ przestrzega-
nie prawa sÂwieckiego. Wskazaø on, zÇe przepisy, ktoÂ rych przestrzega-
nia zaleca lub wreÎ cz nakazuje prawodawca kosÂcielny, nadal pozo-
stajaÎ materialnie i formalnie przepisami prawa sÂwieckiego, a ¹ewen-
tualna nieskutecznosÂcÂ czynnosÂci na forum sÂwieckim nie wpøywa na
ich skutecznosÂcÂ na forum kanonicznymº3.

W drugiej grupie R. SobanÂski umieszcza przepisy, przyznajaÎce
normom prawa sÂwieckiego skutecznosÂcÂ na forum kanonicznym.

2 R. SobanÂski, w: J. Krukowski, R. SobanÂski, Komentarz do Kodeksu Prawa

Kanonicznego, t. I: Ksiega I. Normy ogoÂlne, Pallottinum 2003, s. 77 (dalej: J. Krukow-

ski, R. SobanÂski, Komentarz).
3 TamzÇe.
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Trzecia grupa obejmuje przepisy prawa kanonicznego, uznajaÎce nor-
my prawa sÂwieckiego za obowiaÎzujaÎce na forum kanonicznym4.
¹Prawo kosÂcielne przejmuje je do swojego porzaÎdku prawnego
w sposoÂb albo statyczny (norma sÂwiecka zostaje wpisana w prawo
kanoniczne i funkcjonuje odtaÎd niezalezÇnie od prawa sÂwieckiego),
albo dynamiczny (norma zostaje przejeÎ ta tak, jak funkcjonuje na
forum sÂwieckim, in blanco), øaÎcznie z jej zmianami, konkretyzacjaÎ,
wykøadniaÎ, rozwoÂ j, jakiego doznaje, przenosi sieÎ na forum kosÂcielne
[...]º5. Do tej trzeciej grupy autor zalicza kan. 1290 KPK.

BioraÎc pod uwageÎ poglaÎd R. SobanÂskiego oraz to, izÇ w kan. 1290
KPK zostaø uzÇyty zwrot ius civile, nie mozÇna uznacÂ, aby pojeÎ cie to
w kan. 1290 KPK oznaczaøo caøoksztaøt prawa panÂstwowego. Nie jest
wieÎ c wøasÂciwe rozumienie ius civile w kan. 1290 KPK jako caøoksztaø-
tu prawa panÂstwowego, a konkretnie prawa polskiego. PojeÎ cie to
w kan. 1290 KPK uzÇyte zostaøo na oznaczenie prawa cywilnego jako
gaøeÎ zi prawa panÂstwowego, a nie na oznaczenie panÂstwowego po-
rzaÎdku prawnego. Takie rozumienie pojeÎ cia ius civile w kan. 1290
wynika z wykøadni celowosÂciowej.

Po pierwsze, kan. 1290 KPK reguluje zagadnienia zwiaÎzane
z umowami. Umowy nalezÇaÎ istotowo do prawa cywilnego. Ponadto
prawodawca kosÂcielny wskazuje nie tylko na umowy, lecz takzÇe na
zobowiaÎzania jako pojeÎ cie szersze od pojeÎ cia umowa. Takie ujeÎ cie
zagadnienia przez prawodawceÎ kosÂcielnego wskazuje jednoznacznie
na zobowiaÎzania w rozumieniu prawa cywilnego. Zgodnie z art. 353
k.c. ¹§ 1. ZobowiaÎzanie polega na tym, zÇe wierzyciel mozÇe zÇaÎdacÂ od
døuzÇnika sÂwiadczenia, a døuzÇnik powinien sÂwiadczenie speønicÂ.
§ 2. SÂwiadczenie mozÇe polegacÂ na dziaøaniu albo na zaniechaniuº.

ZobowiaÎzanie jest zatem ¹rodzajem stosunku cywilnoprawnego
o swoistych cechach wskazanych w odpowiednich normach prawa
zobowiaÎzanÂº6. ZÂ roÂdøem zobowiaÎzanÂ prywatnoprawnych mozÇe bycÂ
baÎdzÂ umowa, baÎdzÂ inne zdarzenie prawne rodzaÎce odpowiedzialnosÂcÂ

4 Nazywa je normami kanonizowanymi.
5 J. Krukowski, R. SobanÂski, Komentarz, s. 77.
6 Z. RadwanÂski, A. Olejniczak, ZobowiaÎzania ± czeÎsÂcÂ ogoÂlna, Warszawa 2006,

s. 11.
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cywilnaÎ7. UzÇycie przez prawodawceÎ kosÂcielnego pojeÎ cia umowy i po-
jeÎ cia zobowiaÎzania wskazuje, zÇe chodzi o zobowiaÎzania powstajaÎce
na podstawie czynnosÂci prawnej, jak i o zobowiaÎzania powstaøe w in-
ny sposoÂb nizÇ czynnosÂcÂ prawna. Taki podziaø zÂroÂdeø powstania zobo-
wiaÎzanÂ nalezÇy do prawa cywilnego i ma swoje korzenie w prawie
rzymskim8. Jak jednak zauwazÇa A. DeÎbinÂ ski, ¹Wysoce rozwinieÎ te
prawo rzymskie w tym okresie nie staøo sieÎ «prawem KosÂcioøa»;
negujaÎc lub ignorujaÎc porzaÎdek panÂstwowy, chrzesÂcijanie tworzyli
zaczaÎtki wøasnego prawa. Nie byø nim ani ius civile, ani tezÇ ius gen-
tium, ale zupeønie odreÎbne, nowe prawo gmin chrzesÂcijanÂ skich roz-
proszonych na obszarze Miasta [Rzymu], a poÂzÂniej rozlegøych pro-
wincjach panÂstwa. [...]. TworzaÎc wøasny porzaÎdek prawny, wyznawcy
nowej religii nie sieÎgali do zasad prawa rzymskiegoº9.

Po drugie, nie ma zÇadnej uzasadnionej przyczyny, aby kanonizo-
wacÂ na podstawie kan. 1290 KPK wszystkie normy prawa sÂwieckiego
dotyczaÎce umoÂw i zobowiaÎzanÂ . W greÎ mogøaby przeciezÇ wchodzicÂ
kanonizacja prawa podatkowego, ktoÂ re takzÇe wiaÎzÇe sieÎ z umowami,
prawa pracy10, prawa ubezpieczenÂ spoøecznych itd. Nie ma zÇadnego
sensu kanonizacja tych gaøeÎ zi czy dziaøoÂw prawa sÂwieckiego, gdyzÇ nie
jest celem prawodawcy kosÂcielnego zajmowanie sieÎ podatkami na
rzecz panÂstwa lub jednostek samorzaÎdu terytorialnego lub ubezpie-
czeniem spoøecznym11. Nie taka jest bowiem istota kan. 1290 KPK.
T. Pawluk, analizujaÎc kan. 1290 KPK, wyrazÂnie wskazuje, zÇe ¹[...]
prawo kanoniczne, realizujaÎc zasadeÎ pomocniczosÂci, kanonizowaøo,
czyli uznaøo niejako za swoje, te przepisy prawa cywilnego, ktoÂ re
dotyczaÎ umoÂw i ich wypeønienia. Dlatego zawierajaÎc umowy w zakre-
sie kosÂcielnym, nalezÇy trzymacÂ sieÎ obowiaÎzujaÎcego na danym teryto-
rium panÂstwowego prawa o umowach i ich wykonaniu, czyli zobo-

7 Np. wyrzaÎdzenie szkody.
8 Zob. blizÇej na ten temat m.in.: W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wy-

køadu wraz z wyborem zÂroÂdeø, PoznanÂ 19962; W. Bojarski, Prawo rzymskie, TorunÂ

19992.
9 A. DeÎbinÂ ski, KosÂcioÂø i prawo rzymskie, Lublin 2008, s. 22, 26.
10 PodstawowaÎ instytucjaÎ prawa pracy jest przeciezÇ umowa o praceÎ .
11 Nie znaczy to, aby kosÂcielne jednostki organizacyjne nie podlegaøy obowiaÎz-

kom podatkowym lub obowiaÎzkom wynikajaÎcym z ubezpieczenia spoøecznego.
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wiaÎzaniachº12. NalezÇy jednak podkresÂlicÂ, zÇe autor ten uwazÇa, nie
beÎdaÎc konsekwentny w swoich poglaÎdach, zÇe kan. 1290 KPK obej-
muje takzÇe umoweÎ o praceÎ 13. Brak konsekwencji polega na tym, zÇe
skoro trafnie podkresÂla on, zÇe w kan. 1290 KPK chodzi o umowy
prawa cywilnego, to w greÎ nie mogaÎ wchodzicÂ umowy regulowane
przepisami prawa pracy, ktoÂ re przeciezÇ jest odreÎbnaÎ od prawa cywil-
nego gaøeÎ ziaÎ prawa. Ponadto umoÂw z zakresu prawa pracy dotyczy
odreÎbny przepis kan. 1286 KPK, ktoÂry stanowi, izÇ ¹ZarzaÎdcy doÂbr:
1ow umowach o praceÎ powinni dokøadnie przestrzegacÂ roÂwniezÇ prze-
pisoÂw panÂstwowych, dotyczaÎcych pracy i zÇycia spoøecznego, zgodnie
z zasadami podawanymi przez KosÂcioÂ ø; 2o tym, ktoÂ rzy na podstawie
umowy o najem podejmujaÎ praceÎ , majaÎ wypøacacÂ sprawiedliwe
i søuszne wynagrodzenie, tak azÇeby mogli odpowiednio zaspokoicÂ
potrzeby wøasne i swojej rodzinyº.

Podobne stanowisko co do zakresu kan. 1290 KPK zajmuje
E. Sztafrowski14.

ZwroÂcicÂ tezÇ nalezÇy uwageÎ na uzÇyte przez prawodawceÎ kosÂcielne-
go sformuøowania zobowiaÎzania czy to w ogoÂ lnosÂci, czy w szczegoÂ l-
nosÂci. UzÇyte sformuøowanie nawiaÎzuje do klasycznego podziaøu
w prawie cywilnym zobowiaÎzanÂ na czeÎ sÂcÂ ogoÂ lnaÎ i czeÎ sÂcÂ szczegoÂ lnaÎ.
Wzmacnia to argumentacjeÎ , izÇ pojeÎ cie ius civile, uzÇyte w kan. 1290
KPK, oznacza prawo cywilne jako gaøaÎzÂ prawa.

Powstaje pytanie o zakres kanonizacji prawa cywilnego na pod-
stawie kan. 1290 KPK. Wskazanie bowiem przez prawodawceÎ kosÂ-
cielnego jedynie zobowiaÎzanÂ czy to w ogoÂ lnosÂci, czy w szczegoÂ lnosÂci
nie jest wystarczajaÎce. Prima facie wydawacÂ by sieÎ mogøo, zÇe kano-
nizacja dotyczy jedynie ksieÎgi II k.c. (ZobowiaÎzania), przy czym cho-
dzi tu zaroÂwno o czeÎ sÂcÂ ogoÂ lnaÎ zobowiaÎzanÂ , jak i o ich czeÎ sÂcÂ szczegoÂ l-
naÎ. Jednak takie ustalenie nie jest w peøni zadowalajaÎce. Wiele bo-
wiem przepisoÂw prawa zobowiaÎzanÂ odwoøuje sieÎ do ksieÎgi I k.c.
(CzeÎ sÂcÂ ogoÂ lna). Dotyczy to takich kwestii, jak podmiotowosÂcÂ prawa

12 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II, t. IV, Olsztyn

1990, s. 49.
13 TamzÇe.
14 E. Sztafrowski, PodreÎcznik prawa kanonicznego, t. IV, Warszawa 1986, s. 25.
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cywilnego, pojeÎ cie osoby prawnej, zdolnosÂci prawnej i zdolnosÂci do
czynnosÂci prawnych, czynnosÂci prawnych, zawierania umoÂw, prze-
dawnienia roszczenÂ i zawierania umoÂw przez przedstawiciela, w tym
przez peønomocnika. Znakomita liczba instytucji prawa zobowiaÎzanÂ
staje sieÎ jasna dopiero po zastosowaniu regulacji czeÎ sÂci ogoÂ lnej ko-
deksu cywilnego, chocÂ ta formalnie nie jest czeÎ sÂciaÎ prawa zobowiaÎ-
zanÂ , gdyzÇ uregulowana jest w odreÎbnej ksieÎdze k.c. Podobnie rzecz
sieÎ ma z instytucjami prawa rzeczowego. Prawo zobowiaÎzanÂ nie mozÇe
funkcjonowacÂ samodzielnie bez odwoøywania sieÎ do prawa rzeczo-
wego, uregulowanego przede wszystkim w czeÎ sÂci drugiej k.c. (Wøas-
nosÂcÂ i inne prawa rzeczowe)15.

Zastosowanie znajdaÎ takzÇe przepisy ksieÎgi czwartej k.c. (Spadki),
ktoÂ ra samodzielnie reguluje pewne typy umoÂw, np. umowa o dziaø
spadku czy inne umowy uregulowane w art. 1047-1057 k.c.

PojeÎ cie zobowiaÎzania w ogoÂ lnosÂci, uzÇyte w kan. 1290 KPK, obej-
muje wieÎ c nie tylko przepisy ksieÎgi III k.c. (ZobowiaÎzania), lecz
takzÇe caøoksztaøt przepisoÂw k.c., ktoÂ re saÎ niezbeÎdne do stosowania
przepisoÂw zobowiaÎzanÂ .

Trzeba roÂwniezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe umowy uregulowane saÎ
przede wszystkim w k.c., ale nie jedynie. PiszaÎc o problematyce
umoÂw w konteksÂcie kan. 1290 KPK, zwroÂcicÂ tezÇ nalezÇy uwageÎ , zÇe
wiele umoÂw uregulowanych jest w przepisach kodeksowych, np.
umowy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, umowy
w zakresie ubezpieczenÂ majaÎtkowych czy ubezpieczenÂ na zÇycie itd.
Umowy te mogaÎ i powinny bycÂ powszechnie stosowane przez kosÂ-
cielne osoby prawne. MozÇe bowiem dochodzicÂ np. do zawierania
umoÂw o prawa autorskie i prawa pokrewne, w sytuacji gdy stronaÎ
takiej umowy beÎdzie kosÂcielna osoba prawna16. Zatem pojeÎ cie umoÂw

15 Chodzi tu np. o pojeÎ cie wøasnosÂci, ustanowienie søuzÇebnosÂci w drodze umowy

czy nabycie lub zbycie prawa uzÇytkowania wieczystego.
16 Na ten temat zob. blizÇej m.in.: B. Rakoczy, Homilia i kazanie jako przedmiot

prawa autorskiego?, ¹PrzeglaÎd Powszechnyº 1999, z. 7-8, s. 90-97; B. Rakoczy, Prob-

lematyka praw autorskich zakonnika KosÂcioøa øacinÂskiego w prawie kanonicznym

i polskim prawie cywilnym, ¹Zeszyty Naukowe WyzÇszej Szkoøy Humanistyczno-Eko-

nomicznej we Wøocøawkuº 2005, t. 20, s. 69-83.
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nie mozÇe bycÂ jedynie ograniczane do umoÂw uregulowanych w k.c.,
ale w caøym prawie cywilnym.

Kan. 1290 KPK zakøada roÂwniezÇ, zÇe kanonizacji podlega takzÇe
zasada swobody umoÂw wyrazÇona w art. 3531 k.c., ktoÂry stanowi, izÇ

¹Strony zawierajaÎce umoweÎ mogaÎ uøozÇycÂ stosunek prawny wedøug
swego uznania, byleby jego tresÂcÂ lub cel nie sprzeciwiaøy sieÎ wøasÂciwosÂ-
ci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspoÂ øzÇycia spoøecznegoº.

Przepis ten nie odwoøuje sieÎ do jakiejsÂ konkretnej umowy, ale
stanowi podstaweÎ uznawania dopuszczalnosÂci zawarcia kazÇdej umo-
wy, jakaÎ strony chcaÎ, byleby ta umowa nie byøa sprzeczna z prawem,
wøasÂciwosÂci takiego stosunku cywilnoprawnego oraz zasadom wspoÂ ø-
zÇycia spoøecznego. ¹Zasada swobody kontraktowania wyrazÇa sieÎ
w mozÇliwosÂci:

± swobodnego decydowania o zawarciu kontraktu,
± swobodnego wyboru osoby kontrahenta kontrahentoÂw),
± swobodnego ksztaøtowania (wspoÂ lnie z drugaÎ stronaÎ) tresÂci
kontraktu,

± swobodnego wyboru formy kontraktu,
± swobodnego decydowania o rozwiaÎzaniu kontraktuº17.
OdreÎbnym zagadnieniem saÎ umowy zawierane na podstawie

k.s.h., a wieÎ c umowy spoÂ øek handlowych. Wprawdzie w k.s.h. nie
mozÇna wyodreÎbnicÂ czeÎ sÂci ogoÂ lnej zobowiaÎzanÂ i ich czeÎ sÂci szczegoÂ lnej,
ale nie ma powodoÂw, aby uznawacÂ, zÇe pojeÎ cie ius civile nie obejmuje
prawa handlowego. W doktrynie prawa cywilnego wskazuje sieÎ na
bardzo istotnaÎ zasadeÎ jednosÂci prawa cywilnego, ktoÂ ra oznacza, zÇe
nie ma podstaw do traktowania prawa handlowego jako odreÎbnej
gaøeÎ zi prawa. Jest ono uznawane za gospodarczaÎ nadbudoweÎ prawa
cywilnego. W doktrynie prawa cywilnego podnosi sieÎ , zÇe ¹koncepcjeÎ ,
wmysÂl ktoÂ rej caøoksztaøt przepisoÂw normujaÎcych obroÂ t profesjonalny
nie stanowi odreÎbnej gaøeÎ zi prawa, lecz wyspecjalizowany dziaø prawa
cywilnego,mozÇemyokresÂlicÂ jako zasadeÎ jednosÂci prawa cywilnegoº18.

17 J. Rajski, W. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospo-

darczym, Warszawa 20023, s. 56.
18 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czeÎsÂci ogoÂlnej,

Warszawa 20012, s. 24.
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Powstaje tezÇ waÎtpliwosÂcÂ, czy w kan. 1290 KPK chodzicÂ mozÇe
takzÇe o umowy z zakresu prawa pracy, ktoÂ re nie saÎ zaliczane do
umoÂw cywilnoprawnych, chocÂ saÎ umowami z zakresu prawa prywat-
nego. Konstrukcja kan. 1290 KPK i odwoøanie sieÎ do zobowiaÎzanÂ
w ogoÂ lnosÂci i w szczegoÂ lnosÂci wskazuje, zÇe chodzi o prawo cywilne.
Z drugiej jednak strony lege non distinguente przyjaÎcÂ mozÇna, zÇe cho-
dzi nie tylko o umowy prawa cywilnego, ale w ogoÂ le o umowy prawa
prywatnego, do ktoÂrego zalicza sieÎ roÂwniezÇ i prawo pracy. Oznacza-
øoby to, zÇe kan. 1290 KPK znajdzie zastosowanie takzÇe w umowach
z zakresu prawa pracy.

Skoro prawodawca kosÂcielny odwoøuje sieÎ w kan. 1286 KPK do
prawodawstwa prawa pracy, to bez waÎtpienia uznaje takzÇe skutecz-
nosÂcÂ prawa pracy, ale nie na podstawie kan. 1290 KPK. Nie ma
znaczenia, zÇe z kan. 1286 KPK wynika, zÇe to na zarzaÎdcach spoczy-
wa obowiaÎzek przestrzegania prawodawstwa sÂwieckiego w zakresie
prawa pracy. Najistotniejsze jest to, zÇe prawodawca kosÂcielny od-
syøa do prawa pracy i nakazuje zarzaÎdcom przestrzegacÂ jego norm.
PrzeciezÇ kosÂcielna osoba prawna ± i nie tylko ona ± mozÇe bycÂ
pracodawcaÎ19. Jednak skoro prawodawca kosÂcielny w odreÎbnym
przepisie uregulowaø kwestieÎ stosunku prawa kanonicznego do pra-
wa pracy, to mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe kan. 1290 KPK nie znajdzie tu za-
stosowania. Wydaje sieÎ jednak, zÇe kan. 1286 KPK nie obejmuje
innych form zatrudnienia pracownika, wymienionych w art. 2 k.p.,
poza umowaÎ o praceÎ i spoÂ ødzielczaÎ umowaÎ o praceÎ . Jak stanowi ten
przepis, ¹Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umo-
wy o praceÎ , powoøania, wyboru, mianowania lub spoÂ ødzielczej umo-
wy o praceÎº20.

Kolejne rozwazÇania powinny dotyczycÂ aspektu podmiotowego
kan. 1290 KPK. Zasadniczy problem, jaki sieÎ tu wyøania, dotyczy
tego, czy kan. 1290 KPK dotyczy tylko umoÂw zawieranych przez

19 Zob. blizÇej: B. Rakoczy, Zakonnik jako pracownik, ¹Prawo Pracyº 2000, z. 8,

s. 22-28; B. Rakoczy, Zakonnik jako pracodawca, w: Honeste vivere. KsieÎga pamiaÎt-

kowa ku czci Profesora Wøadysøawa Bojarskiego, red. E. Gajda, A. Sokala, TorunÂ

2001, s. 413-423.
20 Kwestia tych regulacji pozostaje jednak poza ramami tego artykuøu.
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kosÂcielne osoby prawne z osobami trzecimi, czy tezÇ takzÇe tylko po-
mieÎdzy kosÂcielnymi osobami prawnymi.

Lege non distinguente przyjaÎcÂ mozÇna, zÇe chodzi zaroÂwno o sytua-
cjeÎ , gdy kosÂcielna osoba prawna jest tylko jednaÎ ze stron umowy, jak
i o sytuacjeÎ , gdy umowa zawierana jest pomieÎdzy kosÂcielnymi oso-
bami prawnymi. Prawodawca kosÂcielny w zÇaden sposoÂb nie wskazu-
je, ktoÂ ry zakres podmiotowy uregulowany jest w kan. 1290 KPK, co
oznacza, zÇe kazÇdy. Istotne jest to, zÇe w KPK nie ma zÇadnych innych
regulacji dotyczaÎcych umoÂw w ramach zarzaÎdzania dobrami kosÂciel-
nymi21. Gdyby przyjaÎcÂ, zÇe kan. 1290 KPK ma zastosowanie jedynie
do umoÂw zawieranych przez kosÂcielne osoby prawne z osobami trze-
cimi, w KPK nie byøoby zÇadnych regulacji co do umoÂw zawieranych
pomieÎdzy kosÂcielnymi osobami prawnymi. Poza tym relacje prawne
mieÎdzy kosÂcielnymi osobami prawnymi a osobami trzecimi podlegajaÎ
i tak rezÇimowi prawa cywilnego (prawa panÂ stwowego), niezalezÇnie
od tresÂci kan. 1290 KPK.

Na kan. 1290 KPK powoøaø sieÎ pozwany Prezes UrzeÎdu Ochrony
Konkurencji i KonsumentoÂw w sprawie, ktoÂ ra toczyøa sieÎ przed SaÎ-
dem Ochrony Konkurencji i KonsumentoÂw, a ktoÂra dotyczyøa zaka-
zania kosÂcioøowi rektoralnemu stosowania praktyk monopolistycz-
nych, polegajaÎcych na ograniczaniu sÂwiadczenia usøug pogrzebowych
i cmentarnych przedsieÎbiorcom nieakceptowanym przez tenzÇe kosÂ-
cioÂ ø rektoralny. ¹Pozwany powoøaø sieÎ na kanon 1290 Prawa kano-
nicznego, okresÂlajaÎcy zasadeÎ pomocniczosÂci prawa cywilnego w od-
niesieniu do umoÂw. PodnioÂ sø tezÇ, zÇe na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego, w sprawach w niej
nieuregulowanych, a odnoszaÎcych sieÎ do KosÂcioøa, stosuje sieÎ prze-
pisy powszechnie obowiaÎzujaÎcego prawa, wieÎ c i ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentoÂwº. Niestety, saÎd nie odnioÂ sø sieÎ w zÇadnym
aspekcie do tego zarzutu22, co uniemozÇliwia oceneÎ stanowiska tegozÇ

21 Chodzi o umowy kreujaÎce stosunki prywatnoprawne. KPK zna takzÇe inne

umowy (np. umowa o powierzenie prowadzenia parafii instytutowi zakonnemu, ale

nie saÎ to umowy zwiaÎzane z zarzaÎdem doÂbr kosÂcielnych).
22 Zob. tezÇ: B. Rakoczy,Glosa do wyroku SaÎdu OkreÎgowego w Warszawie ± SaÎd

Ochrony Konkurencji i KonsumentoÂw z dnia 12 stycznia 2006 r., XVII Ama 105/04,

¹Rejentº 2007, z. 7-8, s. 211-217.
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saÎdu. StaÎd kan. 1290 nie mozÇe bycÂ uznawany za podstaweÎ regulowa-
nia kwestii umoÂw zawieranych mieÎdzy kosÂcielnymi osobami prawny-
mi a osobami trzecimi. Przepis ten ma wøasÂnie wieÎksze znaczenie
w stosunkach prawnych istniejaÎcych, powstajaÎcych lub wygasajaÎcych
pomieÎdzy kosÂcielnymi osobami prawnymi.

MajaÎc na uwadze zaprezentowany wyzÇej poglaÎd R. SobanÂskiego,
odwoøanie sieÎ do prawa cywilnego w kan. 1290 KPK ma ten skutek,
zÇe normy prawa polskiego uznaje sieÎ za obowiaÎzujaÎce na forum ka-
nonicznoprawnym. Powstaje jednak pytanie, czy chodzi o skutecz-
nosÂcÂ statycznaÎ, czy tezÇ o skutecznosÂcÂ dynamicznaÎ.

Wydaje sieÎ , zÇe chodzi tu o kanonizacjeÎ norm prawa cywilnego
w sposoÂb dynamiczny, chocÂ w zakresie ograniczonym. WskazujaÎc na
normy prawa cywilnego dotyczaÎce umoÂw, nalezÇaøoby przyjaÎcÂ, izÇ pra-
wodawca kosÂcielny kanonizowaø te normy na podstawie kan. 1290
KPK wraz ze wszystkimi ich zmianami. Nie chodzi tu o wøaÎczenie
jedynie norm prawa cywilnego w sposoÂb statyczny, a wieÎ c poprzez
przyjeÎ cie normy prawa cywilnego w brzmieniu obowiaÎzujaÎcym
w chwili kanonizacji, bez uwzgleÎdniania jej poÂzÂniejszych zmian.
Tak pojmowana kanonizacja utrudniaøaby uczestniczenie kosÂciel-
nych jednostek organizacyjnych w obrocie cywilnoprawnym. Dlate-
go tezÇ potrzebne jest uwzgleÎdnianie zmian norm prawa cywilnego.

Nieco inaczej przedstawia sieÎ sytuacja z nazwanaÎ przez R. SobanÂ -
skiego ¹konkretyzacjaÎ i wykøadniaÎ, oraz rozwojem, jakiego doznaje
[norma prawa sÂwieckiego ± przyp. aut.]º. Te bowiem elementy saÎ juzÇ

nie tyle efektem stanowienia prawa, ile jego stosowania. Konkrety-
zacja normy prawa cywilnego nasteÎpuje w konkretnej sprawie toczaÎ-
cej sieÎ przed konkretnym organem i pomieÎdzy konkretnymi strona-
mi. Organ rozstrzygajaÎcy spraweÎ stosuje w konkretnej sprawie jedy-
nie normeÎ prawnaÎ, ale jej nie tworzy, ani nie zmienia. Nie jest to
dziaøalnosÂcÂ prawodawcza. Podobnie rzecz sieÎ ma z wykøadniaÎ pre-
zentowanaÎ przez organy stosujaÎce prawo. Nie jest i nie mozÇe bycÂ ona
wiaÎzÇaÎca dla podmiotoÂw prawa kanonicznego.

WyjaÎtkiem mogaÎ bycÂ rozstrzygnieÎ cia Trybunaøu Konstytucyjne-
go, stwierdzajaÎce niezgodnosÂcÂ danej normy prawa cywilnego z Kon-
stytucjaÎ. Skoro Trybunaø Konstytucyjny uznaø niekonstytucyjnosÂcÂ
takiej normy prawa cywilnego, to tym samym nie jest juzÇ ona wiaÎzÇaÎca
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na forum kanonicznoprawnym. Norma taka nie wiaÎzÇe roÂwniezÇ, jezÇeli
uchyli jaÎ prawodawca sÂwiecki. Utrata mocy obowiaÎzujaÎcej w prawie
sÂwieckim powoduje, zÇe traci ona takzÇe swoÂ j kanonicznoprawny sta-
tus. W tych wøasÂnie sytuacjach przejawia sieÎ dynamizm uznawania
norm prawa sÂwieckiego za obowiaÎzujaÎce na forum kanonicznym.

AnalizujaÎc dynamiczny aspekt uznania skutecznosÂci norm prawa
sÂwieckiego na forum kanonicznym, trzeba roÂwniezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ na
to, zÇe kan. 1290 KPK powinna cechowacÂ otwartosÂcÂ na zmiany w pra-
wie cywilnym, polegajaÎce nie tylko na nowelizacji istniejaÎcych juzÇ

norm prawa cywilnego, lecz takzÇe na kreowaniu nowych typoÂw
umoÂw, ktoÂ re dotychczas nie byøy znane23.

Kolejnym, a zarazem ostatnim zagadnieniem, ktoÂ rym nalezÇy sieÎ
zajaÎcÂ, saÎ skutki kanonizacji prawa cywilnego oraz wyjaÎtki od zasady
kanonizacji prawa cywilnego. Prawodawca kosÂcielny wskazuje, zÇe
na podstawie kan. 1290 KPK normy prawa cywilnego saÎ wøaÎczone
do prawa kanonicznego z tymi samymi skutkami, jakie wywoøujaÎ
one na forum prawa cywilnego. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju
skutki prawne, jakie powstajaÎ na forum prawa cywilnego24, a przede
wszystkim o zasadeÎ pacta sunt servanda. Dlatego tezÇ do wøasÂciwego
stosowania kan. 1290 KPK konieczna jest znajomosÂcÂ polskiego pra-
wa cywilnego.

Prawodawca kosÂcielny wprowadza dwa warunki, od ktoÂrych za-
lezÇy skutecznosÂcÂ norm prawa cywilnego na pøaszczyzÂnie prawa ka-
nonicznego ± zgodnosÂcÂ z prawem BozÇym i prawem kanonicznym,
zgodnosÂcÂ z kan. 1547 KPK. J. MantecoÂn nazywa je wyjaÎtkami od
zasady wywoøywania skutkoÂw przez prawo cywilne w prawie kano-
nicznym25.

W tym pierwszym przypadku kanonizowana norma prawa cywil-
nego nie mozÇe sprzeciwiacÂ sieÎ ani prawu BozÇemu, ani prawu kano-

23 Np. umowa o zaopatrzenie w wodeÎ i odprowadzanie sÂciekoÂw, ktoÂ ra zostaøa

wprowadzona do prawa polskiego dopiero na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeÎ i zbiorowym odprowadzaniu sÂciekoÂw.
24 OczywisÂcie, jak juzÇ wyzÇej wskazano, nie chodzi tu o skutki podatkowoprawne,

czy skutki na pøaszczyzÂnie prawa ubezpieczenÂ spoøecznych itd.
25 J. MantecoÂn, w: Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, red.

AÂ . Marzoa, J. Miras, R. RodrõÂguez-OcanÄ a, t. IV/1, Montreal±Chicago 2004, s. 128.
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nicznemu. Chodzi tu zaroÂwno o prawo BozÇe naturalne, jak i pozytyw-
ne26, przy czym za kazÇdym razem nalezÇy badacÂ, czy dana norma
prawa cywilnego jest zgodna z prawem BozÇym.

JesÂli chodzi o zgodnosÂcÂ z prawem kanonicznym, to nalezÇy badacÂ,
czy, a jezÇeli tak, to w jakim stopniu prawo kanoniczne reguluje danaÎ
kwestieÎ odmiennie od prawa cywilnego. Chodzi o to, aby nie docho-
dziøo do konfliktoÂw mieÎdzy normami prawnymi. Zawsze pierwszenÂ -
stwo beÎdzie miaøo prawo kanoniczne jako urzeczywistniajaÎce wprost
woleÎ prawodawcy kosÂcielnego.

W doktrynie prawa kanonicznego wskazuje sieÎ , zÇe chodzi o nor-
my nadzwyczajnego zarzaÎdu dobrami kosÂcielnymi ± kan. 1277, 1281
KPK; kan. 1295 KPK co do transakcji, ktoÂ re mogaÎ spowodowacÂ, zÇe
sytuacja majaÎtku kosÂcielnego ulegnie pogorszeniu; kan. 1297 KPK,
o ktoÂrym byøa mowa wyzÇej27.

Drugim wyjaÎtkiem od zasady kanonizacji prawa cywilnego jest
kan. 1547 KPK, ktoÂ ry stanowi, izÇ ¹DowoÂd ze sÂwiadkoÂw dopuszcza sieÎ
we wszystkich sprawach, pod kierownictwem seÎdziegoº. Przepis ten
znajduje sieÎ w ostatniej ksieÎdze KPK (Procesy). Oznacza to, zÇe ma on
charakter normy procesowej. IstotaÎ tego przepisu jest dopuszczenie
dowodu z zeznanÂ sÂwiadkoÂw w kazÇdej sprawie i w kazÇdym posteÎpo-
waniu. Zdarza sieÎ bowiem, zÇe w prawodawstwie sÂwieckim wprowa-
dza sieÎ zakazy dowodowe w sprawach cywilnych. Taki charakter ma
art. 74 k.c., stanowiaÎcy, izÇ:

¹§ 1. ZastrzezÇenie formy pisemnej bez rygoru niewazÇnosÂci ma ten
skutek, zÇe w razie niezachowania zastrzezÇonej formy nie jest w sporze
dopuszczalny dowoÂd ze sÂwiadkoÂw ani dowoÂd z przesøuchania stron
na fakt dokonania czynnosÂci. Przepisu tego nie stosuje sieÎ , gdy za-
chowanie formy pisemnej jest zastrzezÇone jedynie dla wywoøania
okresÂlonych skutkoÂw czynnosÂci prawnej.

§ 2. JednakzÇe mimo niezachowania formy pisemnej przewidzia-
nej dla celoÂw dowodowych, dowoÂd ze sÂwiadkoÂw lub dowoÂd z prze-
søuchania stron jest dopuszczalny, jezÇeli obie strony wyrazÇaÎ na to

26 TamzÇe.
27 R.T. Kennedy, w:New Commentary on the Code of Canon Law, red. J.P. Beal,

J.A. Coriden, T.J. Green, New York±Mahwah 20042, s. 1493.
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zgodeÎ , jezÇeli zÇaÎda tego konsument w sporze z przedsieÎbiorcaÎ albo
jezÇeli fakt dokonania czynnosÂci prawnej beÎdzie uprawdopodobniony
za pomocaÎ pisma.

§ 3. PrzepisoÂw o formie pisemnej przewidzianej dla celoÂw dowo-
dowych nie stosuje sieÎ do czynnosÂci prawnych w stosunkach mieÎdzy
przedsieÎbiorcamiº.

Przepis ten ma jednak charakter materialnoprawny, a nie proce-
sowy.

Zatem art. 74 k.c. nie beÎdzie miaø zastosowania z uwagi na kan.
1547 KPK w zwiaÎzku z kan. 1290 KPK. Ten wieÎ c przepis k.c. nie
zostaø wøaÎczony na podstawie kan. 1290 KPK do systemu prawa
kanonicznego. Nie oznacza to jednak, zÇe art. 74 k.c. nie beÎdzie miaø
zastosowania, gdy stronaÎ w procesie beÎdzie podmiot niepodlegajaÎcy
prawu kanonicznemu.

PodsumowujaÎc rozwazÇania przeprowadzone w artykule, trzeba
zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe w kan. 1290 KPK chodzi nie o caøe prawo polskie,
ale o prawo cywilne. Prawodawca kosÂcielny wskazuje na zobowiaÎza-
nia w ogoÂ lnosÂci i szczegoÂ lnosÂci, co jest odwoøaniem sieÎ do podziaøu
zobowiaÎzanÂ w prawie cywilnym. Kan. 1290 KPK dotyczy nie tylko
umoÂw z k.c., lecz wszystkich umoÂw cywilnoprawnych w prawie pol-
skim, niezalezÇnie od tego, czy saÎ uregulowane w k.c., czy tezÇ nie.
Dotyczy on takzÇe zasady swobody umoÂw.

Prawodawca kosÂcielny uznaje, zÇe takie same skutki, jakie po-
wstajaÎ na pøaszczyzÂnie prawa cywilnego, powstajaÎ takzÇe w prawie
kanonicznym. WyjaÎtkiem od szerokiej kanonizacji prawa cywilnego
jest jego sprzecznosÂcÂ z prawemBozÇym lub prawem kanonicznym, lub
niezgodnosÂcÂ z kan. 1547 KPK dotyczaÎcym kwestii dowodowych.

AGREEMENTS IN THE CODE OF CANON LAW

IN LIGHT OF CAN. 1290

S umma r y

A problem analysed in the article was the interpretation can. 1290
with reference to contracts. This rule refers obligations law both particu-
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larly, as and generalities, what means that it refers also contracts. The
efficiency in canon law call out all contracts, whether is called, whether is
mixed aside from of this, whether are ordered in kc. Exceptions from the
rule of the canonization of contracts the church-legislator exactly qualifies
in this canon.

Translated by Bartosz Rakoczy
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

ZDZISèAW ZARZYCKI

PRAWNOWYZNANIOWE ASPEKTY KATOLICKIEGO
DUSZPASTERSTWA LESÂNIKOÂ W I MYSÂLIWYCH W POLSCE

WSTEÎP

Od døuzÇszego czasu w Polsce toczy sieÎ dyskusja nad potrzebaÎ ist-
nienia waÎsko wyspecjalizowanej opieki duszpasterskiej w roÂzÇnych
grupach zawodowych i sÂrodowiskowych oraz nad formaÎ organizacyjnaÎ
tych duszpasterstw. Owszem, zwolennicy laickosÂci panÂstwamogaÎ miecÂ
a priori odruch krytyczny wobec tej problematyki. Z drugiej strony
jednak, czy w celu realizacji pozytywnego wymiaru konstytucyjnych
gwarancji wolnosÂci religijnej w Polsce nie powinno sieÎ stwarzacÂ lep-
szych szans potrzebujaÎcym ewangelizacji? W zwiaÎzku z tym powstaje
kolejne pytanie: czy wspoÂ øczesÂnie nalezÇy podejmowacÂ proÂby instytu-
cjonalizacji posøugi kosÂcielnej na gruncie prawa polskiego wsÂroÂd
wszystkich søuzÇb i pracownikoÂw formacji umundurowanych, czy tylko
dla niektoÂrych z nich? Wiadomo, zÇe pewien stopienÂ sformalizowania
tej posøugi juzÇ nastaÎpiø chociazÇby w Policji, StrazÇy Granicznej i SøuzÇbie
Celnej. Z kolei sÂrodowisko mysÂliwych i lesÂnikoÂw nalezÇy do tych pro-
fesji umundurowanych, gdzie proces ewangelizacji w ostatnim czasie
przybiera na gruncie kanonicznym roÂzÇne formy specjalne, ale brak jest
nadal norm formalizujaÎcych na gruncie prawa polskiego. Wydaje sieÎ ,
zÇe bogata tradycja opieki duszpasterskiej wsÂroÂd mysÂliwych i lesÂnikoÂw
upomina sieÎ o przyblizÇenie otoczki historycznoprawnej, chociazÇ jest
oczywiste, zÇe co do szczegoÂ øoÂw tamte rozwiaÎzania nie beÎdaÎ pasowaøy
do wspoÂ øczesnych relacji panÂstwo±KosÂcioÂ ø w Polsce.



W kazÇdym baÎdzÂ razie w kulturze i tradycji chrzesÂcijanÂ skiej od
kilku wiekoÂw patronem lesÂnikoÂw i mysÂliwych jest sÂw. Hubert1, ktoÂ -
rego sÂwieÎ to (Hubertus) przypada 3 listopada2. W tym dniu w kosÂcio-
øach i kaplicach, a takzÇe w terenie odprawiane saÎ msze sÂw. w intencji
sÂrodowiska mysÂliwych i lesÂnikoÂw, caøej administracji urzeÎdniczej z ty-
mi profesjami zwiaÎzanej oraz dla czøonkoÂw ich rodzin3. Atrybuty sÂw.

1 SÂw. Hubert (Hubertus) pochodziø z rodu MerowingoÂw, zÇyø w Gaskonii (Fran-

cja) w latach 655-727, byø biskupem w Tongern-Maastricht i Leodium (LieÁge). Od

XI w. jest patronem mysÂliwych i lesÂnikoÂw, a obecnie takzÇe strzelcoÂw, sportowcoÂw,

kusÂnierzy, tokarzy, optykoÂw, rzezÂnikoÂw, matematykoÂw i metalowcoÂw. W przekazach

ludowych uchodzi tezÇ za patrona lunatykoÂw i chorych na epilepsjeÎ , a dawniej byø

oreÎdownikiem chorych na wsÂcieklizneÎ . SzczaÎtki sÂw. Huberta znajdujaÎ sieÎ w gøoÂwnym

oøtarzu bazyliki sÂw. Huberta w Saint Hubert (d. Andange). W dotychczasowej ikono-

grafii sÂw. Hubert przedstawiany jest najczeÎ sÂciej w otoczeniu jelenia (byka albinosa)

z jarzaÎcym sieÎ krzyzÇem pomieÎdzy tykami wienÂca. Wg XI-wiecznej legendy Hubert

miaø ujrzecÂ takiego wøasÂnie jelenia podczas polowania w lesie i po tym zdarzaniu

postanowiø zaniechacÂ dotychczasowych zajeÎ cÂ i oddaø sieÎ søuzÇbie Bogu.

WczesÂniej patronem mysÂliwych byø sÂw. Eustachy Rzymski, a ludzi strzelajaÎcych

z øuku (takzÇe miejscowo mysÂliwych) sÂw. Sebastian, patronem sokolnikoÂw zasÂ sÂw.

Bawon. Natomiast patronem miøosÂnikoÂw lasoÂw i ekologii (ekologoÂw) jest sÂw. Franci-

szek z AsyzÇu. Nauczanie tego XII/XIII-wiecznego filozofa staøo sieÎ podstawaÎ kodeksu

zasad etycznych posteÎpowania ludzi w roÂzÇny sposoÂb zwiaÎzanych z lasem. Zob. ks.

W. FraÎtczak, Patroni mysÂliwych, Wøocøawek 2002, s. 4, 35, 47.
2 Na ziemiach polskich obchody sÂwieÎ ta Hubertusa datujaÎ sieÎ od 1444 r. W tym

dniu urzaÎdza sieÎ gonitweÎ konnaÎ za tzw. lisem, czyli jezÂdzÂcem na koniu z ogonem

przypieÎ tym do lewego ramienia. ZwycieÎ zcaÎ zostaje ten, kto go zerwie. W nagrodeÎ

ma prawo wykonacÂ wokoÂ ø miejsca pogoni rundeÎ honorowaÎ, a za rok wysteÎpuje w roli

lisa. Dawniej w dzienÂ sÂw. Huberta urzaÎdzano wielkie polowania na grubego zwierza.

WspoÂ øczesÂnie tzw. Hubertowiny polegajaÎ na zbiorowym i uroczystym polowaniu,

czeÎ sto z zachowaniem niektoÂ rych historycznych wzorcoÂw i ceremoniaøoÂw (m.in. syg-

naøoÂw øowieckich). Zob. M.P. KrzemienÂ , Tradycje i zwyczaje øowieckie, Warszawa

1990; tenzÇe, Tradycje øowieckie zÂroÂdøem tozÇsamosÂci polskich mysÂliwych u progu wejsÂ-

cia w struktury europejskie, ¹Kultura èowieckaº 2001, nr 22.
3 W przeszøosÂci wielokrotnie msze hubertowskie odbywaøy sieÎ w Katedrze Polo-

wej Wojska Polskiego w Warszawie. Zob. W. FraÎtczak, Homilia ks. praøata Wojciecha

FraÎtczaka wygøoszona 8 listopada 2002 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

w Warszawie podczas uroczystej Mszy SÂw. Hubertowskiej, ¹Kultura èowieckaº

2002/3, nr 28. OgoÂ lnopolski osÂrodek duszpasterstwa mysÂliwych znajduje sieÎ w XIX-

wiecznym kosÂciele poøozÇonym we wsi Leoncin (blisko poÂ ønocnej granicy Puszczy

Kampinoskiej).
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Huberta od blisko 80 lat saÎ symbolem Polskiego ZwiaÎzku èowiec-
kiego4, modlitwa zasÂ do sÂw. Huberta ma pozwalacÂ na zachowanie
cnoÂ t charakteru niezbeÎdnego do uprawiania tych zawodoÂw i zajeÎ cÂ5.

1. HISTORIA PROFESJI I ADMINISTRACJI LESÂNIKOÂ W I MYSÂLIWYCH

W POLSCE

UwazÇa sieÎ , zÇe polowanie obok zbieractwa byøo jednym z najstar-
szych zajeÎ cÂ czøowieka i sieÎga poczaÎtkoÂw ludzkosÂci6. Przez wieki
ksztaøtowania sieÎ podstaw wøadzy ksiaÎzÇeÎ cej na terenach Polski øo-
wiectwo i lesÂnictwo cieszyøo sieÎ w zasadzie nieskreÎpowanaÎ wolnosÂciaÎ,
a dzikie zwierzeÎ ta i ptactwo byøo uwazÇane za rzecz niczyjaÎ (res nul-
lius). JednakzÇe z czasem, w wiekach sÂrednich (do XIII w.), monar-
chowie zawøaszczali te prawa pod postaciaÎ tzw. regalioÂw panujaÎcego
(m.in. regale øowieckie, rybackie itd.)7. Monarszy monopol øowiecki
w Polsce zostaø utrzymany do 1382 r.8

4 OficjalnaÎ odznakaÎ Polskiego ZwiaÎzku èowieckiego (od 1946 r.) jest wieniec

z krzyzÇem. Ponadto od 1993 r. nadawany jest co 5 lat medal sÂw. Huberta za szczegoÂ lne

zasøugi dla kultury øowieckiej.
5 Modlitwa do sÂw. Huberta: ¹SÂwieÎ ty Hubercie, Patronie mysÂliwych i lesÂnikoÂw,

polecam sieÎ w szczegoÂ lny sposoÂb Twojej opiece i proszeÎ , abysÂ swoim wstawiennictwem

przed Bogiem wspieraø mnie we wszystkich potrzebach. Wyjednaj mi øaskeÎ nasÂlado-

wania Twoich cnoÂ t. Kieruj moim umysøem, prowadzÂ moje oczy i reÎ ce, abym wypeøniaø

swoje zadania zgodnie z prawem StwoÂrcy. StrzezÇ mnie od zøych przygoÂd i doprowadzÂ

do zbawienia wiecznego. Amenº. Zob. ks. W. FraÎtczak, Patroni mysÂliwych, s. 35.
6 Lasy, bory i knieje byøy zÂroÂdøem dostarczania nie tylko pozÇywienia, ale takzÇe

odzienia (skoÂr na ubrania), kosÂci na narzeÎdzia (takzÇe øowieckie) i ozdoÂb. Pierwsze

sÂlady øowiectwa na ziemiach polskich pochodzaÎ z okresu goÂrnego paleolitu, tj. ok. 40

tys.-14 tys. lat p.n.e. (np. w Jaskini Ciemnej w Ojcowie).
7 Wyksztaøciøy sieÎ z czasem urzeÎdy monarsze odpowiedzialne za czynnosÂci øo-

wieckie, np. øowczy koronny (ventor curiae regis) i caøe zasteÎpy søuzÇby øowieckiej

(sokolnicy, psiarze, osacznicy, iskarze, bobrownicy, sietnicy, stanowniczy itp.). Z kolei

ludnosÂcÂ søuzÇebna musiaøa znosicÂ cieÎ zÇary øowieckie, np. utrzymacÂ druzÇyneÎ ksiaÎzÇeÎ caÎ na

øowach (tzw. stanowe), zapewnicÂ transport øowcoÂw (eductus) itd. Zob. M.P. KrzemienÂ ,

Kultura øowiecka w zarysie, KrakoÂw 2004, s. 16 nn.
8 Niemniej przysøugujaÎcych praw wøasÂcicielskich monarcha moÂgø sieÎ wyzbycÂ, na-

dajaÎc swoim poplecznikom przywileje i immunitety o zroÂzÇnicowanym zakresie pod-
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Od XV w. prawo polowania øaÎczyøo sieÎ z prawem wøasnosÂci grun-
tu9. RozwineÎ øa sieÎ takzÇe instytucja prawa saÎsiedzkiego i serwitutoÂw,
ktoÂ re pozwalaøy na wsteÎp do cudzego lasu lub grunty z prawem do
pobierania z niego pozÇytkoÂw10. Z drugiej strony w czasach nowozÇyt-
nych ujawniøa sieÎ troska panujaÎcych o zachowanie kurczaÎcego sieÎ
pogøowia zwierzyny øownej, szczegoÂ lnie zwierzyny grubej11.

miotowym i przedmiotowym. Przywileje øowieckie w szczegoÂ lnosÂci nadawaø Bolesøaw

Wstydliwy, a poÂzÂniej Kazimierz Wielki i LudwikWeÎgierski. Ponadto nalezÇy zauwazÇycÂ,

zÇe w wiekach sÂrednich wøasnosÂcÂ ziemi (i lasoÂw) zostaøa podzielona na monarszaÎ i pry-

watnaÎ (duchownaÎ, szlacheckaÎ i mieszczanÂ skaÎ), a z kolei jej pøody np. na drzewo

opaøowe (chrust) i budulcowe oraz inne pozÇytki lesÂne, zwierzyna zasÂ na drobnaÎ i grubaÎ.

Monarcha wyzbywaø sieÎ najczeÎ sÂciej prawa polowania na zwierzyneÎ drobnaÎ (venatio

parva), tj. zajaÎce, jenoty, lisy, bobry, bazÇanty i kuropatwy. Zatrzymaø prawo do urzaÎ-

dzania wielkich øowoÂw (venatio magna), czyli polowania na grubaÎ zwierzyneÎ , tj. nie-

dzÂwiedzie, tura, zÇubra, øosia, dziki, wilki, dropie itd. Zob. J. Bardach, B. LesÂnodorski,

M. Pietrzak, Historia panÂstwa i prawa polskiego, Warszawa 1987, s. 31 nn.
9 KroÂ l Wøadysøaw Jagieøøo w 1420 r. wydaø prawo o øowach (potwierdzone przez

niego w statucie warckim z 1423 r.), gdzie prawo polowanÂ poøaÎczono z wøasnosÂciaÎ

gruntu. Zasada ta przetrwaøa w zasadzie w szczaÎtkowej formie w Polsce do 1945 r.,

kiedy to socjalistyczne panÂstwo wprowadziøo zasadeÎ , zÇe ¹zwierzyna w stanie wolnym

stanowi wøasnosÂcÂ panÂ stwaº. Zob. M.P. KrzemienÂ ,Kultura øowiecka w zarysie, s. 17-18.
10 S. Pøaza, Historia prawa w Polsce na tle poroÂwnawczym, cz. I: X-XVIII w.,

KrakoÂw 1997, s. 279-280. Przykøadowo statut warcki z 1423 r., oparty na dawnych

zwyczajach, zezwalaø saÎsiadom wejsÂcÂ na cudzy grunt w celu polowania i øowienia

ryb w cudzej rzece w okresie od letnio-jesiennego zebrania plonoÂw do sÂw. Wojciecha

(23 kwietnia). Istniaøy nieudane zresztaÎ proÂby prawnego ograniczenia tego uprawnie-

nia (np. Korektura Praw z 1532 r. i uniwersaø kroÂ lewski z 1778 r.), uzalezÇniajaÎc jego

zakres od indywidualnej zgody wøasÂciciela terenu. Zob. W. Uruszczak, ProÂba kodyfi-

kacji prawa polskiego w pierwszej poøowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r.,

Warszawa 1979, s. 26 nn.; tenzÇe,Korektura praw z 1532 r. Studium historycznoprawne,

t. I (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellonÂskiego, nr 966, Prace prawnicze, z. 135),

Warszawa±KrakoÂw 1990, s. 202, 208.
11 Zwolennikiem ustawodawstwa chroniaÎcego ginaÎce gatunki (np. tura) byø m.in.

kroÂ l Wøadysøaw Jagieøøo. Statut litewski I z 1529 r. przewidywaø ceneÎ za nielegalne

upolowanie zwierzyny na cudzym gruncie lub w okresie ochronnym, w tym kareÎ

sÂmierci za uporczywe køusownictwo na grubego zwierza (¹a jesÂliby strzelca pojmano

nad zwierzem ubitym w cudzej puszczy, wtedy ma wiedzion bycÂ do urzeÎdu, a z urzeÎdu

ma bycÂ na sÂmiercÂ skazan jako inni zøodziejeº). Zob. ¹EkosÂwiatº 2005, nr 2(139), s. 6.

Niemniej ostatni tur w Puszczy Jaktorowskiej zostaø zabity w 1627 r. Surowe prawo

o køusownictwie znajdowaøo sieÎ takzÇe w drugim (1566) i trzecim (1588) statucie litew-

skim oraz w ustawie øowieckiej z 1775 r. ZasøugaÎ kroÂ la Augusta II Mocnego jest to, zÇe
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Rozbiory Polski spowodowaøy upadek kultury øowieckiej i lesÂnej.
Dopiero w XIX w. zaczeÎ to na nowo zwracacÂ uwageÎ na problemy
uporzaÎdkowania prawa, gospodarki i kultury øowieckiej i lesÂnej12.
W 1876 r. powstaø pierwowzoÂr Polskiego ZwiaÎzku èowieckiego, tj.
Galicyjskie Towarzystwo èowieckie. ZaczeÎ øy powstawacÂ pierwsze
koøa mysÂliwskie (np. w 1884 r. Otwockie Koøo MysÂliwskie im. sÂw.
Huberta), co wpøyneÎ øo na rozwinieÎ cie sieÎ takzÇe etosu lesÂnika i mysÂ-
liwego13.

Odzyskanie przez PolskeÎ niepodlegøosÂci pozwoliøo na organizo-
wanie stowarzyszenÂ øowieckich. Np. w 1923 r. powoøano Centralny
ZwiaÎzek Polskich StowarzyszenÂ èowieckich, ktoÂ ry nasteÎpnie (1929)
przeksztaøcono w Polski ZwiaÎzek StowarzyszenÂ èowieckich (od
1936 r. do dzisÂ pod nazwaÎ Polski ZwiaÎzek èowiecki). Okres II wojny
sÂwiatowej spowodowaø stagnacjeÎ w tej dziedzinie. W okresie Polski
Ludowej funkcjonowanie tych zawodoÂw i zajeÎ cÂ zostaøo wprzeÎgnieÎ te
w ideologiczne zadania komunistycznej partii i panÂ stwa.

upowszechniø patronat sÂw. Huberta nad polskimi mysÂliwymi, podparty tradycjaÎ wiel-

kich øowoÂw w okresie tego sÂwieÎ ta.
12 Najpierw reformy zaprowadzono w dobrach ordynackich (Potockich, Radzi-

wiøøoÂw i Zamoyskich), a poÂzÂniej wzieÎ to sieÎ za dobra rzaÎdowe w KroÂ lestwie Polskim.

Ograniczonym zmianom ulegøo takzÇe ustawodawstwo zaborcze. Pojawiøy sieÎ podstawy

zaprowadzenia na ziemiach polskich nowoczesnego øowiectwa i zorganizowanej gos-

podarki lesÂnej. W 1838 r. powstaøo we Lwowie Miejskie Towarzystwo MysÂliwskie,

a w 1880 r. jego odpowiednik w Rzeszowie. W 1860 r. na terenach b. Wielkiego

KsieÎ stwa PoznanÂskiego utworzono Towarzystwo èowcze, a w 1873 r. Towarzystwo

MysÂliwskie. Z kolei w zaborze rosyjskim w 1889 r. utworzono Oddziaø Cesarskiego

Towarzystwa Ochrony PozÇytecznej Zwierzyny i Racjonalnego Polowania. Od 1899 r.

wydawane jest czasopismo ¹èowca Polskiº. Zob. J. Broda,Historia lesÂnictwa w Polsce,

PoznanÂ 2000, s. 25 nn.; M.P. KrzemienÂ , Kultura øowiecka w zarysie, s. 21 nn.; takzÇe:

A. Zarzycka, O pracach nad prawem o søuzÇebnosÂciach lesÂnych w KroÂlestwie Polskim

w latach 1825-1830, artykuø zøozÇony do KsieÎgi Jubileuszowej Profesora W. Urusz-

czaka.
13 JuzÇ w II poøowie XIX w. narodziø sieÎ etos wspoÂ øczesnego mysÂliwego, wyzna-

czajaÎcy stosunek czøowieka do øowiectwa, zwierzyny i caøej przyrody. Sformuøowane

przez XIX-wiecznego poeteÎ Wincentego Pola w ¹Roku MysÂliwcaº credo wspoÂ øczes-

nego øowiectwa brzmi: ¹Czøowiek wspoÂ øczesny odcieÎ ty od zÇywego oddechu natury,

polujaÎc, dopeønia ten brak ciaÎgøego zwiaÎzku z naturaÎ, w chwili gdy znajdzie sieÎ wsÂroÂd

wiejskiej ciszy, pod sklepieniem drzew cienistych lub pod namiotem cienistego

drzewaº.
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2. USTAWODAWSTWO POLSKIE DOTYCZAÎCE LESÂNIKOÂ W

I MYSÂLIWYCH

Obecnie pozycjeÎ lesÂnika w prawie polskim reguluje ustawa z dnia
28 wrzesÂnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 ze
zm.). Do SøuzÇby LesÂnej (art. 45 ust. 1) zalicza sieÎ pracownikoÂw zaj-
mujaÎcych sieÎ sprawami zarzaÎdu LasoÂw PanÂstwowych, prowadzeniem
gospodarki lesÂnej i ochronaÎ lasoÂw, zwalczaniem przesteÎpstw i wykro-
czenÂ w zakresie szkodnictwa lesÂnego i ochrony przyrody (StrazÇ LesÂ-
na) oraz wykonywaniem innych zadanÂ w zakresie ochrony mienia,
sprawami nadzoru itd.14

Z kolei sprawy mysÂliwskie saÎ uregulowane w ustawie z dnia
13 pazÂdziernika 1995 r. Prawo øowieckie (t.j. Dz.U. z 2008 r.,
Nr 201, poz. 1237 ze zm.). èowiectwo traktowane jest jako element
ochrony sÂrodowiska przyrodniczego, oznacza ochroneÎ zwierzaÎt øow-
nych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasada-
mi ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, lesÂnej i ry-
backiej15.

Naczelnym organem administracji rzaÎdowej w zakresie øowiec-
twa i lesÂnictwa jest minister wøasÂciwy do spraw sÂrodowiska, a zadania
z zakresu administracji rzaÎdowej w terenie sprawuje wojewoda
(w niektoÂrych sprawach samorzaÎd wojewoÂdztwa i powiatu)16.

14 UstaweÎ z dnia 28 wrzesÂnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435

ze zm.) stosuje sieÎ do lasoÂw bez wzgleÎdu na formeÎ ich wøasnosÂci (art. 2). Ustawa ta

okresÂla zasady zachowania, ochrony i powieÎkszania zasoboÂw lesÂnych oraz zasady

gospodarki lesÂnej w powiaÎzaniu z innymi elementami sÂrodowiska i z gospodarkaÎ na-

rodowaÎ (art. 1). Lasami, ktoÂre saÎ wøasnosÂciaÎ Skarbu PanÂstwa, zarzaÎdza PanÂstwowe

Gospodarstwo LesÂne ¹Lasy PanÂstwoweº, a nadzoÂr nad nim sprawuje minister wøasÂci-

wy do spraw sÂrodowiska.
15 Cele øowiectwa zdefiniowane zostaøy w art. 3 pkt 1-4 cytowanej ustawy, do

ktoÂ rych zalicza sieÎ : ochroneÎ , zachowanie roÂzÇnorodnosÂci i gospodarowanie populacja-

mi zwierzaÎt øownych; ochroneÎ i ksztaøtowanie sÂrodowiska przyrodniczego na rzecz

poprawy warunkoÂw bytowania zwierzyny; uzyskiwanie mozÇliwie wysokiej kondycji

osobniczej i jakosÂci trofeoÂw oraz wøasÂciwej liczebnosÂci populacji poszczegoÂ lnych ga-

tunkoÂw zwierzyny przy zachowaniu roÂwnowagi sÂrodowiska przyrodniczego; speønia-

nie potrzeb spoøecznych w zakresie uprawiania mysÂlistwa, kultywowania tradycji oraz

krzewienia etyki i kultury øowieckiej.
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Caøa administracja lesÂna, podobnie zresztaÎ jak i øowiecka, jest
uwazÇana za pracownikoÂw umundurowanych, m.in. z prawem do no-
szenia munduru lesÂnika i odpowiednio mysÂliwego17.

3. KANONICZNE PODSTAWY DZIAèANIA DUSZPASTERSTWA

LESÂNIKOÂ W I MYSÂLIWYCH

Przez døugie wieki opieka duszpasterska nad lesÂnikami, mysÂliwy-
mi i czøonkami ich rodzin byøa tresÂciaÎ ogoÂ lnej dziaøalnosÂci duszpas-
terskiej KosÂcioøa Katolickiego lub innych kosÂcioøoÂw. ChociazÇ wsÂroÂd
przedstawicieli stanu duchownego roÂzÇnych konfesji nie brakowaøo
miøosÂnikoÂw pieÎkna przyrody, zapalonych mysÂliwych i pustelnikoÂw
zÇyjaÎcych w gøuszy lasu.

Niezwykle wazÇnym impulsem do rozwoju caøego duszpasterstwa
specjalnego byøy dokumenty Vaticanum Secundum18. Na uwageÎ za-
søuguje takzÇe symboliczny wyraz uznania wobec profesji lesÂnikoÂw
i mysÂliwych papiezÇa wyrazÇany przez Jana Pawøa II w czasie audiencji
i roÂzÇnych spotkanÂ religijnych z przedstawicielami tych sÂrodowisk.

Stolica Apostolska od døuzÇszego juzÇ czasu wydaje szereg doku-
mentoÂw o charakterze normatywno-duszpasterskim, majaÎcych na
celu zapewnienie duszpasterskiej opieki tym wiernym, ktoÂrzy z przy-
czyn zawodowych, zÇyciowych lub hobbystycznych nie saÎ w stanie
korzystacÂ z normalnej (parafialnej) opieki pasterskiej lub wymagajaÎ
dodatkowej, specjalnej19. Niemniej ten rodzaj duszpasterstwa nie jest

16 DziaøalnosÂcÂ Polskiego ZwiaÎzku èowieckiego i koÂ ø øowieckich regulowana jest

m.in. ustawaÎ z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r.,

Nr 79, poz. 855 ze zm.).
17 Ustawa o lasach zawiera katalog osoÂb uprawnionych do noszenia munduru

lesÂnika (art. 35a ust. 2).
18 Por. E. Wiszowaty, Duszpasterstwo Policji. Studium pastoralno-socjologiczne,

Szczytno 2002, s. 27.
19 Przykøadowo dotyczaÎca duszpasterstwa wojskowego konstytucja apostolska

Spirituali militum curae wydana przez Jana Pawøa II dnia 21 kwietnia 1986 r. Zob.

T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II, t. II: Lud BozÇy i jego

nauczanie i usÂwieÎcenie, Olsztyn 2002, s. 261-262.
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regulowany jakimisÂ odreÎbnymi przepisami prawa kosÂcielnego po-
wszechnego czy partykularnego.

Podstaw w prawie kanonicznym dziaøalnosÂci duszpasterstwa spe-
cjalnego (w tym lesÂnikoÂw i mysÂliwych) nalezÇy dopatrywacÂ sieÎ m.in.
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., gdzie kan. 516 § 2 prze-
widuje, zÇe ¹Tam, gdzie jakiesÂ wspoÂ lnoty wiernych nie mogaÎ bycÂ
erygowane, jako parafie lub parafie tymczasowe, biskup diecezjalny
powinien w inny sposoÂb zapewnicÂ im pasterskaÎ opiekeÎº. W praktyce
biskupi ordynariusze na podstawie tego przepisu powoøujaÎ staøych
duszpasterzy (kapelanoÂw) lesÂnikoÂw lub/i mysÂliwych.

Kapelani mysÂliwych i lesÂnikoÂw nie wykonujaÎ zadanÂ o charakterze
jurysdykcyjnym, lecz koordynujaÎ praceÎ wøadz kosÂcielnych na danym
terenie i w sÂrodowisku, czyli Konferencji Episkopatu Polski, jezÇeli
chodzi o zasieÎg ogoÂ lnopolski, albo w imieniu biskupoÂw na terenie ich
diecezji. RoleÎ sÂrodowiskowaÎ takich kapelanoÂw okresÂla kan. 564:
¹Kapelanem jest kapøan, ktoÂ remu powierza sieÎ przynajmniej czeÎ sÂcio-
wo staøaÎ troskeÎ pasterskaÎ o jakaÎsÂ wspoÂ lnoteÎ lub specjalny zespoÂ ø
wiernych, wykonywanaÎ zgodnie z postanowieniami prawa powszech-
nego lub partykularnegoº20. W kazÇdym baÎdzÂ razie kapelani mogaÎ
dziaøacÂ w pojedynkeÎ albo wespoÂ ø z innymi kapelanami i osobami
sÂwieckimi, jezÇeli istnieje taka potrzeba. Z drugiej strony ci duszpas-
terze saÎ kosÂcielnymi reprezentantami sÂrodowiska wobec KEP lub
biskupa miejsca, a takzÇe wobec odpowiednich wøadz panÂstwowych
lub innych szczebla centralnego, lub lokalnego (np. samorzaÎdo-
wych).

WejsÂcie w zÇycie 25 kwietnia 1998 r. Konkordatu z 28 lipca 1993 r.
(Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318) byøo wazÇnym impulsem do rozwoju
duszpasterstwa specjalnego (art. 16-18 Konkordatu)21. Wprawdzie
ten akt prawny nie przewiduje wprost organizacji osobnych jedno-

20 Podobnie E. Wiszowaty, Duszpasterstwo Policji, s. 57.
21 Art. 16 ust. 1-4 Konkordatu traktuje tylko ¹O duszpasterstwie wojskowymº,

natomiast przepis art. 27 Konkordatu gwarantuje, zÇe w przyszøosÂci ¹Sprawy wymaga-

jaÎce nowych lub dodatkowych rozwiaÎzanÂ beÎdaÎ regulowane na drodze nowych umoÂw

mieÎdzy UkøadajaÎcymi sieÎ Stronami albo uzgodnienÂ mieÎdzy RzaÎdem Rzeczypospolitej

Polskiej i KonferencjaÎ Episkopatu Polski upowazÇnionaÎ do tego przez StoliceÎ Apos-

tolskaÎº.
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stek duszpasterstwa w administracji lesÂnej czy øowieckiej, niemniej
jego ogoÂ lne przepisy mogaÎ bycÂ wazÇnym gwarantem tej dziaøalnosÂci22.
W kazÇdym baÎdzÂ razie panÂstwo zobowiaÎzaøo sieÎ przestrzegacÂ prawa
do wolnosÂci religijnej, zapewnia KosÂcioøowi Katolickiemu, bez
wzgleÎdu na obrzaÎdek, swobodne i publiczne peønienie jego misji,
øaÎcznie z wykonywaniem jurysdykcji, jak tezÇ zarzaÎdzanie i administro-
wanie jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego (art. 5).

4. KATOLICKIE DUSZPASTERSTWO LESÂNIKOÂ W I MYSÂLIWYCH

W III RZECZYPOSPOLITEJ

Jak juzÇ wyzÇej przedstawiono, historia indywidualnie ukierunko-
wanej, chociazÇ niesformalizowanej, katolickiej opieki duszpasterskiej
w sÂrodowisku lesÂnikoÂw i mysÂliwych w Polsce sieÎga czasoÂw przedroz-
biorowych. Duszpasterska dziaøalnosÂcÂ duchowienÂstwa katolickiego
w tym sÂrodowisku istniaøa takzÇe w czasach zaboroÂw. Dalszy inten-
sywniejszy jej rozwoÂ j nastaÎpiø w okresie II Rzeczypospolitej, co byøo
nasteÎpstwem utworzenia pierwszych stowarzyszenÂ mysÂliwskich, a na-
steÎpnie panÂstwowej administracji lesÂnej i øowieckiej23.

W czasach Polski Ludowej sformalizowana posøuga kapøanÂ ska
w administracji panÂstwowej (publicznej) byøa w zasadzie niemozÇliwa,
a w niepublicznej powazÇnie ograniczona, co oznacza, zÇe ogoÂ lna (pa-
rafialna), a tym bardziej specjalna opieka duszpasterska nad lesÂnika-
mi i mysÂliwymi formalnie nie mogøa sieÎ rozwinaÎcÂ i funkcjonowacÂ.

StaÎd tezÇ w tworzeniu sieÎ caøego specjalistycznego duszpasterstwa
w Polsce w ostatnim cÂwiercÂwieczu mozÇna dostrzec pewne wyrazÂne
etapy rozwojowe. Jak juzÇ wspomniano, wrogosÂcÂ (niecheÎ cÂ) z okresu
Polski Ludowej przeszøa na przeøomie lat 80. i 90. ubiegøego wieku

22 Art. 1 Konkordatu przewiduje: ¹Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska

potwierdzajaÎ, zÇe PanÂstwo i KosÂcioÂ ø Katolicki saÎ ± kazÇde w swej dziedzinie ± niezalezÇne

i autonomiczne oraz zobowiaÎzujaÎ sieÎ do peønego poszanowania tej zasady we wzajem-

nych stosunkach i we wspoÂ ødziaøaniu dla rozwoju czøowieka i dobra wspoÂ lnegoº.
23 Zob. art. VII Konkordatu z dnia 10 lutego 1925 r. (Dz.U. RP z 1925 r., Nr 72,

poz. 501). Kapelani mieli prawa proboszczowskie w stosunku do urzeÎdnikoÂw i ich

rodzin.
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w etap akceptacji wyspecjalizowanej søuzÇby kapelanÂskiej peønionej
w ramach lub obok duszpasterstwa parafialnego i na zasadzie wolun-
tariatu, azÇ do poziomu sformalizowania (zinstytucjonalizowania) na
gruncie prawa kanonicznego i polskiego i ewentualnego przejeÎ cia
przez panÂstwo kosztoÂw utrzymywania kapelanoÂw w niektoÂrych sÂro-
dowiskach na poczaÎtku kolejnego stulecia. RozwoÂ j duszpasterstwa
lesÂnikoÂw i mysÂliwych w Polsce na poczaÎtku XXI w. ma nadal cha-
rakter dynamiczny, bo nie zostaø jeszcze zakonÂczony i ustabilizowany
i znajduje sieÎ gdziesÂ posÂrodku tej drogi rozwoju, zmierzajaÎcej bycÂ
mozÇe do tych wyzÇej wymienionych rozwiaÎzanÂ instytucjonalnych.

NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe ustawodawstwo wyznaniowe z 1989 r. jest
gwarantem rozwoju katolickiego i niekatolickiego duszpasterstwa spe-
cjalnego w Polsce, ale wprost nie zawiera jakichsÂ przepisoÂw szczegoÂ l-
nych24. W kazÇdym baÎdzÂ razie od poczaÎtku lat 90. wraz z normalizacjaÎ
stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂ ø w III RP potrzeba jego rozwoju zostaøa
dostrzezÇona przez zwiaÎzki wyznaniowe, czynniki panÂstwowe i samych
wiernych. W tych sÂrodowiskach pojawiøa sieÎ potrzeba roztoczenia spe-
cjalnej opieki duszpasterskiej nad wiernymi katolickimi i niekatolicki-
mi zatrudnionymi na roÂzÇnych stanowiskach w administracji lesÂnej i nad
stowarzyszeniami mysÂliwskimi oraz nad czøonkami ich rodzin.

PowazÇnym impulsem do rozwoju duszpasterstwa specjalnego
w roÂzÇnych sÂrodowiskach i zawodach (takzÇe umundurowanych)
w Polsce byøo sformalizowanie duszpasterstwa wojskowego i reakty-
wowanie w 1991 r. Ordynariatu Polowego WP.

W 1996 r. oÂwczesny dyrektor generalny LasoÂw PanÂstwowych
(dr Janusz Dawidziuk) zwroÂciø sieÎ do prymasa Polski kard. JoÂzefa
Glempa, peøniaÎcego woÂwczas urzaÎd przewodniczaÎcego Konferencji
Episkopatu Polski, o roztoczenie specjalnej opieki duszpasterskiej

24 Niestety, przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia

i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965 ze zm.), jak i ustawy z 17 maja 1989 r.

o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr

29, poz. 154 ze zm.), gwarantujaÎce opiekeÎ duszpasterskaÎ wsÂroÂd roÂzÇnych profesji i sy-

tuacji zÇyciowych wiernych (w tym duszpasterstwa specjalnego, art. 30-32), nie prze-

widujaÎ osobnej opieki duszpasterskiej lesÂnikoÂw i mysÂliwych. Podobnie sprawa sieÎ ma

w pozostaøych 14 ustawach indywidualnych regulujaÎcych prawne poøozÇenie kosÂcioøoÂw

i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce.
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nad lesÂnikami. W odpowiedzi na teÎ petycjeÎ KEP podjeÎ øa uchwaøeÎ
o powoøaniu staøego delegata KEP ds. Duszpasterstwa PracownikoÂw
LesÂnictwa,GospodarkiWodnej i Ochrony SÂ rodowiska, ktoÂ rym zostaø
mianowany ± peøniaÎcy do dzisiaj te obowiaÎzki ± bp pomocniczy archi-
diecezji wrocøawskiej Edward Janiak (m.in. absolwent technikum
lesÂnego).

OkolicznosÂcÂ ta byøa powazÇnym sygnaøem do wypeønienia przez
biskupoÂw ordynariuszoÂw miejsca kanonicznego zadania powoøania
w swojej archidiecezji i diecezji staøego duszpasterza (kapelana) ds.
lesÂnikoÂw i mysÂliwych. Na wniosek bpa Janiaka biskupi ordynariusze
zaczeÎ li sukcesywnie ustanawiacÂ staøych diecezjalnych duszpasterzy
dla kazÇdej z 17 dyrekcji regionalnych PanÂstwowego Gospodarstwa
LesÂnego ¹Lasy PanÂstwoweº25 i obsadzacÂ odpowiednimi kapelanami
sposÂroÂd duchowienÂstwa diecezjalnego lub zakonnego.

JezÇeli chodzi o duszpasterstwo mysÂliwych, to prawie roÂwnolegle
z powyzÇszym funkcjeÎ ogoÂ lnopolskiego kapelana (Krajowego Koor-
dynatora Duszpasterstwa) w Polskim ZwiaÎzku èowieckim powie-
rzono ks. praøatowi dr. Wojciechowi FraÎtczakowi26. ChociazÇ mysÂliwi
nie doczekali sieÎ jeszcze osobnego stanowiska staøego delegata KEP
ds. duszpasterstwa mysÂliwych, niemniej duszpasterstwo mysÂliwych
na szczeblach diecezji i parafii rozwija sieÎ bardzo zÇywo. Analogicznie
jak w przypadku duszpasterstwa lesÂnikoÂw, biskupi diecezjalni na
podstawie kanonicznych dekretoÂw tworzaÎ i obsadzajaÎ w swoich die-
cezjach stanowiska duszpasterskie konkretnymi juzÇ duszpasterzami
mysÂliwych. ZresztaÎ obecnie obowiaÎzujaÎce prawo statutowe sprzyja
wøadzom lokalnym sÂrodowisk mysÂliwych w staraniach nad roztocze-
niem nad nimi opieki duszpasterskiej27.

25 PanÂstwowe Gospodarstwa LesÂne zatrudniajaÎ obecnie ok. 26 tys. osoÂb. Kolejne

kilkadziesiaÎt tysieÎ cy pracuje dla LasoÂw Polskich jako tzw. zakøady usøug lesÂnych, wy-

konujaÎce prace hodowlane i pozyskujaÎce drewno. Dodatkowo nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ

na licznaÎ grupeÎ pracownikoÂw przemysøu tartacznego i przerobu drewna.
26 Autor kilku cennych publikacji o øowiectwie i mysÂlistwie, m.in. publikacji Pa-

troni mysÂliwych, Wøocøawek 2002.
27 Mianowicie, obecnie obowiaÎzujaÎcy statut Polskiego ZwiaÎzku èowieckiego

uchwalony zostaø 2 lipca 2005 r. i wsÂroÂd praw czøonkoÂw (rozdziaø IV, § 9, ust. 3)

przewiduje, zÇe ¹WøasÂciwe organy Zrzeszenia i koÂ ø øowieckich, realizujaÎc woleÎ swych
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Proces ten nie jest jeszcze we wszystkich diecezjach zakonÂczony.
Formalnie duszpasterze lesÂnikoÂw i mysÂliwych ± inaczej nizÇ np. kape-
lani Policji, SøuzÇby Celnej czy StrazÇy Ochrony Kolei ± nie saÎ wøaÎczeni
do Ordynariatu Wojska Polskiego i nie mogaÎ tworzycÂ osobnych de-
kanatoÂw i parafii. Mianowicie, po wsteÎpnej analizie danych (zob.
strona internetowa ¹opokaº) okazuje sieÎ , zÇe diecezjalne i parafialne
duszpasterstwo lesÂnikoÂw i mysÂliwych ma ze sobaÎ wiele, nie tylko
organizacyjnych, cech wspoÂ lnych, wzajemnie je øaÎczaÎcych. Biskupi
diecezjalni w miareÎ lokalnych potrzeb i mozÇliwosÂci kadrowych po-
woøujaÎ duszpasterzy dla jednej lub drugiej z omawianych profesji
z osobna albo tezÇ øaÎcznie dla obydwoÂch. IstniejaÎ diecezje, gdzie po-
woøano tylko duszpasterza mysÂliwych28 lub tylko duszpasterza lesÂni-
koÂw29, lub tezÇ ustanowiono osobnych duszpasterzy dla lesÂnikoÂw
i mysÂliwych30. SaÎ tezÇ diecezje, gdzie funkcje duszpasterzy jednego
i drugiego sÂrodowiska peøni ten sam duchowny ± swoista unia perso-
nalna (czyli wspoÂ lny duszpasterz lesÂnikoÂw i mysÂliwych)31. Niestety,
w niektoÂrych diecezjach w ogoÂ le jeszcze nie ustanowiono duszpaste-
rza dla tych sÂrodowisk (np. diecezja sandomierska).

W kazÇdym baÎdzÂ razie kandydat na kapelana sÂrodowisk lesÂnikoÂw
i mysÂliwych musi cechowacÂ sieÎ odpowiednimi przymiotami osobisty-

czøonkoÂw, mogaÎ zwracacÂ sieÎ z prosÂbaÎ do wøasÂciwych kosÂcioøoÂw lub zwiaÎzkoÂw wyzna-

niowych o powoøanie duszpasterzy sÂrodowisk mysÂliwychº.
28 Przykøadowo w archidiecezji gniezÂnienÂ skiej ± ks. Kazimierz Kuczma, w diecezji

bielsko-zÇywieckiej ± ks. Jan èasut.
29 Przykøadowo w archidiecezji przemyskiej ± ks. Tadeusz Gramatyka, gdanÂskiej

± ks. praøat dr Zbigniew ZielinÂ ski, w diecezji legnickiej ± ks. mgr Bogusøaw Sawaryn.
30 Przykøadowo w archidiecezji krakowskiej duszpasterzem lesÂnikoÂw jest ks. Ja-

nusz BielanÂ ski, a duszpasterzem mysÂliwych jest o. Tadeusz Popiela OC. W archidie-

cezji warszawskiej duszpasterzem lesÂnikoÂw i wodniakoÂw jest ks. kanonik Wiktor Oj-

rzynÂ ski, a duszpasterzem mysÂliwych jest ks. praøat Konstanty Kordowski. W archidie-

cezji lubelskiej duszpasterzem mysÂliwych jest ks. mgr Jan Pokrywka, a pracownikoÂw

ochrony sÂrodowiska ks. mgr Jan Haøasa. W diecezji bydgoskiej duszpasterzem lesÂni-

koÂw jest ks. Mieczysøaw BielinÂski, a mysÂliwych ks. Ryszard Pruczkowski, radomskiej

duszpasterzem lesÂnikoÂw jest ks. Stanisøaw Pudzianowski, a mysÂliwych ± ks. Andrzej

Pawlik.
31 Przykøadowo w archidiecezji wrocøawskiej ± ks. Wiktor Hyla, w diecezji ko-

szalinÂ sko-koøobrzeskiej ± ks. Jerzy BaÎk, podobnie jest w drohiczynÂ skiej ± ks. mgr JoÂzef

P. Poskrobko.
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mi lub zawodowymi, ktoÂ re saÎ przydatne w peønieniu funkcji duszpas-
terskich, oraz rozeznaniem specyfiki zawodu lub zajeÎ cia. StaÎd tezÇ

ceni sieÎ duchownych, ktoÂ rzy konÂczyli studia lub szkoøy sÂrednie o pro-
filu lesÂnym lub øowieckim, ochroneÎ przyrody i sÂrodowiska itp.32 Wie-
lu z tych kapelanoÂw sprawuje tradycyjne urzeÎdy i funkcje w KosÂciele
(np. proboszczowskie, wikariuszy itd.). WsÂroÂd kapelanoÂw katolickich
i niekatolickich nie brakuje czynnych mysÂliwych, bioraÎcych aktywny
udziaø w pracach poszczegoÂ lnych koÂ ø øowieckich, stowarzyszenÂ miøosÂ-
nikoÂw ochrony sÂrodowiska, przyrody, lasoÂw, fauny itd.

5. PRZYKèADY AKTYWNOSÂCI KAPELANOÂ W LESÂNIKOÂ W I MYSÂLIWYCH

W POLSCE

AktywnosÂcÂ katolickiego duszpasterstwa sÂrodowiskowego ma
charakter uzupeøniajaÎcy wobec duszpasterskiej roli proboszcza i wi-
kariusza.

Kapelani lesÂnikoÂw i mysÂliwych lepiej nizÇ ksieÎ zÇa parafialni znajaÎ
specyfikeÎ zawodu i profesji swoich podopiecznych, a tym samym
mogaÎ skuteczniej im pomoÂc. Duchowni, nie tylko katoliccy, w zalezÇ-
nosÂci od potrzeb chwili uczestniczaÎ w roÂzÇnych uroczystosÂciach tych
sÂrodowisk. Kapelani ci peøniaÎ obok tradycyjnych roÂ l kapøana takzÇe
inne roÂzÇne posøugi, np. bioraÎ udziaø w uroczystosÂciach, sÂwieÎ tach, re-
kolekcjach33, pielgrzymkach i innych spotkaniach typu imprezy hu-
bertowskie, ceremonie posÂwieÎ cenia sztandaroÂw, lesÂniczoÂwek, siedzib
mysÂliwskich, lasoÂw i pasiek, uczestniczaÎ w obchodach rocznic po-

32 NiektoÂrzy duchowni katoliccy obok peønienia urzeÎdoÂw kosÂcielnych, np. pro-

boszcza, uzyskujaÎ zawoÂd lesÂnika, konÂczaÎ studia lesÂne lub legitymujaÎ sieÎ sÂrednim wy-

ksztaøceniem w tym kierunku itd. Przykøadowo ks. Wiktor OjrzynÂ ski w 2003 r. zostaø

mianowany duszpasterzem Dyrekcji Regionalnej LasoÂw PanÂstwowych w Warszawie.

Otrzymaø tezÇ przywilej noszenia munduru lesÂniczego z dystynkcjami zasteÎpcy dyrek-

tora regionu, ale bez zatrudniania w administracji lesÂnej. Pod adresem: http://

www.lp.gov.pl/media/prasa_o_lasach/ch142opska-droga-w-cieniu-konarow-rozjasnic-

niebo-tysiacem-gwiazd, styczenÂ 2009 r.
33 Zob. ¹Chøopska Drogaº 2006, nr 48, gdzie podano, zÇe na coroczny Kra-

jowy Zjazd Polskiego Towarzystwa LesÂniczego przybywali takzÇe kapelani sÂrodo-

wiska.
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wstania koÂ ø øowieckich oraz otwarcia roku szkolnego w liceach lesÂ-
nych i øowieckich, organizujaÎ spotkania wigilijne z opøatkiem i koleÎ -
dami, peøniaÎ posøugeÎ sakramentalnaÎ (chrzty, sÂluby, spowiedzÂ, eucha-
rystia itd.) i odprawiajaÎ pogrzeby. Ponadto troszczaÎ sieÎ o sprawy
zwiaÎzane z etykaÎ i tradycjaÎ øowieckaÎ i lesÂnika34.

OdbywajaÎ sieÎ systematycznie ogoÂ lnopolskie spotkania (o charak-
terze duszpasterskim) lesÂnikoÂw i mysÂliwych z krajowym duszpaster-
stwem; pierwsze miaøo miejsce we Wrocøawiu w miejscowej katedrze
w 1996 r. Kolejne spotkania lesÂnikoÂw i mysÂliwych o charakterze piel-
grzymkowym organizowano juzÇ na Jasnej GoÂrze35. AktywnosÂcÂ sÂro-
dowiska wykracza tezÇ poza granice kraju, czego przykøadem saÎ spot-
kania z papiezÇem36, pielgrzymki do znanych miejsc kultu w kraju i na
sÂwiecie, spotkania religijne z lesÂnikami i mysÂliwymi z innych krajoÂw,
integracyjne rekolekcje lesÂnikoÂw i mysÂliwych37 itd. Owocem staranÂ
sÂrodowiska zostaø opracowany Modlitewnik lesÂnika, zawierajaÎcy
okazjonalne modlitwy m.in. za nadlesÂniczego, o wiernosÂcÂ søuzÇbie
lesÂnej, o wydajnosÂcÂ uprawy lesÂnej, modlitweÎ lesÂnika zapracowa-
nego38.

34 Zob. M.P. KrzemienÂ , Kodeks etyki mysÂliwskiej z komentarzem, KrakoÂw 2006,

s. 31.
35 Ostatnie z nich, dwunaste, odbyøo sieÎ 20 wrzesÂnia 2008 r. pod hasøem ¹DacÂ

sÂwiadectwo prawdzieº. W pielgrzymce uczestniczyli m.in. Delegat KEP ds. Duszpas-

terstwa PracownikoÂw LesÂnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony SÂ rodowiska bp Ed-

ward Janiak. Kapelani i hierarchia kosÂcielna wielokrotnie podkresÂlali podczas tego

rodzaju uroczystosÂci, zÇe ¹saÎ oni strazÇnikami wielkiego bogactwa narodowego, ktoÂre

zÇywi, leczy, a kiedy potrzeba ± takzÇe ochraniaº. Zob. kard. H. Gulbinowicz, ¹Niedziela

OgoÂ lnopolskaº 2005, nr 43.
36 PapiezÇ Jan Paweø II w Rzymie w dniu 28 kwietnia 2004 r. udzieliø prywatnej

audiencji ponad 300-osobowej grupie polskich lesÂnikoÂw, w czasie ktoÂrej posÂwieÎ ciø

m.in. zÇoøeÎdzie zebrane z najstarszego polskiego deÎbu im. Chrobrego, z ktoÂrych posa-

dzono deÎby im. PapiezÇa-Polaka.
37 Na terenie caøej Polski wsÂroÂd lesÂnikoÂw posøuguje ok. 30 duszpasterzy. ZÂ roÂdøo:

http://209.85.129.132/search?q=cache:m6rD6YE9RwMJ:www.diecezja.waw.pl/doku-

ment.php%3Fid%3D1386+duszpasterstwo+le%C5%9Bnik%C3%B3w&hl=pl&ct=

clnk&cd=26&gl=pl, styczenÂ 2009 r.
38 Modlitewnik ten nawiaÎzuje do innych sÂrodowiskowych modlitewnikoÂw, np.

modlitewnika policjanta; jest wazÇnym elementem konsolidacji sÂrodowiska oraz czøon-

koÂw ich rodzin i wiernych z innych sÂrodowisk. Zawarte w nim zasady posteÎpowania
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DziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ w sÂrodowisku lesÂnikoÂw i mysÂliwych
w Polsce wykazujaÎ takzÇe duchowni prawosøawni i protestanccy39.

6. POSTULATY DE LEGE FERENDA

Kapelani lesÂnikoÂw i mysÂliwych, jak wieÎkszosÂcÂ przedstawicieli
duszpasterstwa specjalnego w Polsce, saÎ w zasadzie woluntariuszami.
WyjaÎtek stanowiaÎ kapelani m.in. w Wojsku Polskim, Policji, SøuzÇbie
Celnej, ktoÂ rzy zostali zatrudnieni na specjalnie utworzonych w tym
celu stanowiskach kapelanoÂw i odpowiednio zaszeregowani ze staøaÎ
pensjaÎ wypøacanaÎ z budzÇetu panÂstwa. StaÎd istotnym zagadnieniem do
przedyskutowania w przyszøosÂci pozostaje, czy kapelani lesÂnikoÂw
i mysÂliwych powinni miecÂ mozÇliwosÂcÂ zatrudnienia na stanowisku ka-
pelana (i odpowiedniego zaszeregowania) w tym zawodzie (np.
w SøuzÇbie LesÂnej lub PanÂstwowej StrazÇy èowieckiej), ktoÂ rego koszty
wzieÎ øoby na siebie panÂstwo?40

Na razie nic nie wskazuje, zÇeby zostaøy zawarte porozumienia
mieÎdzy Ministrem SÂ rodowiska i KonferencjaÎ Episkopatu Polski (jej
delegatem ds. duszpasterstwa lesÂnikoÂw i odpowiednio mysÂliwych)
w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa
SøuzÇby LesÂnej i profesji mysÂliwskiej, chociazÇ dobrymwzorcem byøyby
porozumienia z 2007 r. dotyczaÎce organizacji i funkcjonowania kato-
lickiego duszpasterstwa np. w Policji i SøuzÇbie Celnej41.

i wartosÂci duchowemogaÎ wspomagacÂ lesÂnikoÂw i czøonkoÂw ich rodzin w godnym i owoc-

nym peønieniu zadanÂ zawodowych i sÂrodowiskowych.
39 Potrzeba roztoczenia opieki duszpasterskiej nad lesÂnikami i mysÂliwymi istnieje

takzÇe wsÂroÂd innych wyznanÂ nizÇ rzymskokatolickie. DuzÇe zasøugi w tej dziedzinie majaÎ

polscy Tatarzy, zajmujaÎcy sieÎ w przeszøosÂci sokolnictwem i bobrownictwem. Zob.

S. Milczarek, Kultura øowiecka w sÂwietle islamu, Warszawa 2002, s. 150-151.
40 Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe duchowni (nie tylko katolicy) mogaÎ bycÂ czøonka-

mi koÂ ø mysÂliwskich oraz stowarzyszenÂ zajmujaÎcych sieÎ ochronaÎ fauny, przyrody, lasoÂw

itd.
41 Porozumienie w dniu 31 pazÂdziernika 2007 r. w sprawie organizacji i funkcjo-

nowania katolickiego duszpasterstwa SøuzÇby Celnej podpisali Minister FinansoÂw i de-

legat Konferencji Episkopatu Polski ds. SøuzÇby Celnej (ks. bp gen. dyw. dr Tadeusz

Pøoski); weszøo w zÇycie z dniem podpisania. Podobne porozumienie kilkanasÂcie dni
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NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe obecnie obowiaÎzujaÎce przepisy polskiego
prawawyznaniowego, tj. ustawa z dnia 17maja 1989 r. o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965
ze zm.) i ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29,
poz. 154 ze zm.) zezwalajaÎ na tworzenie staøych stanowisk katolic-
kich (takzÇe niekatolickich) kapelanoÂw w zawodach lesÂnikoÂw (np.
w SøuzÇbie LesÂnej) i mysÂliwych (np. w PanÂstwowej StrazÇy èowiec-
kiej). NalezÇaøoby jedynie nieznacznie znowelizowacÂ odpowiednie
przepisy o lasach i prawo øowieckie oraz akty wykonawcze do tych
ustaw.

DobraÎ podporaÎ byøaby chociazÇby konstytucyjna zasada wspoÂ ø-
dziaøania kazÇdego w swoim zakresie (panÂstwa i KosÂcioøa) dla dobra
czøowieka i dobra wspoÂ lnego (art. 25 ust. 3)42. MozÇna powoøacÂ sieÎ
takzÇe na inne utrwalone juzÇ w polskim prawodawstwie zasady, takie
jak: troskeÎ o zapewnienie nalezÇytego profesjonalizmu czøonkoÂw, pra-
cownikoÂw i funkcjonariuszy sÂrodowisk lesÂnych i øowieckich, na przy-
jeÎ te standardy we wspoÂ øczesnych panÂstwach demokratycznych43 oraz
na cheÎ cÂ nawiaÎzania do bogatych tradycji historycznoprawnych,
tj. posøugi duszpasterskiej pracownikoÂw lesÂnictwa i øowiectwa
w okresie II Rzeczypospolitej.

W tego typu porozumieniach nalezÇaøoby sprecyzowacÂ po stronie
kosÂcielnej i polskiej zasady tworzenia osobnych i staøych jednostek

wczesÂniej (19 pazÂdziernika 2007 r.) podpisali Komendant GøoÂwny Policji (insp. Tade-

usz Budzik) z delegatemKonferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji (ks.

bp. gen. dyw. dr. Tadeuszem Pøoskim). Zob. Z. Zarzycki,Duszpasterstwo søuzÇby celnej

w Polsce, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2008, t. 11, s. 5-23; tenzÇe, Porozumienia

RzaÎdu z KonferencjaÎ Episkopatu Polski w sprawie organizacji funkcjonowania dusz-

pasterstwa katolickiego w policji, søuzÇbie celnej i strazÇy granicznej, publikacja zøozÇona

do druku w materiaøach z V Zjazdu Katedr Prawa Wyznaniowego, zorganizowanego

przez Wydziaø Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie

Lubelskim w Krasnobrodzie 13-15 maja 2008 r. pt. ¹Bilateralizm w stosunkach panÂ -

stwowo-kosÂcielnychº.
42 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,

poz. 483 ze zm.).
43 Zob. http://www.ordynariat.wp.mil.pl/dokument_wiecej.php?iddokument=

28 stycznia 2009 r.
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kosÂcielno-cywilnych44, obsady stanowisk kapelanoÂw lesÂnikoÂw i mysÂ-
liwych, ewentualnego ich awansu i odwoøywania na gruncie prawa
polskiego, odpowiedzialnosÂci dyscyplinarnej45, zakres obowiaÎzkoÂw
(chociazÇby przykøadowo) itd.46

ZAKONÂ CZENIE

Wreszcie dojrzaøa chyba juzÇ idea, zÇe panÂstwo polskie, niezalezÇ-
nie od konstytucyjnej zasady bezstronnosÂci i niezawisøosÂci kazÇdego
w swoim zakresie, powinno jednak wziaÎcÂ na siebie czeÎ sÂciowo trud
ponoszenia kosztoÂw utrzymania staøych katolickich (i niekatolic-
kich) duszpasterzy w sÂrodowisku lesÂnikoÂw i mysÂliwych. Wpraw-
dzie teza ta mozÇe miecÂ wielu przeciwnikoÂw, gøoÂwnie wsÂroÂd zwo-

44 Osobnym, ale istotnym zagadnieniem pozostaje pytanie o ewentualne proÂby

staranÂ o stworzenie osobnego ordynariatu dla zawodoÂw umundurowanych, w tym dla

StrazÇy i SøuzÇby LesÂnej, PanÂ stwowej StrazÇy èowieckiej itd. BycÂ mozÇe wystarczaÎ obecne

struktury organizacyjne oraz dobrzy, ofiarni, czujaÎcy specyfikeÎ tych zawodoÂw i profesji

kapelani.
45 Pozostaje tezÇ otwarte pytanie, czy podczas mszy odprawianej dla czøonkoÂw

sÂrodowiska lesÂnikoÂw i mysÂliwych kazÇdy kapøan w niej uczestniczaÎcy ma prawo nosicÂ

mundur lesÂnika lub mysÂliwego, czy tylko kapelani sÂrodowiskowi? ChociazÇ wiadomo,

zÇe zakøadanie tych munduroÂw przez duchownych w czasie mszy lub przy innych okaz-

jach podnosi rangeÎ zawodu i jest pozytywnie odbierane w sÂrodowisku.
46 Przykøadowo, zadania te mogøyby obejmowacÂ: 1) organizowanie opieki dusz-

pasterskiej dla funkcjonariuszy SøuzÇby (w tym StrazÇy) LesÂnej oraz PanÂstwowej StrazÇy

èowieckiej i pracownikoÂw administracji lesÂnej i øowieckiej i ich rodzin, a takzÇe wete-

ranoÂw i kombatantoÂw oraz emerytoÂw i rencistoÂw; 2) organizowanie, przeprowadzanie

i nadzorowanie zajeÎ cÂ z etyki normatywnej; 3) organizowanie nabozÇenÂstw, w tym

z okazji sÂwiaÎt lesÂnikoÂw i mysÂliwych i uroczystosÂci panÂ stwowych; 4) wspoÂ ødziaøanie

z organami administracji lesÂnej i øowieckiej w zakresie prowadzenia dziaøalnosÂci osÂwia-

towo-wychowawczej wsÂroÂd funkcjonariuszy lesÂnych i øowieckich oraz pracownikoÂw;

5) wspoÂ øorganizowanie uroczystosÂci patriotyczno-religijnych z udziaøem funkcjonariu-

szy i pracownikoÂw lesÂnictwa i mysÂlistwa, ich rodzin oraz emerytoÂw i rencistoÂw; 6) wy-

jazdy søuzÇbowe celem realizacji wyzÇej wymienionych obowiaÎzkoÂw oraz innych zadanÂ

z zakresu dziaøalnosÂci duszpasterskiej; 7) przewodzenie funkcjonariuszom i pracowni-

kom oraz emerytom i rencistom w pielgrzymowaniu na cmentarze wojenne i miejsca

pamieÎ ci narodowej celem oddania hoødu bohaterom; 8) zabezpieczanie logistyczne

prowadzonej dziaøalnosÂci duszpasterskiej.
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lennikoÂw laickosÂci panÂstwa, ale konstruktywna wspoÂ øpraca panÂ -
stwa i KosÂcioøa (kosÂcioøoÂw) w tej dziedzinie jest z powodzeniem
realizowana w roÂzÇnych konfesjach w Niemczech i Austrii, a nawet
w innych modelach panÂstwowo-kosÂcielnych w Skandynawii i w kra-
jach muzuømanÂskich47.

UzasadnicÂ mozÇna jaÎ takzÇe tym, zÇe dotychczasowa wolontariacka
dziaøalnosÂcÂ duszpasterska w tych sÂrodowiskach zdaøa egzamin i jest
bardzo wysoko oceniana, ale ciaÎgle rosÂnie skala potrzeb i obowiaÎz-
koÂw duszpasterskich. Inaczej moÂwiaÎc, trudy cieÎ zÇkiej pracy kapela-
noÂw w tych profesjach powinny miecÂ pewien poziom gwarancji, od-
powiadajaÎcy stanowi wzajemnych partnerskich relacji panÂ stwo±KosÂ-
cioÂ ø, i bycÂ sformalizowane na gruncie przepisoÂw prawa polskiego,
øaÎcznie z przysøugujaÎcym im stosownym wynagrodzeniem, a nawet
pomocaÎ panÂstwa w realizacji zadanÂ (funkcji) duszpasterskich, m.in.
poprzez dofinansowanie do utrzymania miejsc kultu i innych pomie-
szczenÂ , sÂrodkoÂw transportu48. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, zÇe
krok ten nawiaÎzywaøby do procesoÂw, jakie przeszøy (lub przechodzaÎ)
duszpasterstwo katolickie i niekatolickie w Wojsku Polskim, Policji,
StrazÇy Celnej itd.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywacÂ, zÇe opieka staøego i wøasÂ-
ciwego kapelana nad pracownikami lesÂnictwa i øowiectwa (takzÇe
mysÂliwymi) mozÇe pozwolicÂ im na utrzymanie wøasÂciwej postawy
moralnej i uniknieÎ cie roÂzÇnych pokus. DziaøalnosÂcÂ takiego duszpas-
terstwa mozÇe bycÂ elementem budowania panÂstwa wolnego od wie-
lu negatywnych zjawisk spoøecznych (np. køusownictwa, zagøady
gatunkoÂw zwierzaÎt i rosÂlin, zanieczyszczenia sÂrodowiska, woÂd
itd.) i wyrobienia pozytywnych postaw spoøecznych, w tym szacun-
ku do prawa (lesÂnego i øowieckiego) oraz uprawianych zawodoÂw
i zajeÎ cÂ.

47 Zob. S. Milczarek, Kultura øowiecka w sÂwietle islamu, s. 150-151.
48 Zob. http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,4403951.html, styczenÂ 2009 r.

ZDZISèAW ZARZYCKI88



ECCLESIASTICAL LEGAL ASPECTS OF THE CATHOLIC CHAPLAINCY

OF FORESTERS AND HUNTERS IN POLAND

S umma r y

Catholic and non-Catholic chaplaincy of foresters and hunters in Po-
land has a long tradition and dates back to medieval times. The chaplaincy
of foresters and hunters used to be the domain of Catholic pastors, their
curates or monastic priests. The evolution of specialized pastoral assis-
tance occurred at the turn of the 20th century and was incentivized by the
provisions of the Second Vatican Council of 1965 and the political and
economic transformation in Poland in 1989.

Contemporary chaplaincy of foresters and hunters does not develop
separate organizational units under ecclesiastical law or Polish law, such
as the Military Ordinariate of Polish Army, or deaneries in the police of
customs service. However, the Polish Episcopate Conference permitted
every diocesan bishop to establish special, permanent chaplains to watch
over hunters and foresters.

Notwithstanding the fact that the role of pastoral service among hun-
ters and foresters has been highly appreciated by Church authorities and
the faithful, its development gained momentum no earlier than at the
beginning of this century. Currently, such service is performed volunta-
rily. It the foreseeable future, (de lege ferenda postulates) the Polish
Episcopate Conference and competent Polish authorities might enter re-
levant agreements to adjust this matter. This would allow the modification
of Polish law towards the institutionalization and public co-financing of
chaplaincy in such communities. Such solutions would be socially desired
and complying with the constitutional principle of cooperation [of the
State and churches] for the individual and common good (Article 25(3)
of the 1997 Constitution of the Republic of Poland).

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

JAN KRAJCZYNÂ SKI

RELACJE POMIEÎDZY PANÂ STWEM A KOSÂCIOèAMI
I ZWIAÎZKAMI WYZNANIOWYMI W KANTONIE VAUD

WSTEÎP

Kilka miesieÎ cy temu w szwajcarskiej prasie pojawiøy sieÎ teksty
posÂwieÎ cone nowemu bpowi diecezjalnemu Reykiaviku P. BuÈ rchero-
wi, ktoÂ rych tresÂcÂ zdaje sieÎ sugerowacÂ, jakoby jego przejsÂcie z diecezji
Fryburg-Lozanna-Genewa do stolicy Islandii spowodowane byøo
rozbiezÇnosÂciami w rozumieniu przez niego oraz innych przedstawi-
cieli KosÂcioøa Katolickiego przepisoÂw prawa, okresÂlajaÎcych relacje
panÂstwo±kosÂcioÂ ø w kantonie Vaud (Waadt)1. Uwagi publicystoÂw
skøoniøy autora prezentowanego opracowania do blizÇszego zaintere-
sowania sieÎ kwestiaÎ owych relacji pomieÎdzy kantonem Vaud a kosÂ-
cioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi.

WyboÂr sposÂroÂd 26 suwerennych kantonoÂw i poÂ økantonoÂw Kon-
federacji Szwajcarskiej kantonu Vaud jako przedmiotu analizy praw-
nej podyktowany jest jeszcze jednym czynnikiem. OtoÂzÇ kanton ten
staø sieÎ w ostatnich latach miejscem staøego zamieszkania wielu ob-
cokrajowcoÂw, ktoÂ rych znakomita wieÎkszosÂcÂ reprezentuje narody
o tradycjach religijnych zasadniczo obcych w tutejszym sÂrodowisku
zdominowanym przez wiernych KosÂcioøa Ewangelickiego Reformo-

1 Zob. G. Duruz, Un eÂveÃque dans le froid, ¹Le Matin. Suisseº 17 XII 2007, s. 3;

V. Pellegrini, Je n'ai aucun ressentiment, ¹Le Nouvellisteº, 14 XII 2007, s. 3; Question

impertinente, tamzÇe.



wanego i KosÂcioøa Katolickiego2. Wspomniana okolicznosÂcÂ natury
spoøecznej bez waÎtpienia ma wpøyw na tresÂcÂ stanowionego tutaj pra-
wa w zakresie relacji panÂstwo±spoøecznosÂci religijne. BlizÇsze pozna-
nie tych regulacji dotyczaÎcych kantonu, w ktoÂ rym niczym w soczewce
odbijajaÎ sieÎ takie procesy spoøeczne i kulturowe, zachodzaÎce we
wspoÂ øczesnej Europie, jak migracje zewneÎ trzne, masowy napøyw wy-
znawcoÂw islamu, maøzÇenÂstwa o roÂzÇnej przynalezÇnosÂci religijnej,
wzrost populacji ludzi deklarujaÎcych sieÎ jako bezwyznaniowcy, mozÇe
stanowicÂ dobry punkt wyjsÂcia dla tych, ktoÂ rzy majaÎ woleÎ ¹nowegoº,
adekwatnego do biezÇaÎcych okolicznosÂci zÇycia uregulowania prawne-
go kwestii religijnych w poszczegoÂ lnych panÂstwach Europy.

Tytuøem prezentacji nalezÇy odnotowacÂ, izÇ kanton Vaud, obejmu-
jaÎcy znacznaÎ czeÎ sÂcÂ ziem Sabaudii, podbitych w XVI w. przez protes-
tanckich BernenÂczykoÂw, uzyskaø niepodlegøosÂcÂ dnia 24 stycznia
1798 r., kiedy to okupanci uciekli przed armiaÎ Napoleona Bonapar-
tego, a ¹Kanton LemanÂskiº wcielono do przejsÂciowej Republiki Hel-
weckiej. W Akcie posÂredniczaÎcym Bonapartego (L'Acte de meÂdia-

2 Kanton Vaud, zajmujaÎc 7,8% terytorium Konfederacji Szwajcarskiej (321 205

ha), stanowi czwarty pod wzgleÎdemwielkosÂci powierzchni i trzeci pod wzgleÎdem liczby

mieszkanÂcoÂw (658 659 osoÂb ± stan z dnia 31 grudnia 2006 r.) kanton kraju. 28,5%

wspomnianej populacji stanowiaÎ obcokrajowcy. Zob. Portrait du canton de Vaud et

comparaisons avec la Suisse, http://www.scris.vd.ch/main.asp?DomId=178.

Wg danych Federalnego UrzeÎdu Statystycznego istotnie zmieniøa sieÎ w ostatnich

30 latach struktura religijna spoøeczenÂ stwa szwajcarskiego. Podczas gdy liczba wier-

nych nalezÇaÎcych do KosÂcioøa Rzymskokatolickiego i KosÂcioøa Ewangelickiego Refor-

mowanego nieznacznie sieÎ zmniejszyøa, radykalnie wzrosøa liczba czøonkoÂw wspoÂ lnot

islamskich (w 1970 r. ± 16 353, w 2000 r. ± 310 807), wiernych KosÂcioøa Prawosøawnego

(w 1970 r. ± 20 967, w 2000 r. ± 131 851) oraz bezwyznaniowcoÂw (w 1970 r. ± 71 579,

w 2000 r. ± 809 838). Np. w Lozannie, stolicy kantonu Vaud ± zamieszkaøej w 2000 r.

przez 124 914 obywateli ± wierni KosÂcioøa Rzymskokatolickiego stanowili 37,81%

populacji; czøonkowie KosÂcioøa Ewangelickiego Reformowanego ± 27,21%; wierni

KosÂcioøa Prawosøawnego ± 2,16%; czøonkowie spoøecznosÂci islamskich ± 6,00 %; hin-

duisÂci ± 0,62%; wyznawcy judaizmu ± 0,68%. Zob. C. Bovary, R. Broquet, Recense-

ment feÂdeÂral de la population 2000. Le paysage religieux en Suisse, Office FeÂdeÂral de la

Statistique, NeuchaÃ tel, deÂcembre 2004, s. 110-111. PrzyczynaÎ wspomnianej zmiany,

dotyczaÎcej przynalezÇnosÂci religijnej obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, byø przede

wszystkim znaczny wzrost liczby emigrantoÂw, szczegoÂ lnie z Chorwacji, Serbii, Albanii

i Azji. Wielu z nich osiedliøo sieÎ w kantonie Vaud.
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tion, Vermitlungsakte) z 19 lutego 1803 r., w mysÂl ktoÂ rego Konfede-
racjeÎ HelweckaÎ miaø stanowicÂ zwiaÎzek 19 kantonoÂw, kanton Vaud
zostaø zroÂwnany w prawach z innymi kantonami. W tym tezÇ roku
lokalny parlament (Le Grand Conseil du Canton de Vaud) uchwaliø
pierwszaÎ konstytucjeÎ kantonalnaÎ. Zawarte w niej przepisy prawa
uchyliøa Konstytucja Kantonu Vaud z 1 marca 1885 r. Trzecia z kolei
ustawa zasadnicza, przyjeÎ ta przez obywateli kantonu 22 wrzesÂnia
2002 r., regulujaÎca roÂwniezÇ kwestie natury religijnej, stanowiaÎce
przedmiot niniejszej analizy, weszøa w zÇycie 14 kwietnia 2003 r.,
w 200. roczniceÎ utworzenia kantonu Vaud i jego przystaÎpienia do
Konfederacji Szwajcarskiej.

1. DYSPOZYCJE KONSTYTUCYJNE DOTYCZAÎCE RELIGII

W OGOÂ LNOSÂCI

Celem poznania gwarancji konstytucyjnych w zakresie religii,
jakie zapewnia sieÎ obywatelom kantonu Vaud, nalezÇy przeanalizo-
wacÂ dwie ustawy zasadnicze, okresÂlajaÎce ogoÂ lne zasady ustroju poli-
tycznego panÂstwa, struktury i kompetencje organoÂw wøadzy panÂ -
stwowej oraz podstawowe prawa i obowiaÎzki obywateli. Najpierw
trzeba poznacÂ ogoÂ lne zasady prawa okresÂlone w Konstytucji federal-
nej Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., przyjeÎ tej przez
naroÂd szwajcarski oraz 26 kantonoÂw, w tym takzÇe przez kanton
Vaud3. Wreszcie nalezÇy odniesÂcÂ sieÎ do tresÂci Konstytucji przyjeÎ tej
przez spoøecznosÂcÂ obywatelskaÎ wymienionego kantonu4. Jakkolwiek
bowiem kanton Vaud, jak i pozostaøe 22 kantony i 3 poÂ økantony
cieszaÎ sieÎ atrybutami panÂstwowosÂci, w tym prawem do posiadania
wøasnego terytorium i konstytucji, prawem zawierania umoÂw mieÎdzy
sobaÎ i z innymi panÂstwami, prawem posiadania wøasnego parlamen-

3 Zob. Constitution feÂdeÂrale de la ConfeÂdeÂration Suisse du 18 avril 1999, art. 15

ust. 1-3 i 72 ust. 1-2, http://www.admin.ch/ch/script/printme.php?ste=/ch/f/rs/101/

a1.html&lng=fr.
4 Zob. Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, http://www.rsv-fic.

vd.ch.
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tu, rzaÎdu i systemu sprawiedliwosÂci5, wspomniane suwerenne panÂ -
stwa delegowaøy Konfederacji zadania, ktoÂ re ¹wymagajaÎ jednolitej
regulacjiº6, sobie pozostawiajaÎc jedynie te funkcje, jakie ¹majaÎ do
speønienia w ramach swoich kompetencjiº7. PosÂroÂd wymienionych
zadanÂ , wymagajaÎcych jednolitej regulacji, ktoÂ re z zasady okresÂla
Konstytucja federalna, znajdujaÎ sieÎ roÂwniezÇ te odnoszaÎce sieÎ do
religii.

Ustawa zasadnicza Konfederacji Szwajcarskiej, ktoÂ ra weszøa
w zÇycie 1 stycznia 2000 r., obok takich podstawowych praw i wolnosÂci
obywatelskich, jak prawo do maøzÇenÂstwa i rodziny, wolnosÂcÂ opinii
i informacji, wymienia tezÇ prawa i wolnosÂci z zakresu religii, a mia-
nowicie wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. NaroÂd i kantony szwajcarskie8

formuøujaÎ w tym przypadku nasteÎpujaÎce trzy zasady prawne, wyzna-
czajaÎce ramy ludzkiej wolnosÂci w zakresie przekonanÂ religijnych i fi-
lozoficznych:

1) wolnosÂcÂ sumienia i wyznania jest gwarantowana (art. 15
ust. 1);

2) kazÇdy czøowiek posiada prawo wolnego wyboru religii i okresÂ-
lenia swoich przekonanÂ filozoficznych oraz ich wyznawania, indywi-
dualnie lub we wspoÂ lnocie (art. 15 ust. 2);

3) kazÇdy czøowiek posiada prawo wstaÎpienia do wspoÂ lnoty reli-
gijnej, nalezÇenia do niej oraz korzystania z nauczania w zakresie
religii. Nikt nie mozÇe bycÂ zmuszany do wstaÎpienia lub przynalezÇnosÂci
do wspoÂ lnoty religijnej ani do wypeønienia aktu religijnego baÎdzÂ
uczestniczenia w nauczaniu religijnym (art. 15 ust. 3).

Dwie pierwsze ogoÂ lne zasady prawa wprost potwierdza tezÇ Kon-
stytucja Kantonu Vaud (zob. art. 16 ust. 1 i 2). Rzeczona ustawa
zasadnicza dodaje ponadto dwie inne zasady, formuøujaÎce wolnosÂci
indywidualne w zakresie religii, mianowicie:

1) kazÇda osoba posiada prawo wstaÎpicÂ do wspoÂ lnoty religijnej,
wedøug wøasnego wyboru baÎdzÂ jaÎ opusÂcicÂ (zob. art. 16 ust. 3);

5 Por. K. KociubinÂski, Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocøaw

2003, s. 85.
6 Zob. Constitution feÂdeÂrale de la ConfeÂdeÂration Suisse, art. 42.
7 Zob. tamzÇe, art. 43.
8 Por. tamzÇe, art. 1.
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2) wszelkiego rodzaju przymus, naduzÇycie wøadzy lub manipula-
cja w sprawach sumienia i wyznania saÎ zakazane (zob. art. 16 ust. 4).

Wymienione tutaj fundamentalne prawa oraz wolnosÂci osoby
ludzkiej w zakresie religii gwarantuje i strzezÇe tak Konfederacja
Szwajcarska, jak i kanton Vaud.W Preambule Konstytucji federalnej
zaznaczono wyrazÂnie, zÇe zadaniemKonfederacji Szwajcarskiej, ktoÂ ra
jest republikaÎ opierajaÎcaÎ sieÎ na poszanowaniu praw podstawowych,
jest ochrona wolnosÂci i praw narodu (zob. art. 2). Ustawa zasadnicza
kantonu Vaud natomiast posÂroÂd wielorakich celoÂw, ktoÂ re przysÂwie-
cajaÎ dziaøalnosÂci panÂstwa, na pierwszym miejscu wymienia: strzezÇe-
nie godnosÂci, praw i wolnosÂci osoÂb (zob. art. 6 ust. 2a).

Konstytucja federalna, okresÂlajaÎc podstawowe indywidualne pra-
wa i wolnosÂci w zakresie religii, jednoczesÂnie pozostawia w gestii
poszczegoÂ lnych kantonoÂw ustalenie praw i wolnosÂci dotyczaÎcych re-
ligii w wymiarze spoøecznym. Art. 72 ust. 1 wspomnianej ustawy
zasadniczej formuøuje tutaj zasadeÎ suwerennosÂci kantonoÂw w zakre-
sie unormowania sytuacji prawnej spoøecznosÂci religijnych. Ustawo-
dawca stanowi mianowicie, zÇe regulacja relacji pomieÎdzy KosÂcioøem
i panÂstwem nalezÇy do kompetencji kantonoÂw.

Konstytucja federalna Konfederacji Szwajcarskiej przewiduje za-
razem jeden wyjaÎtek od wymienionej tutaj zasady niezalezÇnosÂci kan-
tonoÂw w zakresie regulacji sytuacji prawnej kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, mianowicie okolicznosÂcÂ, kiedy zagrozÇone jest poko-
jowe wspoÂ øistnienie obywateli o roÂzÇnej przynalezÇnosÂci religijnej. Na-
roÂd i zroÂzÇnicowane w swych tradycjach religijnych i kulturowych
kantony szwajcarskie, zdeterminowani zÇycÂ razem w poszanowaniu
innych9, zastrzegajaÎ w takim przypadku, co nasteÎpuje: ¹Konfederacja
i kantony mogaÎ przedsieÎwziaÎcÂ ± w granicach wøasnych kompetencji ±
stosowne sÂrodki zaradcze, majaÎce na wzgleÎdzie zachowanie pokoju
pomieÎdzy czøonkami roÂzÇnych wspoÂ lnot religijnychº10.

Do wymienionych wyzÇej zasad konstytucyjnych dotyczaÎcych re-
ligii w ogoÂ lnosÂci nalezÇy jeszcze dodacÂ dwie inne ogoÂ lne zasady prawa
okresÂlone w Konstytucji Kantonu Vaud, wskazujaÎce na znaczenie

9 Por. tamzÇe.
10 TamzÇe, art. 72 ust. 2.
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spoøeczne religii w wymiarze indywidualnym oraz dziaøalnosÂci kosÂ-
cioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na terytorium kantonu. Oto
wspomniane zasady:

1) panÂstwo liczy sieÎ z wymiarem duchowym osoby ludzkiej;
2) panÂstwo uznaje wkøad kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych

w ksztaøtowanie relacji spoøecznych oraz przekaz wartosÂci fundamen-
talnych (zob. art. 169 ust. 1 i 2).

2. STATUS PRAWNY KOSÂCIOèOÂ W I ZWIAÎZKOÂ W WYZNANIOWYCH

W OGOÂ LNOSÂCI

Jak zauwazÇono wyzÇej, okresÂlenie pozycji prawnej kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych lezÇy w gestii poszczegoÂ lnych kantonoÂw.
Jakkolwiek w mysÂl Konstytucji federalnej Konfederacji Szwajcar-
skiej kantony kompetentne do uregulowania relacji pomieÎdzy kosÂ-
cioøami i panÂstwem saÎ zobowiaÎzane respektowacÂ zasadeÎ neutralnosÂci
wyznaniowej panÂstwa11, zgodnie z ktoÂraÎ panÂstwo nie mozÇe nikogo
wyroÂzÇniacÂ ani stawiacÂ w niekorzystnej sytuacji z powodu jego prze-
konanÂ religijnych, ani narzucacÂ swym obywatelom religii, w praktyce
± baÎdzÂ poprzez nadanie danej spoøecznosÂci religijnej statusu instytu-
cji prawa publicznego, baÎdzÂ przez przyznanie jej okresÂlonej pomocy
materialnej ± mogaÎ one w pewnym stopniu wpøywacÂ na dziaøalnosÂcÂ
wspoÂ lnot religijnych uznanych oficjalnie. WspomnianaÎ relacjeÎ quasi-
zalezÇnosÂci okresÂlonych spoøecznosÂci religijnych od panÂstwa i jego
wzgleÎdnaÎ neutralnosÂcÂ w sprawach religii legalizuje roÂwniezÇ Konsty-
tucja Kantonu Vaud (zob. art. 170 ust. 1 i 2).

Przed przystaÎpieniem do prezentacji statusu prawnego poszcze-
goÂ lnych spoøecznosÂci religijnych nalezÇy zaznaczycÂ, zÇe aktualnie obo-
wiaÎzujaÎca ustawa zasadnicza kantonu Vaud opowiada sieÎ za syste-
mem uznania prawnego albo autonomii kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych. Ustawodawca przewiduje trojaki status prawny wspoÂ l-
not religijnych, realizujaÎcych swe zadania na terytorium panÂstwa,

11 Zob. P. Mahon, Petit commentaire de la Constitution feÂdeÂrale de la ConfeÂdeÂra-

tion Suisse du 18 avril 1999, Schultess 2003.
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mianowicie: spoøecznosÂci religijne uznane jako instytucje prawa pu-
blicznego wyposazÇone w osobowosÂcÂ moralnaÎ, wspoÂ lnoty religijne
interesu publicznego, inne spoøecznosÂci religijne (zob. art. 170
i 171)12. Naturalnie okresÂlony status KosÂcioøa czy zwiaÎzku wyznanio-
wego determinuje jego sytuacjeÎ prawnaÎ, w tym jego relacje z panÂ -
stwem.

2.1. KOSÂCIOèY UZNANE JAKO INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGO

Konstytucja Kantonu Vaud, pozbawiajaÎc KosÂcioÂ ø Ewangelicki
Reformowany kantonu Vaud statusu KosÂcioøa narodowego, przy-
znaje mu jednoczesÂnie ± na roÂwni z KosÂcioøem rzymskokatolickim
± status instytucji prawa publicznego. OgoÂ lne zasady okresÂlajaÎce sy-
tuacjeÎ prawnaÎ obu wspoÂ lnot wyznaniowych podaje art. 170 ust. 1-3
wymienionej ustawy zasadniczej:

12 Konstytucja Kantonu Vaud, przyjeÎ ta przez Zgromadzenie Konstytucyjne

17 maja 2002 r. i zaakceptowana w gøosowaniu powszechnym 22 wrzesÂnia tegozÇ roku

uchyla zasady konstytucyjne dotyczaÎce systemu regulacji relacji panÂ stwo±wspoÂ lnoty

religijne przyjeÎ te w Konstytucji Kantonu Vaud z 1 marca 1885 r. W mysÂl art. 2 ustawy

zasadniczej z 1 marca 1885 r. KosÂcioÂ ø Ewangelicki Reformowany Kantonu Vaud jako

instytucja narodowa byø poøaÎczony z panÂstwem, tymczasem Konstytucja Kantonu

Vaud z 14 kwietnia 2003 r. przyjmuje system uznania lub autonomii kosÂcioøoÂw i zwiaÎz-

koÂw wyznaniowych, w mysÂl ktoÂ rego wspoÂ lnoty religijne, zatwierdzone przez kompe-

tentne organy panÂstwa, majaÎ status instytucji prawa publicznego.

NiewaÎtpliwie istotnym czynnikiem, ktoÂ ry wpøynaÎø na wspomniane odejsÂcie od

systemu prawnego unii KosÂcioøa Ewangelickiego Reformowanego Kantonu Vaud

i panÂstwa oraz przyjeÎ cie nowego systemu regulacji relacji panÂstwo±kosÂcioÂ ø, byøa ewo-

lucja demograficzna, jaka nastaÎpiøa we wspomnianym okresie w kantonie Vaud. OtoÂzÇ

w nasteÎpstwie wspomnianej ewolucji liczba katolikoÂw zamieszkaøych na terenie kan-

tonu, w ktoÂ rym od poczaÎtku przewazÇali wyznawcy KosÂcioøa Ewangelickiego Refor-

mowanego, wzrosøa z 2% w 1803 r. do 34% w 2000 r. (38% protestantoÂw). Zob. BreÁve

preÂsentation du Vicariat eÂpiscopal du canton Vaud, http://www.cath-vd.ch/portail/

vicariat.html 20.07.08.

Na temat rozwoju wzajemnych relacji mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i zwiaÎzkami

wyznaniowymi w kantonie Vaud zob. A. Rochat, Les relations entre l'Eglise et l'Etat

dans le canton de Vaud aux XIXe et XXe sieÁ cles, w: A cheval entre histoire et droit.

Hommage aÁ Jean-FrancËois Poudret, BibliotheÁque Historique Vaudoise, Lausanne

1999, s. 467-480.

RELACJE POMIEÎDZY PANÂ STWEM A KOSÂCIOèAMI 97



1) KosÂcioÂ ø Ewangelicki Reformowany i KosÂcioÂ ø Rzymskokato-
licki, takie jakie saÎ urzaÎdzone w kantonie, saÎ uznane za instytucje
prawa publicznego wyposazÇone w osobowosÂcÂ moralnaÎ;

2) panÂstwo zapewnia im konieczne sÂrodki do wypeøniania ich
misji w søuzÇbie wszystkich w kantonie;

3) prawo ustala sÂwiadczenia panÂstwa i gmin.
Stosowne akty wykonawcze, precyzujaÎce szczegoÂ øowe zasady

prawa w zakresie relacji pomieÎdzy kantonem Vaud a wymienionymi
KosÂcioøami chrzesÂcijanÂ skimi oraz relacji wzajemnych mieÎdzy ty-
mi wspoÂ lnotami religijnymi, stanowi parlament kantonu Vaud po
uzgodnieniu ich tresÂci z kompetentnymi przedstawicielami wspom-
nianych KosÂcioøoÂw. Takie aktualnie obowiaÎzujaÎce przepisy prawa,
regulujaÎce kwestie szczegoÂ lne z zakresu wzajemnych relacji wymie-
nionych tu spoøecznosÂci religijnych, zawierajaÎ nasteÎpujaÎce akty praw-
ne prezentowane w porzaÎdku chronologicznym: dekret ratyfikujaÎcy
porozumienie ze wspoÂ lnotaÎ Opactwa, dotyczaÎcy odnowienia sÂwiaÎty-
ni z 20 maja 1865 r.13; uchwaøa o stosowaniu prawa z 16 lutego 1970 r.
na temat praktykowania religii katolickiej w Kantonie Vaud
z 14 maja 1971 r.14; uchwaøa o przejsÂciowych sÂrodkach zaradczych
dotyczaÎcych prawa z 2 listopada 1999 r. na temat KosÂcioøa Ewange-
lickiego Reformowanego Kantonu Vaud z 22 grudnia 1999 r.15; roz-
porzaÎdzenie ustalajaÎce liczbeÎ stanowisk pastoroÂw uznanych na po-
ziomie lokalnym, regionalnym i kantonalnym z 22 grudnia 1999 r.16;
rozporzaÎdzenie dotyczaÎce warunkoÂw mieszkaniowych w plebaniach

13 Decret ratifiant une convention avec la commune de l'Abbaye pour la restau-

ration du temple du 20 mai 1865, http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.

fo.html?docId=5452&Pcurrent_version=... 20.07.08.
14 ArreÃteÂ d'application de la loi du 16 feÂvrier 1970 sur l'exercice de la religion

catholique dans le Canton Vaud du 14 mai 1971, http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/

rsv_site/doc.fo.html?docId=5501&Pcurrent_version=... 20.07.08.
15 ArreÃteÂ sur les mesures transitoires relatives aÁ la loi du 2 novembre 1999

sur l'Eglise eÂvangeÂlique reÂformeÂe du Canton de Vaud du 22 deÂcembre 1999,

http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId=5659&Pcurrent_ver-

sion=... 20.07.08.
16 ReÁglement fixant le nombre de postes ministeÂriels reconnus aux niveaux local,

reÂgional et cantonal du 22 deÂcembre 1999, http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/

doc.fo.html?docId=5052&Pcurrent_version=... 20.07.08.
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stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ PanÂstwa z 27 listopada 2000 r.17; prawo o re-
lacjach mieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøami uznanymi przez prawo pu-
bliczne z 9 stycznia 2007 r.18; prawo o KosÂciele Ewangelickim Refor-
mowanym Kantonu Vaud z 9 stycznia 2007 r.19; prawo dotyczaÎce
Federacji kosÂcielnej rzymskokatolickiej Kantonu Vaud z 9 stycznia
2007 r.20

Celem ustalenia sytuacji prawnej wymienionych tutaj dwoÂch in-
stytucji prawa publicznego wyposazÇonych w osobowosÂcÂ moralnaÎ
wskazane jest poznanie poszczegoÂ lnych dyspozycji zawartych w po-
wyzÇszych aktach prawnych regulujaÎcych konkretne kwestie z zakresu
ustroju, dziaøalnosÂci i prerogatyw wspomnianych wspoÂ lnot chrzesÂci-
janÂ skich. Dla zachowania stosownej jasnosÂci wywodu prezentacja
regulacji przyjeÎ tych w prawie wyznaniowym kantonu Vaud obejmie
kolejno: przepisy odnoszaÎce sieÎ do obydwu KosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂ -
skich uznanych za instytucje prawa publicznego, przepisy okresÂlajaÎce
sytuacjeÎ prawnaÎ KosÂcioøa Ewangelickiego Reformowanego Kantonu
Vaud oraz przepisy precyzujaÎce status prawny KosÂcioøa Rzymsko-
katolickiego.

Prawo o relacjach mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøami uznanymi
przez prawo publiczne z 9 stycznia 2007 r. definiuje osobowosÂcÂ praw-
naÎ, autonomieÎ i ustroÂ j obu KosÂcioøoÂw, ich misjeÎ publicznaÎ, uprawnie-
nia, system finansowy oraz sÂrodki prawne søuzÇaÎce rozstrzyganiu spo-
roÂwmieÎdzy tymi KosÂcioøami w zakresie stosowania przepisoÂw zawar-
tych we wspomnianym porozumieniu. StwierdzajaÎc na wsteÎpie, zÇe
KosÂcioÂ ø Ewangelicki Reformowany Kantonu Vaud oraz KosÂcioÂ ø

17 ReÁglement sur les conditions de logement dans les cures proprieÂteÂ de l'Etat

du 27 novembre 2000, http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId

=5411&Pcurrent_version=... 20.07.08.
18 Loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public

du 9 janvier 2007, http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId=5421

&Pcurrent_version=... 20.07.08.
19 Loi sur l'Eglise eÂvangeÂlique reÂformeÂe du Canton de Vaud du 9 janvier

2007, http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId=5080&Pcurrent_

version=... 20.07.08.
20 Loi sur la FeÂdeÂration eccleÂsiastique catholique romaine du Canton de Vaud

du 9 janvier 2007, http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId=5165

&P current_version=... 20.07.08.
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Rzymskokatolicki saÎ uznane w ich strukturze i ustroju (zob. art. 2),
ustawodawca stanowi nasteÎpnie, izÇ KosÂcioøy te organizujaÎ sieÎ oraz
swobodnie zarzaÎdzajaÎ swoimi sÂrodkami i dobrami w granicach usta-
lonych przez prawo (zob. art. 4). ZaznaczajaÎc, zÇe kazÇdy KosÂcioÂ ø rzaÎ-
dzi sieÎ wøasnym prawem (zob. art. 5), prawodawca formuøuje zara-
zem zasady dotyczaÎce ratyfikacji konstytutywnej regulacji ustroju
tych wspoÂ lnot wyznaniowych: kazÇdy KosÂcioÂ ø ma ogoÂ lne uregulowa-
nie ustroju, w ktoÂrym w szczegoÂ lnosÂci ustala sieÎ zasady tworzenia
i funkcjonowania organoÂw oraz ich kompetencje; wspomniana regu-
lacja i jej zmiany mogaÎ wejsÂcÂ w zÇycie dopiero po kontroli dokonanej
przez rzaÎd, ktoÂ ry potwierdzi ich prawomocnosÂcÂ (zob. art. 6).

PrecyzujaÎc zasadeÎ i modalnosÂcÂ, definiujaÎce misjeÎ obu KosÂcioøoÂw
w søuzÇbie wszystkich, ustawodawca stanowi, co nasteÎpuje: 1) KosÂcio-
øy wypeøniajaÎ swoje posøannictwo w søuzÇbie wszystkich w rozumieniu
art. 170 ust. 2 Konstytucji Kantonu Vaud; 2) w ramach swych kom-
petencji KosÂcioøy peøniaÎ to posøannictwo w nasteÎpujaÎcych dziedzi-
nach: zÇycie wspoÂ lne i kult, zdrowie i wzajemna pomoc, komunikacja
i dialog, formacja i asystowanie; 3) KosÂcioøy bioraÎ udziaø w dialogu
mieÎdzy religiami; 4) w kazÇdej z wymienionych wyzÇej dziedzin posøan-
nictwo w søuzÇbie wszystkich wyrazÇa sieÎ w zadaniach wypeønianych
przez kazÇdy KosÂcioÂ ø oddzielnie i w zadaniach realizowanych wspoÂ l-
nie przez KosÂcioøy, w poszczegoÂ lnym wypadku ± takzÇe przy wspoÂ ø-
udziale innych wspoÂ lnot oficjalnie uznanych21.

Przywileje, ktoÂ re wymienionym spoøecznosÂciom religijnym przy-
znaje prawo o relacjach mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøami uznanymi
przez prawo publiczne z 9 stycznia 2007 r., ograniczajaÎ sieÎ do nasteÎ -
pujaÎcych czterech dziedzin: obowiaÎzek konsultacji przez panÂstwo
i gminy wszelkich projektoÂw, ktoÂ re dotyczaÎ wymienionych KosÂcio-
øoÂw (zob. art. 9); obowiaÎzek przekazania przez urzeÎdy gminne para-
fiom obydwu KosÂcioøoÂw informacji o wstaÎpieniu lub wystaÎpieniu
osoÂb, ktoÂ re zøozÇyøy deklaracjeÎ o przynalezÇnosÂci do tych wspoÂ lnot
wyznaniowych oraz wyraziøy zgodeÎ na podanie do wiadomosÂci
wspomnianych danych (zob. art. 10 ust. 1-4); mozÇliwosÂcÂ korzystania

21 Por. Loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public du

9 janvier 2007, art. 7 i 8.
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przez wymienione KosÂcioøy z danych informatycznych dotyczaÎcych
stanu osoÂb, z zachowaniem przepisoÂw o ochronie danych osobowych
(zob. art. 11); zwolnienia podatkowe, z jakich mogaÎ korzystacÂ parafie
oraz osoby prawne ustanowione nie w celu zysku, ktoÂ re w sposoÂb
bezinteresowny pomagajaÎ wspomnianym KosÂcioøom w realizacji ich
zadanÂ (zob. art. 12).

SzczegoÂ lnie liczne saÎ zasady, za pomocaÎ ktoÂ rych ustawa okresÂla
system finansowy wymienionych tutaj instytucji prawa publicznego,
w tym zasady prawne dotyczaÎce zobowiaÎzanÂ finansowych panÂstwa,
innych rodzajoÂw sÂwiadczenÂ , trybu udzielania pomocy oraz jej kon-
troli. W art. 13 ust. 1 i 2 ustawodawca stanowi: ¹PanÂstwo zapewnia
KosÂcioøom sÂrodki konieczne do wypeøniania ich misji w søuzÇbie
wszystkim w kantonie; wspomniane sÂrodki saÎ przydzielane w formie
subwencji wypøacanej w ramach okresÂlonych w konwencji podpisy-
wanej przez PanÂstwo z kazÇdym z KosÂcioøoÂw. SzczegoÂ øowe przepisy
precyzujaÎce: opracowanie takiego porozumienia dotyczaÎcego dofi-
nansowania; jego tresÂcÂ, w tym opis form wypeøniania posøannictwa
KosÂcioøa w søuzÇbie wszystkich, okresÂlenie sÂrodkoÂw niezbeÎdnych do
realizacji wspomnianej misji, sumeÎ subwencji, sposoby przekazania
pienieÎdzy; trwanie konkordatu; wady prawne porozumienia i jego
wykonanie podajaÎ art. 14-18 ustawyº.

PosÂroÂd innych rodzajoÂw sÂwiadczenÂ gwarantowanych przez kan-
ton Vaud wymienionym wspoÂ lnotom chrzesÂcijanÂ skim prawo o rela-
cjach mieÎdzy panÂ stwem a KosÂcioøami uznanymi przez prawo publicz-
ne z 9 stycznia 2007 r. wylicza plebanie, miejsca kultu oraz utrzyma-
nie miejsc kultu, inne pøatnosÂci na rzecz KosÂcioøoÂw. AÁ propos pro-
bostw, prawodawca stanowi, co nasteÎpuje: ¹PanÂstwo przeznacza ple-
banie, ktoÂ rych jest wøasÂcicielem, w pierwszym rzeÎdzie do dyspozycji
KosÂcioøa ewangelickiego reformowanego Kantonu Vaud. Probostwa
te mogaÎ bycÂ uzÇyczane w formie pomocy Federacji kosÂcielnej rzym-
skokatolickiej Kantonu Vaud. Warunki korzystania z plebanii okresÂ-
la stosowne rozporzaÎdzenie. Zrzeczenie sieÎ wzieÎ cia do dyspozycji
probostw nie pociaÎga za sobaÎ zÇadnych zobowiaÎzanÂ finansowych ze
strony PanÂstwaº (por. art. 19).

Istotne znaczenie w wypeønianiu funkcji wøasÂciwych KosÂcioøom,
o ktoÂrych jest tu mowa, majaÎ miejsca kultu. Ustawa Prawo o relacjach
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mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøami uznanymi przez prawo publiczne
z 9 stycznia 2007 r. gros kompetencji powierza gminom, okresÂlajaÎc
jedynie ogoÂ lne zasady, w mysÂl ktoÂ rych wymienione instytucje prawa
publicznego mogaÎ korzystacÂ z miejsc kultu stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ
kantonu Vaud. Oto te zasady prawa: 1) panÂstwo oddaje miejsca
kultu, ktoÂ rych jest wøasÂcicielem, do dyspozycji KosÂcioøa Ewangelic-
kiego Reformowanego Kantonu Vaud; 2) w gminach okresÂlonych
w art. 179 ust. 8 Konstytucji Kantonu Vaud panÂstwo przekazuje
miejsca kultu stanowiaÎce jego wøasnosÂcÂ roÂwniezÇ do dyspozycji Fede-
racji kosÂcielnej rzymskokatolickiej Kantonu Vaud. Warunki korzys-
tania z wymienionych miejsc kultu ustalajaÎ stosowne rozporzaÎdzenia
(zob. art. 20); 3) zobowiaÎzania gmin wzgleÎdem kazÇdego z KosÂcioøoÂw
zasadniczo saÎ ustalane w drodze porozumienia zawartego pomieÎdzy
parafiaÎ a gminaÎ, ktoÂ ra jaÎ tworzy (zob. art. 21 ust. 1); 4) gminy prze-
kazujaÎ miejsca kultu, ktoÂ rych saÎ wøasÂcicielami, do dyspozycji KosÂcio-
øa Ewangelickiego Reformowanego Kantonu Vaud. KazÇde zgroma-
dzenie baÎdzÂ korzystanie z miejsca przeznaczonego do wykonywania
kultu, inne nizÇ to przewidziane przez radeÎ parafialnaÎ, jest zalezÇne od
pozwolenia wspomnianej rady lub kompetentnej wøadzy kosÂcielnej
oraz zezwolenia wøadz gminnych; 5) gminy, ktoÂ re wymienia art. 179
ust. 8 Konstytucji Kantonu Vaud, przekazujaÎ miejsca kultu stanowiaÎ-
ce ich wøasnosÂcÂ do dyspozycji Federacji kosÂcielnej rzymskokatolic-
kiej Kantonu Vaud, z zachowaniem tych samych zasad; 6) po kon-
sultacji z KosÂcioøem Ewangelickim Reformowanym Kantonu Vaud,
a w poszczegoÂ lnym wypadku ± po zasieÎgnieÎ ciu opinii Federacji kosÂ-
cielnej rzymskokatolickiej Kantonu Vaud, gminy mogaÎ przyznacÂ
wspomniane miejsca kultu innym uzÇytkownikom, o ile nie saÎ juzÇ

one potrzebne wyzÇej wymienionym KosÂcioøom (por. art. 22 ust. 1-
4); gminy troszczaÎ sieÎ o konieczne, biezÇaÎce koszty wykorzystania
i utrzymania miejsc kultu uzÇywanych przez KosÂcioÂ ø Ewangelicki Re-
formowany Kantonu Vaud i FederacjeÎ kosÂcielnaÎ rzymskokatolickaÎ
Kantonu Vaud (zob. art. 23 ust. 1).

Poza wymienionymi wyzÇej sÂwiadczeniami na rzecz wspomnianych
dwoÂch instytucji prawa publicznego prawo o relacjach mieÎdzy panÂ -
stwem a KosÂcioøami uznanymi przez prawo publiczne z 9 stycznia
2007 r. wymienia jeszcze trzy inne formy wsparcia realizacji posøannic-
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twa rzeczonych KosÂcioøoÂw, søuzÇaÎcego dobru wszystkich obywateli, mia-
nowicie: utrzymanie sal katechetycznych oraz staranie o ich umeblowa-
nie i ogrzewanie (zob. art. 24 ust. 1); jesÂli potrzeba, przekazanie wspom-
nianych pomieszczenÂ do dyspozycji wymienionych KosÂcioøoÂw (zob. art.
24 ust. 2); utrzymanie organistoÂw i kosÂcielnych (zob. art. 24 ust. 3).

Naturalnie ustawodawca przewiduje roÂwniezÇ stosowne sÂrodki,
søuzÇaÎce realizacji i kontroli postanowienÂ zawartych w porozumieniu
dotyczaÎcym finansowania dziaøalnosÂci KosÂcioøoÂw, o ktoÂrych jest tu
mowa. Przepisy regulujaÎce wspomniane kwestie ograniczajaÎ sieÎ za-
sadniczo do ustalenia nasteÎpujaÎcych zasad: 1) Ministerstwo ds. Reli-
gijnych zapewnia realizacjeÎ i kontroleÎ wykonania porozumienia na
temat subwencji (zob. art. 25 ust. 1); 2) w ciaÎgu szesÂciu miesieÎ cy od
zakonÂczenia roku cywilnego KosÂcioøy przekazujaÎ ministerstwu ra-
chunki oraz raport o wykonaniu misji w søuzÇbie wszystkich; 3) w kazÇ-
dym czasie ministerstwo mozÇe domagacÂ sieÎ wszelkich innych doku-
mentoÂw (zob. art. 26 ust. 1 i 2); 4) panÂstwo mozÇe zredukowacÂ sub-
wencjeÎ lub domagacÂ sieÎ jej zwrotu, jesÂli: a) beneficjant nie korzysta
z subwencji w sposoÂb zgodny z przewidzianym przeznaczeniem; b)
beneficjant nie wypeøniø subwencjonowanego zadania; c) warunki
lub zobowiaÎzania, od ktoÂ rych jest uzalezÇniona subwencja, nie saÎ res-
pektowane; d) subwencja zostaøa przyznana niezgodnie z prawem,
czy to na podstawie niedokøadnej lub niekompletnej deklaracji, czy
tezÇ na skutek pogwaøcenia prawa (zob. art. 27 ust. 1). Zmiany prawa
dotyczaÎce dofinansowania w przedmiocie redukcji subwencji w rozu-
mieniu art. 29 tej ustawy nie dotyczaÎ okresu obowiaÎzywania porozu-
mienia (zob. art. 27 ust. 2). KazÇdego roku gminy przesyøajaÎ do minis-
terstwa statystyki dotyczaÎce wyznania zadeklarowanego przez osoby
rezydujaÎce na ich terytorium (zob. art. 28 ust. 1).

Ustawa Prawo o relacjach mieÎdzy PanÂ stwem a KosÂcioøami uzna-
nymi przez prawo publiczne z 9 stycznia 2007 r. przewiduje wreszcie
arbitrazÇ jako sÂrodek søuzÇaÎcy rozstrzyganiu sporoÂw mieÎdzy wymienio-
nymi tutaj instytucjami prawa publicznego, ktoÂ re mogøyby powstacÂ
podczas stosowania przepisoÂw wykonawczych zawartych w porozu-
mieniu. Ustawodawca stanowi mianowicie: ¹Trybunaø arbitrazÇowy,
wskazany przez KosÂcioøy, rozstrzyga spory, ktoÂ re mogøyby zajsÂcÂ po-
mieÎdzy nimi w zakresie stosowania umowy wykonawczejº (art. 29).
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W parze z zasadami okresÂlonymi w ustawie przywoøanej wyzÇej
idaÎ te, ktoÂ re saÎ sprecyzowane w innych aktach prawnych i dotyczaÎ
poszczegoÂ lnych tylko KosÂcioøoÂw, o ktoÂ rych tu mowa. Tak np. ustawa
Prawo o KosÂciele Ewangelickim Reformowanym kantonu Vaud
z 9 stycznia 2007 r. ustala zasady regulujaÎce ustroÂ j i administracjeÎ
rzeczonej wspoÂ lnoty wyznaniowej, w tym: jej status (instytucja pra-
wa publicznego wyposazÇona w osobowosÂcÂ moralnaÎ ± zob. art. 3 ust.
1), dziaøanie (spoøecznosÂcÂ organizujaÎca sieÎ swobodnie z zachowa-
niem porzaÎdku prawnego i pokoju wyznaniowego, szanujaÎca prez-
biterianÂ sko-synodalny ryt KosÂcioøoÂw reformowanych, w ktoÂrej pa-
rafie majaÎ osobowosÂcÂ moralnaÎ ± zob. art. 4 ust. 1-3), organy (Synod,
Rada synodalna, organ kontroli finansowej ± zob. art. 5 ust. 1), za-
trudnienie profesoroÂw w sekcji teologicznej Wydziaøu Teologii i Na-
uk Religijnych Uniwersytetu w Lozannie (zob. art. 6 ust. 1), przed-
stawicielstwo panÂstwa w øonie Synodu i Komisji Konsekracyjnej
(zob. art. 7 ust. 1-2), udziaø delegacji rzaÎdowej w konsekracji i agre-
gacji pastoroÂw (zob. art. 8 ust. 1), zamieszkanie pastoroÂw i uzÇytko-
wanie plebanii (zob. art. 9 ust. 1-2). Uchwaøa o przejsÂciowych sÂrod-
kach zaradczych dotyczaÎcych prawa z 2 listopada 1999 r. na temat
KosÂcioøa Ewangelickiego Reformowanego Kantonu Vaud z 22
grudnia 1999 r. okresÂla zasady stosujaÎce sieÎ do: wyboru i nominacji
pastoroÂw (zob. art. 2-4); zachowania stanowisk przez pastoroÂw
wprowadzonych w urzaÎd w mysÂl przepisoÂw prawa kosÂcielnego
z 1965 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r. (zob.
art. 5-9); odnowienia i ustanowienia instytucji kosÂcielnych (zob. art.
10-11); przeniesienia, likwidacji oraz zamknieÎ cia kas parafialnych
i okreÎgowych (zob. art. 13-19); zmiany proboszcza (zob. art. 20-
21); odwoøanÂ w sprawach wyboroÂw pastoroÂw oraz organoÂw parafial-
nych i regionalnych (zob. art. 22). Zgodnie z rozporzaÎdzeniem
z 22 grudnia 1999 r., ustalajaÎcym liczbeÎ stanowisk pastoroÂw uzna-
nych na poziomie lokalnym, regionalnym i kantonalnym, od dnia
1 lipca 2000 r. panÂstwo gwarantuje pokrycie kosztoÂw utrzymania
243,5 takich stanowisk; rzaÎd mozÇe wyjaÎtkowo zmienicÂ teÎ liczbeÎ , jesÂli
beÎdzie tego wymagaø stan finansoÂw kantonalnych (zob. art. 2 ust. 1-
2). Ponadto rozporzaÎdzenie z 27 listopada 2000 r., dotyczaÎce warun-
koÂw mieszkaniowych w plebaniach stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ panÂstwa,
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okresÂla szczegoÂ øowo sytuacjeÎ mieszkaniowaÎ pastoroÂw i diakonoÂw,
ktoÂ rzy majaÎ obowiaÎzek rezydencji w plebanii zgodnie z art. 24 ust. 2
prawa o KosÂciele Ewangelickim Reformowanym Kantonu Vaud
z 2 listopada 1999 r.

Podstawowe zasady, stosujaÎce sieÎ do ustroju i administracji Fe-
deracji kosÂcielnej rzymskokatolickiej Kantonu Vaud ± poza tymi
wymienionymi wyzÇej w prawie o relacjach mieÎdzy panÂstwem a KosÂ-
cioøami uznanymi przez prawo publiczne z 9 stycznia 2007 r. ± ustala
prawo dotyczaÎce Federacji kosÂcielnej rzymskokatolickiej Kantonu
Vaud z 9 stycznia 2007 r. W mysÂl art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy
czøonkami tej instytucji prawa publicznego saÎ terytorialne i personal-
ne stowarzyszenia parafialne kantonu Vaud. Na wniosek mogaÎ stacÂ
sieÎ takimi czøonkami instytucje katolickie utworzone na poziomie
kantonalnym, ktoÂre majaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ w rozumieniu prawa
cywilnego i saÎ uznane przez wøadzeÎ diecezjalnaÎ (zob. tamzÇe, art. 3
ust. 2). Zgodnie z art. 4 wymienionej ustawy w sprawach dotyczaÎcych
duszpasterstwa Federacja kosÂcielna rzymskokatolicka Kantonu
Vaud dziaøa w porozumieniu z wøadzaÎ diecezjalnaÎ. Co sieÎ zasÂ tyczy
ustroju wspomnianej instytucji prawa publicznego, to prawo dotyczaÎ-
ce Federacji kosÂcielnej rzymskokatolickiej Kantonu Vaud z 9 sty-
cznia 2007 r. stanowi, co nasteÎpuje: ¹Z zachowaniem ponizÇszych
dyspozycji, Federacja kosÂcielna rzymskokatolicka kantonu Vaud or-
ganizuje sieÎ swobodnie z poszanowaniem porzaÎdku publicznego i po-
koju konfesyjnegoº (art. 5 ust. 1). ¹Na pøaszczyzÂnie kantonalnej or-
ganami wspomnianej federacji saÎ: zgromadzenie generalne, komitet,
organ kontroli finansowej. Poza czøonkami wymienionymi w art. 3
ustawy, przedstawiciele organoÂw duszpasterskich mogaÎ uczestniczycÂ
w zgromadzeniu ogoÂ lnym, z prawem gøosuº (art. 6 ust. 1-2). ¹Czøon-
kowie komitetu i organu kontroli saÎ wybierani w sposoÂb demokra-
tycznyº (art. 7 ust. 1). ¹Terytorialne i personalne stowarzyszenia
parafialne saÎ osobami moralnymi prawa prywatnegoº (art. 8 ust. 1).

Uchwaøa o stosowaniu prawa z 16 lutego 1970 r. na temat prak-
tykowania religii katolickiej w kantonie Vaud z 14 maja 1971 r. ustala
kompetencje Ministerstwa ds. Nauczania Publicznego i Kultu (art. 1)
oraz zasady odnoszaÎce sieÎ do praktykowania religii katolickiej, w tym
m.in. takie kwestie, jak: czas zarezerwowany na wypeønianie obo-
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wiaÎzkoÂw religijnych22, zobowiaÎzania finansowe panÂ stwa i gmin na
rzecz KosÂcioøa Katolickiego, sposoby rozwiaÎzywania kwestii szcze-
goÂ lnie trudnych z zakresu prawa regulujaÎcego sytuacjeÎ prawnaÎ rze-
czonej spoøecznosÂci eklezjalnej. SzczegoÂ øowe zasady kontrybucji panÂ -
stwa sprowadzajaÎ sieÎ do nasteÎpujaÎcych: 1) gminy sporzaÎdzajaÎ i pro-
wadzaÎ listeÎ protestantoÂw i katolikoÂw zamieszkaøych na ich teryto-
rium na podstawie deklaracji zainteresowanych osoÂb; 2) za miesz-
kanÂcoÂw uznaje sieÎ te osoby, ktoÂ re majaÎ pisemne pozwolenie na
osiedlenie sieÎ , pobyt lub pobyt czasowy; 3) czøonkowie sekt protes-
tanckich liczeni saÎ jako protestanci; tzw. starokatolicy, prawosøawni,
wyznawcy innych religii lub bezwyznaniowcy nie saÎ liczeni ani jako
protestanci, ani jako katolicy; 4) kazÇdego roku, do 15 pazÂdziernika,
gminy informujaÎ ministerstwo, za posÂrednictwem prefektur, o liczbie
protestantoÂw i katolikoÂw mieszkajaÎcych na ich terytorium w dniu
1 pazÂdziernika (por. art. 3 ust. 1-4); 5) do dnia 15 listopada kazÇdego
roku ministerstwo ustala, oblicza i informuje FederacjeÎ parafii kato-
lickich Kantonu Vaud o: liczbie stanowisk duszpasterzy KosÂcioøa
Ewangelickiego Reformowanego Kantonu Vaud, beÎdaÎcych na utrzy-
maniu panÂstwa w dniu 1 pazÂdziernika biezÇaÎcego roku; lisÂcie gmin, ze
wskazaniem liczby protestantoÂw i katolikoÂw zamieszkaøych w dniu
1 pazÂdziernika w kazÇdej z nich; liczbie katolickich urzeÎdoÂw kosÂciel-
nych, ktoÂ re beÎdaÎ na utrzymaniu panÂstwa w nasteÎpnym roku; ogoÂ lnej
sumie poboroÂw, odpowiadajaÎcej sÂredniej poboroÂw wypøacanych oso-
bom zaangazÇowanym w duszpasterstwie KosÂcioøa Ewangelickiego
Reformowanego (por. art. 4 ust. 1a-c). JesÂli z powodu braku ksieÎ zÇy
katolickie urzeÎdy kosÂcielne nie mogaÎ bycÂ sprawowane przez kapøa-
noÂw, federacja mozÇe zwroÂcicÂ sieÎ do ministerstwa z prosÂbaÎ o dodatko-
we utrzymanie wiernych sÂwieckich, ktoÂ rych listeÎ i zadania przekazuje
(por. art. 4a ust. 1); 6) panÂstwo zapewnia dodatkowe pensje wiernym
sÂwieckim, ktoÂ rzy speøniajaÎ nasteÎpujaÎce warunki: majaÎ tytuø uniwer-
sytecki magistra; peøniaÎ posøugeÎ w zgromadzeniu wiernych; wykonu-
jaÎ swe zadanie na staøe, przynajmniej na poÂ ø etatu. WysokosÂcÂ ich

22 Dniami sÂwiaÎtecznymi w rozumieniu art. 3 ustawy saÎ: 1 stycznia, Wielki PiaÎtek,

PoniedziaøekWielkanocny,WniebowstaÎpienie, Poniedziaøek Postu federalnego i BozÇe

Narodzenie. Zob. art. 2 ust. 1.
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wynagrodzenia jest pomniejszona o 12% od tej, jakaÎ otrzymujaÎ ksieÎ -
zÇa. Ministerstwo informuje federacjeÎ o decyzji podjeÎ tej w poszczegoÂ l-
nej sprawie; 7) do 15 grudnia kazÇdego roku federacja przekazuje
ministerstwu listeÎ stanowisk kosÂcielnych sprawowanych przez kato-
likoÂw, wraz z wyszczegoÂ lnieniem nazw tych stanowisk, ktoÂ rych utrzy-
manie w nasteÎpnym roku beÎdzie spoczywacÂ na panÂstwie. Wspomnia-
na lista urzeÎdoÂw kosÂcielnych jest publikowana w Roczniku oficjal-
nym kantonu Vaud. Pøace, o ktoÂ rych jest tu mowa, wypøacane saÎ
kazÇdego miesiaÎca (por. art. 4b ust. 1-3, art. 5 ust. 1-2, art. 6 ust. 1);
8) przy obliczeniach kontrybucji panÂstwa na rzecz federacji nalezÇy
bracÂ pod rozwageÎ nasteÎpujaÎce wydatki na KosÂcioÂ ø Ewangelicki Re-
formowany: a) wydatki panÂstwa na odbudoweÎ i utrzymanie plebanii
i innych budynkoÂw, ktoÂ re do niego nalezÇaÎ, poza potraÎceniem czyn-
szoÂw wypøacanych przez osoby peøniaÎce posøugeÎ duszpasterskaÎ;
b) subwencje i inne wydatki panÂstwa na sanktuaria i inne budynki
nalezÇaÎce do gminy, bractwa, stowarzyszenia lub fundacji; c) odszko-
dowania wypøacane przez panÂ stwo, w mysÂl prawa z 16 maja 1961 r.
o odpowiedzialnosÂci panÂstwa, gmin i ich urzeÎdnikoÂw w stosunku do
szkoÂd wyrzaÎdzonych przez osoby zaangazÇowane w duszpasterstwie
KosÂcioøa Ewangelickiego Reformowanego Kantonu Vaud; d) podat-
ki, jakie panÂstwo wypøaca jako pracodawca do kasy pøac dla czøonkoÂw
organoÂw duszpasterskich KosÂcioøa Ewangelickiego Reformowanego
Kantonu Vaud; e) wszelkie inne wydatki panÂstwa na KosÂcioÂ ø Ewan-
gelicki Reformowany Kantonu Vaud, ktoÂ re nie saÎ wyøaÎczone z ra-
chunkoÂw przez art. 12 prawa. Przy dokonywaniu wspomnianych ob-
liczenÂ wydatkoÂw panÂstwa nie bierze sieÎ pod uwageÎ tych przeznaczo-
nych na zakup i budoweÎ plebanii, ktoÂ re pozostajaÎ wøasnosÂciaÎ panÂstwa
(por. art. 7 ust. 1-2). W przypadku kontrybucji poszczegoÂ lnych gmin
na rzecz parafii katolickich majaÎ zastosowanie nasteÎpujaÎce zasady:
1) gminy majaÎ te same zobowiaÎzania wobec parafii katolickich i tych
nalezÇaÎcych do KosÂcioøa Ewangelickiego Reformowanego Kantonu
Vaud; 2) obowiaÎzkowe obciaÎzÇenia podatkowe gmin okresÂlajaÎ art.
13-15 prawa o praktykowaniu religii katolickiej w kantonie Vaud;
3) nie ulegajaÎ przedawnieniu prawa i zwyczaje ustanowione na ko-
rzysÂcÂ katolikoÂw w gminach: Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Or-
julaz, Etagnires, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-BartheÂlemy,
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Villars-le-Terroir i Malapalud; 4) federacja informuje ministerstwo
o granicach terytorialnych parafii katolickich kantonu Vaud oraz
o wszelkich modyfikacjach dotyczaÎcych ich terytorium, ktoÂ re miaøy-
by bycÂ wprowadzone; 5) ministerstwo powiadamia gminy o granicach
parafii katolickich pokrywajaÎcych sieÎ z ich terytorium. JesÂli parafia
katolicka rozciaÎga sieÎ na terytorium kilku gmin, kazÇda z tych gmin
partycypuje w podziale wydatkoÂw. W zasadzie wspomniany rozdziaø
dokonuje sieÎ proporcjonalnie do liczby katolikoÂw zamieszkaøych na
terytorium zainteresowanych gmin. W razie braku porozumienia
mieÎdzy gminami baÎdzÂ pomieÎdzy gminami a parafiami katolickimi
kwestie dotyczaÎce zobowiaÎzanÂ gmin mogaÎ bycÂ przedkøadane do u-
zgodnienia komisji przewidzianej w art. 16 prezentowanej uchwaøy23.

Gros kwestii nieuregulowanych w ustawie zasadniczej, a dotyczaÎ-
cych sytuacji prawnej KosÂcioøoÂw cieszaÎcych sieÎ statusem instytucji
prawa publicznego, rozwiaÎzuje sieÎ w formie stosownych porozumienÂ ,
zwanych tezÇ konkordatami. Przykøadem takiej umowy, regulujaÎcej
konkretnaÎ, jednostkowaÎ kwestieÎ , jest dekret ratyfikujaÎcy porozumie-
nie w sprawie odnowienia sÂwiaÎtyni parafialnej z dnia 20 maja 1865 r.,
zawarty pomieÎdzy Ministerstwem ds. Publicznych kantonu Vaud
a wspoÂ lnotaÎ Opactwa Saint Maurice. W mysÂl wspomnianego aktu
prawnego rzaÎd jest upowazÇniony do odnowienia sÂwiaÎtyni parafialnej
Opactwa zgodnie z planami i kosztorysami zaøaÎczonymi do niniejsze-
go dekretu. Podczas wykonywania prac mozÇe on wniesÂcÂ zmiany
szczegoÂ øoÂw uznanych za konieczne (art. 2). Z chwilaÎ, kiedy wspom-
niana restauracja zostanie zakonÂczona, wspoÂ lnota przejmie w caøosÂci
i na zawsze obowiaÎzek pokrycia kosztoÂw utrzymania sÂwiaÎtyni, jakiej-
kolwiek natury by one byøy, oraz jej rekonstrukcji, jakie dotaÎd ciaÎzÇyøy
na panÂstwie (art. 6). PanÂstwo pozostaje wøasÂcicielem sÂwiaÎtyni, ale nie
ono beÎdzie zobowiaÎzane do jej odbudowania, chyba zÇe w razie po-
zÇaru; z pominieÎ ciem przypadku pozÇaru, jest ono caøkowicie zwolnio-
ne ze wszystkiego, co dotyczy przyszøego utrzymania i rekonstrukcji
sÂwiaÎtyni. Wymienione zadania stanowiaÎ obciaÎzÇenie wspoÂ lnoty opac-
twa (por. art. 7 ust. 1).

23 Zob. ArreÃ teÂ d'application de la loi du 16 feÂvrier 1970 sur l'exercice de la

religion catholique dans le Canton Vaud du 14 mai 1971, art. 8-13.
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2.2. WSPOÂ LNOTY RELIGIJNE INTERESU PUBLICZNEGO

Poza KosÂcioøami prawa publicznego Konstytucja Kantonu Vaud
z 14 kwietnia 2003 r. przewiduje istnienie i dziaøalnosÂcÂ wspoÂ lnot
religijnych interesu publicznego, wieÎ cej, wprost przyznaje taki status
prawny gminie zÇydowskiej, realizujaÎcej swe funkcje na terytorium
kantonu Vaud. Art. 171 ust. 1 rzeczonej Konstytucji stanowi:
¹WspoÂ lnota zÇydowska, taka jak jest ustanowiona w kantonie, jest
uznana za instytucjeÎ interesu publicznegoº. SzczegoÂ øowe przepisy
regulujaÎce sytuacjeÎ prawnaÎ Gminy zÇydowskiej Lozanny i Kantonu
Vaud jako instytucji interesu publicznego okresÂla ustawa Prawo
o gminie zÇydowskiej Lozanny i Kantonu Vaud z 9 stycznia 2007 r.24

Ustawodawca dopuszcza zarazem mozÇliwosÂcÂ nadania takiego sa-
mego statusu prawnego innym spoøecznosÂciom religijnym.Wprzywo-
øanym juzÇ art. 171 ust. 1 Konstytucji czytamy: ¹Na prosÂbeÎ zaintere-
sowanej wspoÂ lnoty religijnej PanÂstwo mozÇe przyznacÂ status wspoÂ lno-
ty religijnej interesu publicznego innym spoøecznosÂciom religijnym;
w takim przypadku rozwazÇa ono czas powstania wspoÂ lnoty oraz jej
roleÎ w kantonieº.

Stosowne przepisy wykonawcze, precyzujaÎce zasady stosujaÎce sieÎ
do uznania konkretnej spoøecznosÂci religijnej za instytucjeÎ interesu
publicznego, okresÂla ustawa Prawo o uznaniu wspoÂ lnot religijnych
i relacjach pomieÎdzy PanÂstwem a spoøecznosÂciami religijnymi uzna-
nymi w interesie publicznym z 9 stycznia 2007 r.25 Wymieniona usta-
wa, przyjeÎ ta przez Zgromadzenie Parlamentarne Kantonu Vaud, de-
finiuje kolejno: warunki, procedureÎ , skutki prawne uznania wspoÂ lno-
ty religijnej, relacje pomieÎdzy panÂstwem a wspomnianaÎ spoøecznosÂ-
ciaÎ interesu publicznego (por. art. 1 ust. 1).

24 Loi sur la CommunauteÂ israeÂ lite de Lausanne et du Canton de Vaud du

9 janvier 2007, http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId=5472

&Pcurrent_version=... 20.07.08.
25 Loi sur la reconnaissance des communauteÂs religieuses et sur les relations

entre l'Etat et les communauteÂs religieuses reconnues d'inteÂreÃ t public du 9 janvier

2007, http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.html?docId=5546&Pcurrent_

version=... 20.07.08.
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SposÂroÂd dyspozycji ogoÂ lnych zawartych w tej ustawie nalezÇy
przywoøacÂ nasteÎpujaÎce dwie zasady: 1) kazÇda wspoÂ lnota, ktoÂ ra ma
swojaÎ siedzibeÎ w kantonie Vaud oraz respektuje warunki okresÂlone
w art. 4 i nasteÎpnych ustawy, mozÇe ± poprzez przedøozÇenie uzasad-
nionego wniosku ± domagacÂ sieÎ uznania za instytucjeÎ interesu pu-
blicznego; 2) kazÇda wspoÂ lnota uznana stanowi przedmiot prawa,
ktoÂ re jest jej wøasÂciwe (por. art. 2 ust. 1-2).

WspoÂ lnota religijna, ktoÂ ra skøada wniosek o oficjalne uznanie,
powinna speøniacÂ stosowne warunki. Wspomniane okolicznosÂci na-
tury prawnej precyzujaÎ art. 4-10 prawa o uznaniu wspoÂ lnot religij-
nych i relacjach pomieÎdzy panÂstwem a spoøecznosÂciami religijnymi
uznanymi w interesie publicznym z 9 stycznia 2007 r. Uwarunkowa-
nia te dotyczaÎ w szczegoÂ lnosÂci: relacji wobec porzaÎdku prawnego
Konfederacji Szwajcarskiej, poszanowania indywidualnych praw
konstytucyjnych, szacunku dla pokoju mieÎdzy religiami, uszanowa-
nia zasad demokratycznych, transparentnosÂci finansowej, roli i czasu
istnienia spoøecznosÂci na terenie kantonu Vaud. OdnosÂne zasady
prawne, definiujaÎce poszczegoÂ lne warunki uznania spoøecznosÂci re-
ligijnych istniejaÎcych w interesie publicznym, przedstawiajaÎ sieÎ na-
steÎpujaÎco:

1) wspoÂ lnota domagajaÎca sieÎ zatwierdzenia uznaje charakter
ograniczajaÎcy szwajcarskiego porzaÎdku prawnego, a w szczegoÂ lnosÂci
prawa konstytucyjne w zakresie religii i wyznania, oraz prawa mieÎ -
dzynarodowego odnoszaÎcego sieÎ do praw czøowieka i wolnosÂci pod-
stawowych, prawa, ktoÂ re ustanawia zakaz wszelkich form dyskrymi-
nacji, a zwøaszcza mieÎdzy kobietaÎ i meÎzÇczyznaÎ w spoøeczenÂstwie (por.
art. 5 ust. 1);

2) wspoÂ lnota, ktoÂ ra prosi o uznanie, szanuje prawa konstytucyj-
ne swoich czøonkoÂw, a w szczegoÂ lnosÂci wolnosÂcÂ sumienia i wyznania
(por. art. 6 ust. 1);

3) wspoÂ lnota przedkøadajaÎca wniosek o zatwierdzenie powstrzy-
muje sieÎ od propagowania wszelkiej doktryny zmierzajaÎcej do po-
mniejszenia lub oczernienia innego wyznania baÎdzÂ osoÂb, ktoÂ re do
niego nalezÇaÎ. Ponadto powstrzymuje sieÎ od wszelkiego prozelityzmu
przeciwnego szwajcarskiemu porzaÎdkowi prawnemu (por. art. 7
ust. 1-2);

JAN KRAJCZYNÂ SKI110



4) wspoÂ lnota proszaÎca o uznanie za instytucjeÎ interesu publicz-
nego przestrzega zasad demokratycznych. Powstrzymuje sieÎ od
wszelkich przemoÂwienÂ lub praktyk, ktoÂ re wykraczajaÎ przeciw temu
baÎdzÂ wzywajaÎ do takich wykroczenÂ . Organy wspoÂ lnoty saÎ okresÂlone,
a ich czøonkowie wypowiadajaÎ sieÎ na temat ich funkcjonowania (por.
art. 8 ust. 1-3);

5) wspoÂ lnota domagajaÎca sieÎ zatwierdzenia przestrzega stosow-
nych dyspozycji dotyczaÎcych zgodnosÂci handlowej, o ktoÂrej jest mo-
wa w kodeksie o zobowiaÎzaniach (por. art. 9 ust. 1);

6) wspoÂ lnota przedkøadajaÎca wniosek o przyznanie jej statusu
instytucji interesu publicznego wypeønia ponadto nasteÎpujaÎce warun-
ki, traktowane kumulatywnie: prowadzi dziaøalnosÂcÂ o charakterze
kultycznym na obszarze caøego kantonu; peøni roleÎ spoøecznaÎ i kultu-
ralnaÎ; angazÇuje sieÎ na rzecz pokoju spoøecznego i religijnego; uczest-
niczy w dialogu ekumenicznym i/lub mieÎdzyreligijnym (por. art. 10
ust. 1). W konÂcu nalezÇy wziaÎcÂ pod uwageÎ czas zaøozÇenia wspoÂ lnoty
w kantonie Vaud, liczbeÎ jej czøonkoÂw oraz zdolnosÂcÂ jej przedstawi-
cieli, øaÎcznie z przeøozÇonymi religijnymi, do wyrazÇania sieÎ w jeÎ zyku
francuskim. Wymienione tutaj osoby saÎ zobowiaÎzane poznacÂ po-
szczegoÂ lne przepisy prawa szwajcarskiego, w tym te z zakresu sto-
sunkoÂw mieÎdzyreligijnych (por. art. 10 ust. 2). Wymienione w art. 10
warunki uznania wspoÂ lnoty religijnej precyzuje rzaÎd w formie sto-
sownego rozporzaÎdzenia (por. art. 10 ust. 3).

UrzeÎdowe przyznanie spoøecznosÂci religijnej statusu instytucji
interesu publicznego skutkuje stosownymi przywilejami natury
prawnej. Zasadniczo wspomniane uprawnienia ograniczajaÎ sieÎ do
nasteÎpujaÎcych szesÂciu dziedzin: posøuga duszpasterska, finansowanie
dziaøalnosÂci religijnej, zwolnienia finansowe, kontrola mieszkanÂcoÂw,
wykorzystanie danych informatycznych, konsultacja. W mysÂl prawa
o uznaniu wspoÂ lnot religijnych i relacjach pomieÎdzy panÂstwem a spo-
øecznosÂciami religijnymi uznanymi w interesie publicznym z 9 sty-
cznia 2007 r. poszczegoÂ lne prerogatywy zwiaÎzane z przyznaniem da-
nej wspoÂ lnocie religijnej statusu instytucji interesu publicznego
przedstawiajaÎ sieÎ nasteÎpujaÎco. WspoÂ lnota uznana mozÇe peønicÂ posøu-
geÎ duszpasterskaÎ w zakøadach opieki leczniczej i w placoÂwkach pe-
nitencjarnych wobec kazÇdej osoby wyrazÇajaÎcej zgodeÎ i deklarujaÎcej
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swaÎ przynalezÇnosÂcÂ religijnaÎ do tej wspoÂ lnoty baÎdzÂ wzgleÎdem kazÇdej
osoby, ktoÂ ra to akceptuje (zob. art. 11 ust. 1). PanÂstwo mozÇe przy-
znacÂ subwencjeÎ wspoÂ lnotom uznanym, w miareÎ jak partycypujaÎ one
wmisji wypeønianej wspoÂ lnie w rozumieniu prawa o relacjach mieÎdzy
panÂstwem a KosÂcioøami uznanymi przez prawo publiczne (zob. art.
12 ust. 1). Zwolnienia fiskalne wspoÂ lnot religijnych interesu publicz-
nego saÎ regulowane przez ustawodawstwo podatkowe, federalne
i kantonalne (zob. art. 13 ust. 1). Na wniosek wspoÂ lnoty uznanej
wøasÂciwa kontrola mieszkanÂcoÂw informuje jaÎ o przybyciu lub odejsÂ-
ciu kazÇdej osoby, ktoÂ ra zøozÇyøa deklaracjeÎ o przynalezÇnosÂci religijnej
do danej wspoÂ lnoty i wyraziøa zgodeÎ na przekazanie wspomnianych
danych. Ten przekaz jest ograniczony do nasteÎpujaÎcych informacji:
imieÎ , nazwisko, data urodzenia, stan cywilny i adres zamieszkania
dorosøych, filiacja; narodowosÂcÂ i pochodzenie; religia; imieÎ , nazwi-
sko, pøecÂ, data narodzin dziecka. Dane, o ktoÂrych jest tutaj mowa,
saÎ przeznaczone wyøaÎcznie do wykorzystania w kartotekach osobo-
wych wspomnianych wspoÂ lnot religijnych i nie mogaÎ bycÂ uzÇywane do
innych celoÂw (por. art. 14 ust. 1-3). WspoÂ lnoty te mogaÎ korzystacÂ
z danych informatycznych (por. art. 15 ust. 1). PanÂstwo i gminy kon-
sultujaÎ sieÎ ze wspoÂ lnotami religijnymi interesu publicznego w sprawie
wszelkich projektoÂw, jakie ich dotyczaÎ (por. art. 16 ust. 1).

Stosowne posteÎpowanie, prowadzaÎce do uznania konkretnej
wspoÂ lnoty religijnej za instytucjeÎ interesu publicznego, jest zøozÇone
i wieloetapowe. SzczegoÂ øowe zasady w tym przedmiocie podaje
rozdziaø IV ustawy Prawo o uznaniu wspoÂ lnot religijnych i relacjach
pomieÎdzy panÂstwem a spoøecznosÂciami religijnymi uznanymi w in-
teresie publicznym z 9 stycznia 2007 r. Ustawodawca domaga sieÎ
najpierw przedstawienia przez wspoÂ lnoteÎ religijnaÎ, ktoÂ ra przedkøa-
da wniosek o uznanie jej za instytucjeÎ interesu publicznego, stosow-
nego osÂwiadczenia wsteÎpnego o zobowiaÎzaniach. TresÂcÂ wspomnia-
nej deklaracji ustala rzaÎd (zob. art. 17 ust. 1 i 2). Do podania,
o ktoÂ rym mowa, wspoÂ lnota domagajaÎca sieÎ uznania powinna doøaÎ-
czycÂ swoje statuty oraz inne dokumenty wymagane przez Minister-
stwo ds. Religijnych (zob. art. 18). Do kompetencji wymienionego
resortu nalezÇy zbadanie, czy wnioskodawca speønia wyzÇej wymie-
nione warunki natury prawnej. Ministerstwo mozÇe wykonacÂ
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wspomniane zadanie na wiele sposoboÂw, mianowicie: w ramach
dochodzenia uzupeøniajaÎcego, a zwøaszcza z pomocaÎ biegøych i/albo
czøonkoÂw wspoÂ lnot religijnych juzÇ uznanych oraz/lub starania sieÎ
o informacje wewnaÎtrz zainteresowanej spoøecznosÂci religijnej
(por. art. 19 ust. 1-2). JesÂli wymieniony urzaÎd stwierdzi, zÇe warunki
uznania zostaøy speønione, przedkøada zgromadzeniu parlamentar-
nemu projekt ustawy uznajaÎcej wspoÂ lnoteÎ religijnaÎ i okresÂlajaÎcej jej
relacje z panÂstwem. Zainteresowana wspoÂ lnota religijna jest infor-
mowana o poszczegoÂ lnych etapach proceduralnych przed przedsta-
wieniem stosownych informacji w tym przedmiocie opinii publicz-
nej (por. art. 20 ust. 1). W przypadku przyjeÎ cia projektu uchwaøy
przez rzaÎd dalsze posteÎpowanie legislacyjne toczy sieÎ zgodnie z prze-
pisami prawa stosujaÎcymi sieÎ do parlamentu kantonu Vaud (por.
art. 21 ust. 1).

Naturalnie prawo o uznaniu wspoÂ lnot religijnych i relacjach po-
mieÎdzy panÂstwem a spoøecznosÂciami religijnymi uznanymi w interesie
publicznym z 9 stycznia 2007 r. przewiduje roÂwniezÇ stosowne sÂrodki
kontroli dziaøalnosÂci spoøecznosÂci religijnych interesu publicznego,
zmiany ich ustroju, wreszcie roÂzÇnego rodzaju sankcje, ktoÂ re grozÇaÎ
tym wspoÂ lnotom w razie naruszenia obowiaÎzujaÎcych je przepisoÂw
prawa. SzczegoÂ øowe zasady prawne w tym wzgleÎdzie przedstawiajaÎ
sieÎ nasteÎpujaÎco: 1) Ministerstwo ds. Religijnych zapewnia przestrze-
ganie przez wspoÂ lnoteÎ religijnaÎ warunkoÂw zwiaÎzanych z uznaniem
(zob. art. 22 ust. 1); 2) ministerstwo mozÇe domagacÂ sieÎ od wspoÂ lnoty,
jesÂli jest to niezbeÎdne w celu kontroli, przedstawienia rocznych ra-
chunkoÂw, statutoÂw baÎdzÂ wszelkich innych okresÂlonych elementoÂw
(zob. art. 23 ust. 1); 3) wspoÂ lnota informuje resort o wszelkich zmia-
nach statutowych (zob. art. 24 ust. 1); 4) gminy przekazujaÎ co roku
Ministerstwu ds. Religijnych dane statystyczne dotyczaÎce religii zde-
klarowanej przez osoby mieszkajaÎce na ich terytorium (zob. art. 25
ust. 1); 5) jesÂli uznana wspoÂ lnota religijna pobiera panÂstwowaÎ sub-
wencjeÎ , stosujaÎ sieÎ do niej dyspozycje zawarte w rozdziale VI prawa
o relacjach mieÎdzy panÂ stwem a KosÂcioøami uznanymi przez prawo
publiczne (zob. art. 26 ust. 1); 6) w przypadku pogwaøcenia ktoÂregosÂ
z warunkoÂw uznania baÎdzÂ nieuszanowania przepisoÂw art. 23 i 24
niniejszej ustawy rzaÎd mozÇe przedsieÎwziaÎcÂ wobec wspoÂ lnoty uznanej
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nasteÎpujaÎce sankcje: a) przesøacÂ jej ostrzezÇenie; b) odebracÂ jej jedno
lub kilka uprawnienÂ ; c) przedøozÇycÂ zgromadzeniu parlamentarnemu
cofnieÎ cie aktu uznania (zob. art. 27 ust. 1); 7) przed podjeÎ ciem ja-
kiejkolwiek sankcji rzaÎd informuje, na pisÂmie, uznanaÎ wspoÂ lnoteÎ
o zarzucanym jej naruszeniu prawa oraz o rozpoczeÎ ciu stosownego
posteÎpowania zmierzajaÎcego do zaniechania takiego posteÎpowania.
Wspomniana wspoÂ lnota religijna ma prawo do przedøozÇenia rzaÎdowi
stosownych wyjasÂnienÂ , a ten mozÇe delegowacÂ wymienionaÎ kompe-
tencjeÎ (por. art. 28 ust. 1-2). Upomnienie wspoÂ lnoty religijnej intere-
su publicznego, o ktoÂrym jest mowa wyzÇej, powinno zawieracÂ grozÂbeÎ
utraty jednej lub wielu prerogatyw, lub uznania (por. art. 29 ust. 1).
Uprawnienie mozÇe bycÂ cofnieÎ te przynajmniej na jeden rok (zob.
art. 30 ust. 1).

2.3. INNE WSPOÂ LNOTY RELIGIJNE

Art. 171 ust. 1 Konstytucji Kantonu Vaud z 14 kwietnia 2003 r.
przewiduje ponadto istnienie i dziaøalnosÂcÂ na terenie panÂ stwa spo-
øecznosÂci religijnych, ktoÂ re nie cieszaÎ sieÎ statusem instytucji prawa
publicznego, majaÎcych osobowosÂcÂ moralnaÎ czy instytucji uznanych
w interesie publicznym. RespektujaÎc fundamentalnaÎ zasadeÎ wolnosÂci
sumienia i wyznania, zgodnie z ktoÂraÎ kazÇdy czøowiek ma m.in. prawo
poøaÎczenia sieÎ z innymi osobami w celu wspoÂ lnotowego praktykowa-
nia wybranej religii26, ustawodawstwo kantonu Vaud dopuszcza ist-
nienie wspoÂ lnot religijnych innych nizÇ te trzy wyliczonew kantonalnej
ustawie zasadniczej. Co wieÎ cej, zasady prawne przyjeÎ te w Konstytucji
Kantonu Vaud nie wykluczajaÎ mozÇliwosÂci ubiegania sieÎ przez te inne
zwiaÎzki wyznaniowe o nadanie im statusu prawnego, jaki majaÎ KosÂ-
cioÂ ø Ewangelicki Reformowany, KosÂcioÂ ø Rzymskokatolicki czy gmi-
na zÇydowska.

Zasadnicze ramy dziaøalnosÂci wspoÂ lnot religijnych, ktoÂ re nie cie-
szaÎ sieÎ stosownym uznaniem prawnym, okresÂlajaÎ ogoÂ lne zasady kon-
stytucyjne przyjeÎ te przez obywateli kantonu Vaud oraz szczegoÂ øowe

26 Zob. Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, art. 16 ust. 1 i 3.
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akty wykonawcze, regulujaÎce kwestie natury religijnej, uchwalone
przez stosowne organy panÂstwa. SpoøecznosÂci te, cieszaÎc sieÎ stosownaÎ
swobodaÎ w zakresie sprawowania kultu oraz prawem wypeøniania
swych funkcji na terytorium caøego kantonu, w zasadzie nie mogaÎ
korzystacÂ jedynie z tych uprawnienÂ , ktoÂ re ustawodawstwo kantonu
Vaud wprost przyznaje poszczegoÂ lnym kosÂcioøom i zwiaÎzkomwyzna-
niowym uznanym przez prawo publiczne. Wspomniane prerogatywy
w gruncie rzeczy ograniczajaÎ sieÎ do szesÂciu nizÇej wymienionych dzie-
dzin, mianowicie: 1) prawa do sprawowania posøugi duszpasterskiej
w takich sÂrodowiskach, jak szpitale i osÂrodki penitencjarne; 2) prawa
do korzystania z subwencji panÂ stwa na prowadzenie dziaøalnosÂci re-
ligijnej w interesie publicznym; 3) prawa do korzystania ze zwolnienÂ
podatkowych przewidzianych przez prawo federacyjne i kantonalne;
4) prawa do otrzymywania informacji o zmianie przynalezÇnosÂci reli-
gijnej osoÂb; 5) prawa do korzystania z ogoÂ lnych zasoboÂw informa-
tycznych dotyczaÎcych stanu osoÂb; 6) prawa do konsultacji w zakresie
wszelkich spraw, ktoÂ re dotyczaÎ rzeczonych wspoÂ lnot religijnych.

3. USTROÂ J I AUTONOMIA WSPOÂ LNOT RELIGIJNYCH

W mysÂl art. 172 ust. 1 Konstytucji Kantonu Vaud oraz art. 5
ustawy Prawo o relacjach mieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøami uznanymi
przez prawo publiczne z 9 stycznia 2007 r. kazÇdy kosÂcioÂ ø i zwiaÎzek
wyznaniowy oficjalnie uznany rzaÎdzi sieÎ wøasnym prawem. W parze
ze wspomnianaÎ ogoÂ lnaÎ zasadaÎ prawa, sankcjonujaÎcaÎ prawo partyku-
larne trzech wyzÇej wymienionych wspoÂ lnot religijnych, idaÎ zasady
okresÂlajaÎce granice owej autonomii. OtoÂzÇ zgodnie z art. 172 ust. 2
ustawy zasadniczej kantonu Vaud kosÂcioøy i wspoÂ lnoty uznane praw-
nie cieszaÎ sieÎ niezalezÇnosÂciaÎ w zakresie spraw duchowych oraz orga-
nizujaÎ sieÎ w sposoÂb wolny w poszanowaniu porzaÎdku publicznego
i pokoju religijnego27. Ponadto wedøug art. 172 ust. 3 wspomnianej

27 Zob. Loi sur l'Eglise eÂvangeÂlique reÂformeÂe du Canton de Vaud du 9 janvier

2007, art. 4 ust. 1; Loi sur la FeÂdeÂration eccleÂsiastique catholique romaine du Canton
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Konstytucji uznanie prawne jest szczegoÂ lnie zwiaÎzane z przestrzega-
niem zasad demokratycznych28 oraz z przejrzystosÂciaÎ finansowaÎ.

SzczegoÂ øowe zasady prawne, precyzujaÎce, na czym polega auto-
nomia wspoÂ lnot religijnych uznanych w interesie publicznym, stano-
wi art. 3 ust. 1 prawa o uznaniu wspoÂ lnot religijnych i relacjach po-
mieÎdzy panÂstwem a spoøecznosÂciami religijnymi uznanymi w interesie
publicznym z 9 stycznia 2007 r. Zgodnie ze wspomnianym przepisem
prawa wspoÂ lnoty saÎ autonomiczne w stosunku do panÂstwa i gmin.
Z tego tytuøu oraz w granicach okresÂlonych przez prawo spoøecznosÂci
te swobodnie organizujaÎ sieÎ oraz zarzaÎdzajaÎ swoimi sÂrodkami i do-
brami, wreszcie ogøaszajaÎ zasady niezbeÎdne dla ich ustroju i wykony-
wania zadanÂ wøasnych.

ZAKONÂ CZENIE

System prawa w zakresie regulacji relacji panÂstwo±KosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe, przyjeÎ ty w Konstytucji Kantonu Vaud z 14
kwietnia 2003 r., jakkolwiek rewolucyjny w poroÂwnaniu z systemem
unii panÂstwa i KosÂcioøa Ewangelickiego Reformowanego, ktoÂ ry le-
galizowaøa kantonalna ustawa zasadnicza z 1 marca 1885 r., nie ma
charakteru isÂcie nowatorskiego. Znaczna czeÎ sÂcÂ kantonoÂw wspoÂ øtwo-
rzaÎcych KonfederacjeÎ SzwajcarskaÎ przyjmuje dzisiaj taki wøasÂnie spo-
soÂb okresÂlenia sytuacji prawnej poszczegoÂ lnych spoøecznosÂci religij-
nych, wykonujaÎcych swe funkcje na ich terytorium.

Zasady prawne przysÂwiecajaÎce przyjeÎ ciu wspomnianego systemu
uznania prawnego albo autonomii kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych z jednej strony pozwalajaÎ uszanowacÂ zasadeÎ pozytywnej laic-
kosÂci panÂstwa, z drugiej zasÂ przyznajaÎ oficjalnie uznanym wspoÂ lno-

de Vaud du 9 janvier 2007, art. 5 ust. 1; Loi sur la CommunauteÂ israeÂ lite de Lausanne

et du Canton de Vaud du 9 janvier 2007, art. 2 ust. 1.
28 Zgodnie z zasadaÎ poszanowania podstaw demokracji wspomniane kosÂcioøy

i zwiaÎzki wyznaniowe saÎ zobowiaÎzane m.in. do utworzenia w skali kantonu kosÂciel-

nych stowarzyszenÂ o demokratycznych strukturach. Zob. J.G. Fuchs, Kirche und Staat

in der Schweitz, w: Eglise et Etat en Europe, Editions du Centre Orthodoxe du Pa-

triarcat EcumeÂnique, ChambeÂsy [GeneÁve] 1996, s. 226-227.
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tom religijnym stosownaÎ swobodeÎ w okresÂleniu ich ustroju i realizacji
dziaøalnosÂci religijnej. ChocÂ w praktyce wymieniony system regulacji
dopuszcza pewien wpøyw organoÂw panÂstwa na dziaøalnosÂcÂ poszcze-
goÂ lnych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych uznanych w interesie
publicznym (np. poprzez legalizacjeÎ zasady subwencjonowania dzia-
øalnosÂci religijnej), a ponadto domaga sieÎ poszanowania przez uzna-
ne prawnie wspoÂ lnoty religijne okresÂlonych zasad prawa panÂstwowe-
go, niekoniecznie respektowanych przez prawo wøasne poszczegoÂ l-
nych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (np. zasada demokracji
czy zasada wolnosÂci osoby ludzkiej w zakresie przyjeÎ cia i porzucenia
religii), wydaje sieÎ on sprawdzonaÎ formaÎ kooperacji panÂstwa i spo-
øecznosÂci religijnych w celu rozwoju dobra wspoÂ lnego.

Aktualna regulacja sytuacji prawnej kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych, przyjeÎ ta w prawodawstwie kantonu Vaud, jest wyrazem
zapoczaÎtkowanej w II poøowie XIX w. oraz systematycznie pieleÎgno-
wanej tradycji tolerancji kulturowej i religijnej. Naczelnymi zasadami
przyjeÎ tego systemu prawnego w zakresie regulacji kwestii religijnych
saÎ: wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, uznanie istotnej roli spoøecznosÂci
religijnych w zakresie ksztaøtowania relacji spoøecznych i upowszech-
niania podstawowych wartosÂci ludzkich, pokojowe wspoÂ øistnienie
przedstawicieli roÂzÇnych wspoÂ lnot religijnych.

RozwiaÎzania przyjeÎ te w ustawodawstwie kantonu Vaud majaÎ swe
dobre i zøe strony. NiewaÎtpliwaÎ zaletaÎ systemu uznania prawnego albo
autonomii KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest: 1) pozytywne
postrzeganie spoøecznosÂci religijnych jako istotnego czynnika søuzÇaÎ-
cego budowaniu spoøeczenÂ stwa obywatelskiego i szerzeniu podstawo-
wych wartosÂci ogoÂ lnoludzkich; 2) jasne okresÂlenie ram wszelkiej dzia-
øalnosÂci religijnej, jakie wyznaczajaÎ fundamentalne zasady porzaÎdku
publicznego; 3) wyrazÂne domaganie sieÎ respektowania przez poszcze-
goÂ lne spoøecznosÂci religijne zasady indywidualnej wolnosÂci osoby
ludzkiej w zakresie wstaÎpienia, przynalezÇnosÂci i wystaÎpienia ze wspoÂ l-
noty. PosÂroÂd powazÇnych wad takiej regulacji nalezÇy wskazacÂ nasteÎ -
pujaÎce: 1) aprobata roÂzÇnej sytuacji prawnej poszczegoÂ lnych KosÂcio-
øoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zakøadajaÎca szczegoÂ lne traktowanie
wybranych wspoÂ lnot religijnych, ktoÂ re otrzymaøy status instytucji pra-
wa publicznego; 2) sama procedura oficjalnego uznania prawnego
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danego kosÂcioøa czy zwiaÎzku wyznaniowego, czyli akt przyznania
przez organy panÂstwa swego rodzaju ¹koncesjiº na prowadzenie
okresÂlonego rodzaju dziaøalnosÂci, niekiedy dotowanej przez panÂstwo,
niekoniecznie licujaÎca z zasadaÎ wolnosÂci religijnej w aspekcie spoøecz-
nym; 3) zbytnia ingerencja organoÂw panÂstwa w ustroÂ j spoøecznosÂci
religijnych, ktoÂre domagajaÎ sieÎ uznania prawnego, dotyczaÎca prze-
strzegania wewnaÎtrz wspoÂ lnoty zasad demokratycznych.

THE RELATIONS AMONG THE STATE, CHURCH

AND RELIGIOUS ASSOCIATIONS IN THE CANTON OF VAUD

S umma r y

The author of the study reviews the problem of relations among
Canton Vaud (Waadt), the Church and other religious associations. By
examining the provisions of the Federal Constitution of the Swiss Confe-
deration of 18 April 1999 and the Constitution of Canton Vaud of 14
April 2003 as well as other legal acts regulating religious matters, the
author isolates the principles that govern the legal statuses of individual
churches and denominations functioning in the Canton of Vaud.

The analysis of the law on denominations with regard to these rela-
tions leads the author to the following generic conclusions:

± The legal system pertaining to the relations among the state,
Church and other denominations adopted in Canton Vaud in 14 April
2003 cannot be perceived as novel; the majority of cantons composing the
Swiss Confederation adhere to this method of defining the legal situation
of individual religious communities.

± On the one hand, the legal principles governing the aforesaid sys-
tem respect the positive secularity of the state; on the other, the officially
recognized religious groups are free in proposing their own internal or-
ganization scheme and method of religious activity.

The current regulation of the legal situation of churches and religious
associations adopted in the legislation of Canton Vaud is the continuation
of a well-preserved, mid-19th century tradition of cultural and religious
toleration. The prime principles of the binding legal system associated
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with religious matters are: freedom of conscience and religion, the recog-
nition of a crucial role of religious communities in the shaping of social
relations and promotion of fundamental values, harmonious coexistence
of the followers of different religious groups.

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

PAWEè A. LESZCZYNÂ SKI

REGULACJA MAJAÎTKOWA W ODNIESIENIU
DO MIENIA ZÇ YDOWSKIEGO W POÂ èNOCNEJ CZEÎSÂCI

WOJEWOÂ DZTWA LUBUSKIEGO

WSTEÎP

DoniosøosÂcÂ zagadnienia zadosÂcÂuczynienia za rozliczne niegodzi-
wosÂci zadane wyznawcom religii mojzÇeszowej wskutek aktoÂw nacjo-
nalizacyjnych wydanych po II wojnie sÂwiatowej w odniesieniu do
zÇydowskich instytucji religijnych byøa gøoÂwnym motywem prac nad
ustawaÎ o stosunku panÂ stwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich.
WazÇny byø takzÇe kontekst moralny pamieÎ ci o ponadtroÂ jmilionowej
spoøecznosÂci ZÇ ydoÂw w latach II RP, ktoÂ rej zÇycie, praca, twoÂrczosÂcÂ,
aktywnosÂcÂ publiczna nadaøa niezatarty, jedyny w swoim rodzaju ko-
loryt roÂwniezÇ tamtemu panÂ stwu. To regulacja istotna dla wzmocnie-
nia sÂrodowisk polskiego judaizmu, a tym samym poszerzenia proce-
soÂw rekonstrukcji tego wszystkiego, co jest mozÇliwe do uratowania
z zÇydowskiej kultury materialnej, tak wazÇnej roÂwniezÇ dla dzisiejszej
Polski. Artykuø ten dotyczycÂ beÎdzie wyøaÎcznie mienia nieruchomego,
przede wszystkim cmentarzy (kirkutoÂw), gdyzÇ ustawa dotyczaÎca re-
gulacji majaÎtkowej swoim zakresem przedmiotowym nie obejmuje
ruchomosÂci (np. zbioroÂw archiwalnych, sakralnego wyposazÇenia sy-
nagog czy ksieÎgozbioroÂw). W odniesieniu do dzisiejszych ziem za-
chodnich i poÂ ønocnych, niebeÎdaÎcych do 1945 r. czeÎ sÂciaÎ panÂstwa pol-
skiego, ustawa dotyczy nieruchomosÂci zÇydowskich, ale nie osoÂb fi-
zycznych, a religijnych osoÂb prawnych, przede wszystkim gmin syna-



gogalnych, ktoÂ re byøy na tym terenie w ich wøadaniu w dniu 30 sty-
cznia 1933 r., czyli dojsÂcia Hitlera do wøadzy. Po tej dacie ± jak
wiadomo ± rozpoczeÎ øy sieÎ przesÂladowania w III Rzeszy. PoÂ ønocna
czeÎ sÂcÂ wojewoÂdztwa lubuskiego obejmuje (jako subregion) pieÎ cÂ po-
wiatoÂw funkcjonujaÎcych od 1 stycznia 1999 r., a wieÎ c: gorzowski
ziemski, strzelecko-drezdenecki, søubicki, suleÎ cinÂ ski oraz mieÎdzy-
rzecki, a takzÇe miasto GorzoÂwWlkp. ± na prawach powiatu i siedzibeÎ
wojewody lubuskiego.

1. RYS HISTORYCZNY

Zarejestrowany w 1993 r. ZwiaÎzek GminWyznaniowych ZÇ ydow-
skich nawiaÎzuje do tradycji przedwojennych1. Reprezentuje interesy
gmin wyznaniowych wobec wøadz publicznych i organizacji zagra-
nicznych. Utrzymuje m.in. øazÂnie rytualne (mykwy) i jest obok gmin
uczestnikiem posteÎpowania regulacyjnego.W dniu 18 stycznia 1919 r.
Minister WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego wydaø za-
rzaÎdzenie dotyczaÎce organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich2,
a 7 lutego na zasadzie dekretu Naczelnika PanÂstwa zostaøy wydane
przepisy odnosÂnie do organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na
terenie byøego KroÂ lestwa Kongresowego3. Najistotniejszym jednak
aktem prawnym tamtej doby byøo rozporzaÎdzenie Prezydenta
z 14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w orga-
nizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego4. To unormowanie
byøo krytykowane z roÂzÇnych stron5.

1 Zob. J. PodgoÂrska, Ilu jest ZÇ ydoÂw w Polsce, ¹Politykaº 1998, nr 22(2143), s. 4;

E. Winnicka, Z kipaÎ na gøowie, ¹Politykaº 2003, nr 18(2399), s. 84.
2 Opublikowanie w edycji zÂroÂdeø pt. Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej

1918-1939. WyboÂr zÂroÂdeø, wyb. i oprac. W. Sudnik, Warszawa 2002, s. 483-484.
3 TamzÇe, s. 485-493.
4 TamzÇe, s. 493-503. Por. tezÇ: J. ZÇ yndul, ZÇ ydowska gmina wyznaniowa, w: Ency-

klopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 542. ZmieÎdzywojennych

opracowanÂ dotyczaÎcych statusu gmin zÇydowskich zob. m.in.: J. Dawidsohn, Gminy

zÇydowskie (z tekstami ustaw i rozporzaÎdzenÂ), Warszawa 1931; J. Grynsztejn, I. Kerner,
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Po II wojnie sÂwiatowej wøadze zezwoliøy w 1946 r. na powstanie
ZwiaÎzku Religijnego Wyznania MojzÇeszowego, uznajaÎc go za sukce-
sora przedwojennych gmin, co i tak nie zaøatwiaøo kwestii restytucji
majaÎtkowej, potrzebnej do kontynuowania roÂzÇnorodnej dziaøalnosÂci.
Z kolei po wydarzeniach marcowych 1968 r. zamarøo zÇycie religijne,
a ostatni rabin w Polsce (w èodzi) Wawa Morejno wyjechaø na staøe
w 1973 r.6

ZwiaÎzek Religijny Wyznania MojzÇeszowego uzyskaø w 1961 r.
wpis do rejestru stowarzyszenÂ i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych prowadzo-
nego przez UrzaÎd do Spraw WyznanÂ na podstawie swojego statutu
z dnia 19 czerwca 1961 r. Czøonkami ZRWM byli obywatele polscy
obojga pøci wyznania mojzÇeszowego zamieszkali na terytorium Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. W dniu 19 listopada 1991 r. zostaø
on przeksztaøcony w ZwiaÎzek Gmin Wyznaniowych ZÇ ydowskich,
a reaktywowanewoÂwczas gminy uzyskaøy autonomieÎ , chocÂ w dalszym
ciaÎgu ± sprzecznie z tradycjaÎ zÇydowskaÎ ± nie byøy w peøni samodziel-
ne, pozostajaÎc czeÎ sÂciami skøadowymi ZwiaÎzku. Nowy statut ZGWZÇ

z 6 grudnia 1992 r. ustanowiø nasteÎpujaÎce organy ZwiaÎzku: Walne
Zebranie, ZarzaÎd, KomisjeÎ RewizyjnaÎ, RadeÎ ReligijnaÎ oraz SaÎd Po-
lubowny7.

Przepisy o organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich wraz z ustawami, rozporzaÎ-

dzeniami, okoÂlnikami i reskryptami zwiaÎzkowymi oraz orzecznictwem saÎdowym, War-

szawa 1931; F. Hefter, Przepisy o uboju rytualnym, StanisøawoÂw±LwoÂw±Warszawa

1936; Przepisy o gminach wyznaniowych zÇydowskich, oprac. Z. KruÈ ger, Lublin 1938;

M. Schorr, Stanowisko prawne i ustroÂj wewneÎtrzny ZÇ ydoÂw w Polsce, w: Almanach

gmin zÇydowskich w Polsce, Warszawa 1939, s. 7-18.
5 Np. ugrupowania syjonistyczne skrytykowaøy uznanie ZÇ ydoÂw za zwiaÎzek wy-

znaniowy, nie zasÂ za wspoÂ lnoteÎ narodowaÎ, pozbawienie kobiet czynnego i biernego

prawa wyborczego, wysoki cenzus wieku i zamieszkania, zbyt duzÇe mozÇliwosÂci inge-

rowania panÂstwowych czynnikoÂw administracyjnych w dziaøania gmin. S. Rudnicki,

ZÇ ydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 243. Zob. tezÇ: Dzieje

ZÇ ydoÂw w Polsce 1918-1939. WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, Warszawa 1993.
6 K. Sztop, ZÇ ydzi w Polsce lat 90. XX wieku ± przemiany i perspektywy na przy-

szøosÂcÂ, w:Unifikacja i roÂzÇnicowanie sieÎ wspoÂøczesnej Europy, pod red. B. Fijaøkowskiej

i A. ZÇ ukowskiego, Warszawa 2002, s. 482, 484.
7 Na podstawie: J. Matwiejuk, Ustawowa forma regulacji stosunkoÂw panÂstwa do

gmin wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej na przykøadzie zÇydowskich gmin

wyznaniowych, ¹PrzeglaÎd Religioznawczyº 2003, nr 1(207), s. 92-93; por. tenzÇe, Po-
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W nowej po 1989 r. demokratycznej rzeczywistosÂci bardzo istot-
nym problemem, przed ktoÂrym staneÎ li wyznawcy judaizmu (tak sa-
mo jak i innych wspoÂ lnot konfesyjnych), byøa caøosÂciowa regulacja
majaÎtkowa w odniesieniu do mienia zÇydowskiego, ktoÂ rej nie byøo od
zakonÂczenia II wojny sÂwiatowej. Jej brak uniemozÇliwiø gminom zÇy-
dowskim budoweÎ stabilnych podstaw materialnych, realizacjeÎ roz-
licznych zadanÂ , m.in. charytatywnych. Przykøadowo na terenie miasta
stoøecznego Warszawy wystaÎpiøa kwestia nieruchomosÂci pozÇydow-
skich, niepodlegajaÎcych procesom nacjonalizacji i beÎdaÎcych poza za-
kresem dekretu o wøasnosÂci i uzÇytkowaniu gruntoÂw na obszarze m.st.
Warszawy, ktoÂ re zostaøy prawnie uznane za mienie opuszczone
wskutek wojny8.

2. REGULACJA MAJAÎTKOWA WEDèUG USTAWY Z 20 LUTEGO 1997 R.

Pierwowzorem unormowanÂ zagadnienÂ majaÎtkowych gmin wy-
znaniowych zÇydowskich byøa ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego, w ktoÂrej ustanowiono polubowny
tryb tzw. posteÎpowania regulacyjnego przeprowadzanego przez pa-
rytetowaÎ KomisjeÎ MajaÎtkowaÎ, zøozÇonaÎ w roÂwnej liczbie z reprezen-
tantoÂw Konferencji Episkopatu Polski i strony rzaÎdowej9.

Istotne jest zaprezentowanie motywoÂw takich rozstrzygnieÎ cÂ ma-
jaÎtkowych, jakie zostaøy przyjeÎ te w uchwalonej przez Sejm 20 lutego
1997 r. ustawie o stosunku panÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydow-
skich w Rzeczypospolitej Polskiej. W zgodzie z tradycjaÎ zÇydowskaÎ

zycja prawna gmin wyznaniowych zÇydowskich w sÂwietle ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.

o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich, ¹Studia z Prawa Wyznanio-

wegoº 2002, t. 5, s. 34.
8 J. Szachuøowicz, Status prawnymienia pozÇydowskiego w Polsce, ¹PanÂstwo i Pra-

woº 59(2004), nr 12(706), s. 33.
9 Por. J. Antosiewicz, Reprywatyzacja: praktyka organoÂw administracji, dziaøal-

nosÂcÂ prokuratury, orzecznictwo saÎdowe, uprawnienia byøych wøasÂcicieli, Warszawa

1993, s. 71-73. W Polsce odrzucono zatem np. czeski model zwrotu mienia wspoÂ lnotom

religijnym, w ktoÂrym (z wyjaÎtkiem ustawowego zwrotu mienia zakonom i niektoÂ rym

diecezjom zaraz po ¹aksamitnej rewolucjiº) to saÎdy rozstrzygajaÎ zasadnosÂcÂ pozwoÂw

restytucyjnych.
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jest to ustawa o relacjach panÂstwa z gminami, nie zasÂ do ich ogoÂ lno-
polskiej reprezentacji. W wielu panÂstwach nie funkcjonuje w ogoÂ le
zÇadne ogoÂ lnokrajowe przedstawicielstwo gmin, a jego istnienie
w Polsce wynika ze søabosÂci poszczegoÂ lnych gmin, ktoÂ re majaÎ nie-
wielu czøonkoÂw, a nadto z celowosÂci istnienia przedstawicielstwa
wszystkich gmin wyznaniowych wobec panÂstwa10.

Ustawa nie dotyczy majaÎtku pozostaøego po osobach fizycznych.
Dotyczy mienia gmin wyznaniowych, jak roÂwniezÇ innych zÇydowskich
wyznaniowych osoÂb prawnych dziaøajaÎcych wedle rozporzaÎdzenia
Prezydenta RP z 1927 r. Jej zakres podmiotowy nie obejmuje innych
np. politycznych, kulturalnych czy sportowych organizacji zÇydow-
skich. Komisja Administracji i Spraw WewneÎ trznych Sejmu RP sta-
neÎ øa na stanowisku braku bezposÂredniej ciaÎgøosÂci mieÎdzy przedwo-
jennymi a dzisiejszymi gminami wyznaniowymi. StaÎd w ustawie mo-
wa nie o przywroÂceniu wøasnosÂci, a o przeniesieniu jej. Dotyczy to
jednak wøasnosÂci takich nieruchomosÂci, ktoÂ re aktualnie saÎ wøasnosÂciaÎ
panÂstwowaÎ lub jednostek samorzaÎdu terytorialnego, nie zasÂ osoÂb
trzecich. Tylko takaÎ wøasnosÂcÂ mozÇna bowiem przeniesÂcÂ na gminy
wyznaniowe. Ustawa nie zakazuje w sposoÂb generalny przeniesienia
wøasnosÂci, lecz otwiera drogeÎ zindywidualizowanemu podejsÂciu do
kazÇdego przypadku (tj. kazÇdej nieruchomosÂci) w formie posteÎpowa-
nia regulacyjnego, przy wywazÇeniu rozbiezÇnych interesoÂw uczestni-
koÂw posteÎpowania. Wykluczono w tym akcie prawnym mozÇliwosÂcÂ
przeniesienia na gminy wyznaniowe wøasnosÂci dwoÂch znaczaÎcych
grup nieruchomosÂci, tj. domoÂw mieszkalnych oraz obiektoÂw søuzÇby
zdrowia. SposÂroÂd nieruchomosÂci objeÎ tych posteÎpowaniem regulacyj-
nym najliczniejszaÎ grupeÎ stanowiaÎ cmentarze. Ich liczba wedøug
oÂwczesnych zestawienÂ oscylowaøa mieÎdzy 758 (strona rzaÎdowa)
a 1200 (strona wyznaniowa). Te nieruchomosÂci, ktoÂ re saÎ lub beÎdaÎ
(na skutek posteÎpowania regulacyjnego) wøasnosÂciaÎ gmin wyznanio-
wych, nie podlegajaÎ wywøaszczeniu. MogaÎ bycÂ one przenoszone wøas-

10 WystaÎpienie posøa sprawozdawcy Komisji Administracji i Spraw WewneÎ trz-

nych Bogdana Bujaka w: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja II. Sprawozdanie

Stenograficzne ze 101. posiedzenia Sejmu w dniu 10 lutego 1997 r., Warszawa 1997,

s. 26. Gminy wyznaniowe funkcjonujaÎ w nasteÎpujaÎcych miastach: Bielsko-Biaøa,

GdanÂsk, Katowice, KrakoÂw, Legnica, èoÂdzÂ, Szczecin, Warszawa, Wrocøaw.
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nosÂciowo na gminy tylko w naturze. DrugaÎ grupeÎ nieruchomosÂci
stanowiaÎ synagogi (zachowaøo sieÎ 228, w tym 7 w gestii zwiaÎzku gmin
wyznaniowych) oraz place po synagogach, ktoÂ re dziaøaøy do 1 wrzesÂ-
nia 1939 r. Trzecia grupa to nieruchomosÂci, na ktoÂrych w dniu wejsÂcia
w zÇycie ustawy saÎ budynki, beÎdaÎce uprzednio siedzibaÎ gmin zÇydow-
skich lub takie, ktoÂ re byøy przeznaczone do celoÂw kultu religijnego
(np. domy modlitwy) lub na aktywnosÂcÂ osÂwiatowo-wychowawczaÎ
i charytatywno-opiekunÂczaÎ. W tym przypadku warunkiem zainicjo-
wania posteÎpowania regulacyjnego jest posiadanie w dniu 1 wrzesÂnia
1939 r. wøasnosÂci takich nieruchomosÂci przez gminy lub inne zÇydow-
skie konfesyjne osoby prawne. Ta grupa wraz z synagogami obejmu-
je mozÇliwosÂcÂ przeniesienia wøasnosÂci w naturze, a jezÇeli byøoby to
uzasadnione w okolicznosÂciach danego przypadku, istnieje mozÇli-
wosÂcÂ przyznania nieruchomosÂci zamiennej albo odszkodowania fi-
nansowego11.

W przypadku zakresu terytorialnego tytuøowego zagadnienia
istotne saÎ roÂzÇnice unormowanÂ w tej ustawie w odniesieniu do ziem
zachodnich i poÂ ønocnych. W tym akcie prawnym zawarty jest zatem
dualizm regulacji o charakterze przestrzennym, beÎdaÎcy sÂcisÂle impli-
kacjaÎ najnowszej historii Polski. Na opisywanym obszarze terminem
dla ustalenia wøasnosÂci gmin synagogalnych (tak nazwanych praw-
nie) oraz innych wymienionych zÇydowskich osoÂb prawnych jest dzienÂ
30 stycznia 1933 r., w ktoÂrym to prezydent Rzeszy Paul von Hinden-
burg powierzyø urzaÎd kanclerza Hitlerowi. Po tej dacie rozpoczeÎ øy sieÎ
konfiskaty mienia zÇydowskiego. Ze wzgleÎdu na brak blizÇszych po-
wiaÎzanÂ czøonkoÂw gmin synagogalnych z ZÇ ydami polskimi przyjeÎ to
ograniczone mozÇliwosÂci regulacji majaÎtkowej. Swoim zakresem obej-
muje ona nieruchomosÂci, na ktoÂrych 30 stycznia 1933 r. byøy cmenta-
rze grzebalne lub synagogi. Inne nieruchomosÂci, ktoÂ re w tej dacie
byøy wøasnosÂciaÎ gmin synagogalnych lub innych wyznaniowych zÇy-
dowskich osoÂb prawnych, mogaÎ bycÂ przedmiotem przeniesienia wøas-
nosÂci tylko wtedy, kiedy w posteÎpowaniu regulacyjnym zostanie udo-
wodniona celowosÂcÂ przywroÂcenia w nich kultu religijnego lub dzia-
øalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej i wychowawczo-osÂwiatowej.

11 TamzÇe, s. 28, 29.

PAWEè A. LESZCZYNÂ SKI126



Problemem jest zniszczenie dokumentacji wieczysto-ksieÎ gowej i geo-
dezyjnej na tych terenach, staÎd posteÎpowanie regulacyjne mozÇe na-
staÎpicÂ takzÇe w razie braku takiej dokumentacji, gdy stan prawny
nieruchomosÂci nie jest ustalony, jednakzÇe aktualny wyznaniowy zÇy-
dowski jej charakter znajduje oparcie w przekazach historycznych.
Na ziemiach zachodnich i poÂ ønocnych mozÇe miecÂ miejsce wyøaÎcznie
przekazanie nieruchomosÂci w naturze. Wykluczone jest przekazywa-
nie nieruchomosÂci zamiennych albo odszkodowanÂ pienieÎ zÇnych. Ce-
lem pomocy w poczynieniu rozlicznych nakøadoÂw finansowych na
uporzaÎdkowanie kirkutoÂw czy tezÇ synagog dopuszczono w ustawie
mozÇnosÂcÂ przekazywania na te cele funduszy przez organizacje zÇy-
dowskie z zagranicy. Przewidziano ustawowo sposoÂb zarzaÎdzania
mieniem gmin i ich zwiaÎzku drogaÎ utworzenia fundacji z udziaøem
innych krajowych osoÂb fizycznych i prawnych, jak roÂwniezÇ zagranicz-
nych organizacji ZÇ ydoÂw pochodzaÎcych z Polski oraz SÂwiatowej ZÇ y-
dowskiej Organizacji Restytucji (World Jewish Restitution Organi-
zation). WJRO utworzyøy organizacje zÇydowskie ze StanoÂw Zjedno-
czonych, Izraela i organizacje mieÎdzynarodowe, aby zajaÎcÂ sieÎ mie-
niem zÇydowskim na obszarach okupowanych przez NiemcoÂw w la-
tach II wojny sÂwiatowej12.

Ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin wyzna-
niowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz.
251 z poÂzÂn. zm.) normuje posteÎpowanie regulacyjne w art. od 30 do
35, ustalajaÎc pieÎ cioletni termin skøadania wnioskoÂw dotyczaÎcych
zwrotu nieruchomosÂci. UpøynaÎø on dnia 10 maja 2002 r.

3. KOMISJA REGULACYJNA

DO SPRAW WYZNANIOWYCH ZÇ YDOWSKICH

W dniu 10 pazÂdziernika 1997 r. ± na podstawie art. 32 ust. 7
powyzÇszej ustawy ± Minister Spraw WewneÎ trznych i Administracji
w porozumieniu z ZarzaÎdem ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇ ydow-

12 TamzÇe, s. 29. Taka fundacja zostaøa utworzona i zajmuje sieÎ utrzymaniem

cmentarzy zÇydowskich, a jest niaÎ Fundacja Ochrony Dziedzictwa ZÇ ydowskiego.
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skich wydaø zarzaÎdzenie w sprawie szczegoÂ øowego trybu dziaøania
Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych ZÇ ydowskich
(MP z 1997 r., Nr 77, poz. 730). Od wejsÂcia w zÇycie Konstytucji RP
z 2 kwietnia 1997 r. zarzaÎdzeniaministroÂw ± wmysÂl jej art. 93 w zwiaÎz-
ku z art. 87 ± majaÎ charakter wewneÎ trzny i obowiaÎzujaÎ tylko jednost-
ki organizacyjne podlegøe organowi je wydajaÎcemu. ZwiaÎzek Gmin
Wyznaniowych ZÇ ydowskich, jak i same gminy ± co oczywiste ± nie
podlegajaÎ Ministrowi SWiA, a kwestie, ktoÂ re ono reguluje, dotyczaÎ
jeszcze innych podmiotoÂw zewneÎ trznych, ktoÂ rymi saÎ jako uczestnicy
posteÎpowania np. jednostki samorzaÎdu terytorialnego. Te okolicz-
nosÂci13 prowadzaÎ do wniosku o mozÇliwej niekonstytucyjnosÂci regula-
cji tak doniosøej publicznie materii w formie aktu prawa wewneÎ trz-
nego, jakim jest w tym przypadku zarzaÎdzenie ministra. Konieczne
jest w porozumieniu ze ZwiaÎzkiem Gmin Wyznaniowych ZÇ ydow-
skich, na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy (po jej nowelizacji), wydanie
przez Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji aktu prawa po-
wszechnie obowiaÎzujaÎcego, jakim ± stosownie do art. 87 ust. 1 i art. 92
Konstytucji ± beÎdzie rozporzaÎdzenie.

Na podstawie § 2 zarzaÎdzenia Ministra SWiA z 10 pazÂdziernika
1997 r. Komisja Regulacyjna zostaøa powoøana do prowadzenia po-
steÎpowania regulacyjnego w celu przeniesienia na rzecz gmin wyzna-
niowych zÇydowskich oraz ZwiaÎzku Gmin lub przekazania na ich
rzecz wøasnosÂci nieruchomosÂci, lub ich czeÎ sÂci. Jest zbudowana na
zasadzie parytetu. Skøada sieÎ ogoÂ øem z 12 staøych czøonkoÂw, wyzna-
czonych w roÂwnej liczbie (czyli po szesÂciu) przez Ministra SWiA
i ZarzaÎd ZwiaÎzku Gmin. Na jej czele stoi dwoÂch wspoÂ øprzewodni-
czaÎcych: jeden wyznaczony przez wzmiankowanego ministra, a drugi
przez ZarzaÎd ZGWZÇ . Zasada parytetu dotyczy tezÇ organizacji pracy
podstawowych jednostek pracy Komisji, ktoÂ rymi saÎ zespoøy orzeka-
jaÎce. W ich skøad wchodzi po dwoÂch staøych czøonkoÂw wyznaczonych
przez ministra i ZarzaÎd ZwiaÎzku. W mysÂl § 3 i 4 siedzibaÎ Komisji jest
Ministerstwo SprawWewneÎ trznych i Administracji, ktoÂ re tezÇ zapew-

13 PomijajaÎc np. ograniczenie drogi saÎdowej w samej ustawie tylko do sytuacji

okresÂlonej w art. 34 oraz w § 22 ust. 1 zarzaÎdzenia.
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nia jej obsøugeÎ kancelaryjno-biurowaÎ14. Komisja mozÇe orzekacÂ na
posiedzeniach wyjazdowych.

Wedøug § 5 posteÎpowanie regulacyjne wszczyna sieÎ na wniosek
zainteresowanej gminy zÇydowskiej lub ZwiaÎzku Gmin. Uczestnikiem
posteÎpowania mozÇe bycÂ gmina zÇydowska, ZwiaÎzek Gmin, jednostka
panÂstwowa albo jednostka samorzaÎdu terytorialnego, ktoÂ rej interesu
prawnego dotyczy to posteÎpowanie. De lege ferenda zwrot ¹mozÇe
bycÂº uzÇyty w § 5 ust. 2 zarzaÎdzenia z punktu widzenia zasady bez-
pieczenÂstwa obrotu prawnego i ustrojowych cech konstrukcyjnych
samorzaÎdu terytorialnego powinien bycÂ zastaÎpiony søowem ¹jestº.
Nie mozÇe tu bycÂ miejsca na uznaniowosÂcÂ, gdyzÇ to posteÎpowanie do-
tyczy wøadz publicznych RP i ich chronionych mocaÎ Konstytucji,
ustaw i ratyfikowanych umoÂw mieÎdzynarodowych (Europejska Kar-
ta SamorzaÎdu Terytorialnego) praw majaÎtkowych. De lege lata roz-
wiaÎzanie to nie wydaje sieÎ konstytucyjne. Stosownie do § 5 ust. 3
zarzaÎdzenia zainteresowanaÎ jednostkaÎ panÂstwowaÎ jest jednostka
uprawniona do dysponowania nieruchomosÂciami Skarbu PanÂstwa
oraz taka jednostka panÂstwowa, w ktoÂrej wøadaniu znajduje sieÎ nie-
ruchomosÂcÂ lub jej czeÎ sÂcÂ beÎdaÎca przedmiotem posteÎpowania.

Niezrozumiaøa z punktu widzenia zasady szybkosÂci posteÎpowania
± okresÂlonej w art. 12 § 1 kodeksu posteÎpowania administracyjnego
(k.p.a.) ± jest asymetria unormowanÂ § 6 wobec § 7 zarzaÎdzenia.
W pierwszym z nich (zdanie drugie) søusznie zastosowano wobec
uczestnikoÂw posteÎpowania termin 30 dni dla zøozÇenia pisemnych wy-
jasÂnienÂ , w sytuacji skierowania do nich takiego zÇaÎdania w toku po-
steÎpowania. Natomiast w § 7 ust. 1 okresÂlono, zÇe zespoÂ ø orzekajaÎcy
zaøatwia sprawy bez zbeÎdnej zwøoki, a w ust. 2, izÇ niezwøocznie po-
winny bycÂ zaøatwione sprawy, ktoÂ re mogaÎ bycÂ rozpatrzone na pod-
stawie dowodoÂw przedstawionych przez uczestnikoÂw posteÎpowania.
BøeÎdne jest niezwiaÎzanie Komisji (w przeciwienÂstwie do uczestni-
koÂw) zÇadnymi terminami. De lege ferenda nalezÇy wprowadzicÂ odpo-
wiednie stosowanie k.p.a. w zakresie jego rozdziaøu 7 (¹Zaøatwianie
sprawº) art. 35-38. Wymagaøoby to jednak m.in. okresÂlenia organu

14 Konkretnie czyni to Departament WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci Na-

rodowych i Etnicznych MSWiA.
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wyzÇszego stopnia w art. 37 § 1 k.p.a., co mogøoby zasadniczo prze-
modelowacÂ posteÎpowanie regulacyjne15. Brak kryterioÂw temporal-
nych w § 7 zarzaÎdzenia powoduje w praktyce, zÇe w wieÎkszosÂci spraw
zwøoka staje sieÎ ¹niezbeÎdnaº, jest niebezpiecznie staøym elementem
posteÎpowania regulacyjnego, a przeciezÇ nie wszystkie wnioski cha-
rakteryzuje wysoki stopienÂ skomplikowanego stanu faktycznego
i prawnego. Niweczy to wartosÂcÂ, jakaÎ jest pewnosÂcÂ prawna. Na grun-
cie aktualnej redakcji § 7 mamy do czynienia ze swoistaÎ zasadaÎ nie-
ograniczonego temporalnie posteÎpowania i sui generis zasadaÎ jego
permanencji, a nie tak wyglaÎdaøa ratio legis regulacji majaÎtkowej w tej
ustawie. Bardzo istotnym argumentem na rzecz ram temporalnych
prowadzonych posteÎpowanÂ jest jego wysoka kosztochøonnosÂcÂ (kosz-
ty osobowe i rzeczowe), co jest istotne, wziaÎwszy pod uwageÎ ekono-
mieÎ sektora publicznego16.

Zgodnie z § 11 zarzaÎdzenia pisemny wniosek o wszczeÎ cie posteÎ -
powania regulacyjnego powinien zawieracÂ: wskazanie osoby, od ktoÂ -
rej pochodzi i jej adres, wskazanie uczestnikoÂw posteÎpowania i ich
adresy, zÇaÎdanie, jego faktyczne i prawne uzasadnienie, wskazanie
dowodoÂw oraz okolicznosÂci przemawiajaÎcych za uwzgleÎdnieniem
wniosku, podpis wnioskodawcy. Powinny bycÂ do niego doøaÎczone
posiadane oryginaøy lub urzeÎdowo posÂwiadczone odpisy dokumen-
toÂw przytoczonych we wniosku. Wnioskodawca mozÇe wnosicÂ o pole-
cenie uczestnikowi posteÎpowania dostarczenia dokumentoÂw beÎdaÎ-
cych w jego posiadaniu lub zøozÇenie odpowiednich osÂwiadczenÂ . MozÇe
ponadto zazÇaÎdacÂ z urzeÎdu dostarczenia dokumentoÂw znajdujaÎcych
sieÎ w saÎdach i urzeÎdach. Wniosek oraz dokumenty zaøaÎczone jako
dowody nalezÇy zøozÇycÂ wraz z ich odpisami dla uczestnikoÂw posteÎpo-
wania.

15 Poczynione w odniesieniu do zarzaÎdzenia w sprawie Komisji Regulacyjnej do

Spraw Gmin Wyznaniowych ZÇ ydowskich uwagi de lege lata i de lege ferenda mozÇna

analogicznie odniesÂcÂ do czterech pozostaøych komisji regulacyjnych dziaøajaÎcych

w strukturze MSWiA, gdyzÇ wszystkie one ± wraz z omawianaÎ KomisjaÎ ± charaktery-

zujaÎ sieÎ daleko posunieÎ tymi zbiezÇnosÂciami konstrukcyjnymi.
16 Komisja jest finansowana z budzÇetu panÂstwa, w czeÎ sÂci dotyczaÎcej Ministerstwa

Spraw WewneÎ trznych i Administracji. Zob. § 24 ust. 3 zarzaÎdzenia.
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WposteÎpowaniu regulacyjnym ± na podstawie §§ 8, 10, 15 ust. 3,
16, 17, 18 ust. 3 zd. drugie, 19, 20 ust. 1, 21, 22 ust. 4 ± stosuje sieÎ
odpowiednio przepisy k.p.a. w zakresie doreÎ czania pism, wzywania
do udziaøu w czynnosÂciach posteÎpowania, terminoÂw, protokoøoÂw,
udosteÎpniania akt uczestnikom posteÎpowania, dowodoÂw, kierowa-
nia rozprawaÎ, zawieszania posteÎpowania, zawierania ugoÂd, orze-
czenÂ i ugoÂd zespoøoÂw orzekajaÎcych oraz ustalania kosztoÂw posteÎ -
powania.

Zgodnie z § 12 wnioski skøadane w toku posteÎpowania przed
zespoøem orzekajaÎcym oraz wyjasÂnienia mogaÎ bycÂ przedstawione
na pisÂmie, telegraficznie, za pomocaÎ dalekopisu, jak roÂwniezÇ ustnie
do protokoøu. De lege ferenda nalezÇy poszerzycÂ ten katalog o mozÇli-
wosÂcÂ skorzystania z poczty elektronicznej.

KontrowersjeÎ wzbudza aktualna redakcja § 18 ust. 1 zarzaÎdzenia,
dopuszczajaÎca mozÇliwosÂcÂ rozstrzygnieÎ cia sprawy przez zespoÂ ø orze-
kajaÎcy na posiedzeniu bez udziaøu uczestnikoÂw posteÎpowania. Pomi-
ja to mozÇliwosÂcÂ prezentacji np. stanowisk organoÂw jednostek samo-
rzaÎdu terytorialnego, co mozÇe prowadzicÂ do uszczuplenia ich praw
majaÎtkowych.

Priorytet ugodowosÂci posteÎpowania regulacyjnego zostaø od-
zwierciedlony w § 20 ust. 2 zd. pierwsze zarzaÎdzenia: zespoÂ ø orzeka-
jaÎcy wyda orzeczenie, gdy ugoda nie zostanie zawarta.

W § 20 ust. 2 zd. drugie zapisano, izÇ w razie roÂwnosÂci gøosoÂw
uznaje sieÎ , zÇe zespoÂ ø orzekajaÎcy nie uzgodniø orzeczenia. Na podsta-
wie art. 34 ustawy otwiera to wnioskodawcy mozÇliwosÂcÂ dochodzenia
swoich interesoÂw przed saÎdem.

Zasadnicze pytanie o zgodnosÂcÂ z KonstytucjaÎ wywoøuje zapis § 22
ust. 1 zarzaÎdzenia, wedøug ktoÂrego od orzeczenia zespoøu orzekajaÎ-
cego nie przysøuguje odwoøanie. Narusza on art. 77 ust. 2 Konstytucji,
zamykajaÎc drogeÎ saÎdowaÎ17.

Wedøug dokumentu Departamentu WyznanÂ Religijnych oraz
MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych MSWiA ¹DziaøalnosÂcÂ Komisji
Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych ZÇ ydowskich funkcjo-

17 Omawiane zarzaÎdzenie zostaøo zaczerpnieÎ te z publikacji K. Warchaøowskiego

Prawo wyznaniowe. WyboÂr zÂroÂdeø, Warszawa 2000, s. 550-557.
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nujaÎcej na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku
PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Pol-
skiej ± stan na dzienÂ 30 grudnia 2005 r.18 ± ogoÂ øem do Komisji wpøy-
neÎ øo 5544 wnioskoÂw, wszczeÎ to 5504 posteÎpowanÂ , odbyøo sieÎ 2010
rozpraw. 857 posteÎpowanÂ zostaøo caøkowicie zakonÂczonych, z czego
278 zakonÂczono ugodaÎ, 172 zakonÂczono orzeczeniem (caøkowicie lub
czeÎ sÂciowo) uwzgleÎdniajaÎcym wniosek, 240 zakonÂczono wydaniem
orzeczenia o umorzeniu posteÎpowania, 166 zakonÂczono orzeczeniem
o oddaleniu baÎdzÂ odrzuceniu wniosku, w 14 przypadkach nie uzgod-
niono orzeczenia, zawieszono 7 posteÎpowanÂ . Na wøasnosÂcÂ gmin wy-
znaniowych przeszøo ogoÂ øem 317 nieruchomosÂci, w tym 75 nierucho-
mosÂci zamiennych. Ugody zawarte przed KomisjaÎ przewidywaøy dla
gmin wyznaniowych rekompensateÎ pienieÎ zÇnaÎ w wysokosÂci ogoÂ øem
17 139 810 zø. Wnioskodawcom przyznano (w 20 orzeczeniach i 4
ugodach) odszkodowania w wysokosÂci ogoÂ øem 4 304 680 zø19.

W dniu 14 czerwca 1999 r. zostaøo wydane istotne dla wykonania
ustawy z 20 lutego 1997 r. rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw w sprawie
okresÂlenia panÂstwowych jednostek organizacyjnych oraz samorzaÎdu
terytorialnego, z ktoÂ rych mienia mogaÎ bycÂ wyøaÎczone nieruchomosÂci
zamienne oraz okresÂlenia panÂstwowej jednostki organizacyjnej, na
ktoÂraÎ mozÇe bycÂ naøozÇony obowiaÎzek zapøaty odszkodowania na rzecz

18 Dokument w posiadaniu autora.
19 I. Trusewicz, Gminy zÇydowskie zÇaÎdajaÎ cmentarza, ¹Rzeczpospolitaº, 8 sierp-

nia 2007, s. A3, podaje liczbeÎ 331 posteÎpowanÂ zakonÂczonych ugodaÎ oraz 221 zakonÂ -

czonych orzeczeniem. Z. Lentowicz, Synagogi wracajaÎ, ¹Rzeczpospolitaº, 24 lipca

2002, s. A4, podaje, zÇe wedøug oÂwczesnego stanu liczbowego gminy zÇydowskie odzys-

kaøy 23 synagogi i 10 cmentarzy. Na temat regulacji zÇydowskiej por. J. Krukowski,

Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 205-206; analiza krytyczna rozwiaÎzanÂ

ustawy zob. J. Bocian, SpoÂzÂniony spadek. Czego nie ma w ustawie, ¹Midraszº 1998, nr

11(19), s. 6-10; K. Gebert, Jak sieÎ dzielicÂ?, ¹Midraszº 1998, nr 11(19), s. 17 (o prob-

lemach wspoÂ lnej fundacji z WJRO); J. Lipszyc, Køopoty, ¹Midraszº 1998, nr 11(19),

s. 18-20; Odbieranie niektoÂrych skøadnikoÂw. Rozmowa z Franciszkiem Kotulskim,

prawnikiem, jednym z reprezentantoÂw ZwiaÎzku Gmin w Komisji Regulacyjnej, ¹Mid-

raszº 1998, nr 11(19), s. 12-14; M. Piotrowski, Wiatr odsøania kosÂci, ¹Politykaº 2002,

nr 25(2355), s. 78-80; P. Pytlakowski, Dajcie nam zgodnego rabina, ¹Politykaº 2002,

nr 42(2372), s. 24-27.
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gmin wyznaniowych zÇydowskich lub ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych
ZÇ ydowskich (Dz.U. z 1999 r., Nr 53, poz. 553).

4. SYTUACJA MIENIA ZÇ YDOWSKIEGO

W WOJEWOÂ DZTWIE GORZOWSKIM

Doniosøym zagadnieniem w Polsce jest caøosÂciowa inwentaryza-
cja wszelkich skøadnikoÂw materialnych zÇydowskiej kultury i judaiz-
mu. Te dziaøania w odniesieniu do dzisiejszej poÂ ønocnej czeÎ sÂci woje-
woÂdztwa lubuskiego byøy prowadzone po powstaniu wojewoÂdztwa
gorzowskiego w 1975 r. W dniu 26 wrzesÂnia 1983 r. oÂwczesny dyrek-
tor Wydziaøu do Spraw WyznanÂ (funkcjonujaÎcych w strukturze urzeÎ -
doÂw wojewoÂdzkich) w Gorzowie Wlkp. Roman Bukartyk przesøaø
pisemnaÎ odpowiedzÂ na pismo UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ , zawierajaÎ-
caÎ informacjeÎ o aktualnym stanie cmentarzy, synagog i innych zÇy-
dowskich obiektoÂw kultowych. W pisÂmie tym (Wz 8086/4/83)20 in-
formowano o zachowaniu sieÎ resztek cmentarzy zÇydowskich w miejs-
cowosÂciach GorzoÂw Wlkp., Choszczno, MieÎdzyrzecz, Skwierzyna,
Trzciel i Witnica. W Gorzowie czeÎ sÂcÂ starego cmentarza byøa zabez-
pieczona, zachowaøo sieÎ trocheÎ tablic, pomnikoÂw i innych elementoÂw
architektury cmentarnej, dom zÇydowski i kaplica, ktoÂ re byøy wyøaÎ-
czone z terenu kirkutu i od lat uzÇywane na inne cele, gdyzÇ miesÂciø sieÎ
tu woÂwczas Zakøad Remontowo-BudowlanyWydziaøuOsÂwiaty iWy-
chowania UrzeÎdu Miejskiego. WojewoÂdzki konserwator zabytkoÂw
rozwazÇaø mozÇliwosÂcÂ utworzenia z ¹zespoøu zÇydowskiegoº oddziaøu
Muzeum OkreÎgowego w Gorzowie.

Dyrektor R. Bukartyk w pisÂmie do UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ
z dnia 2 lutego 1988 r. (Wz 8086/2/88) informowaø, zÇe w odniesieniu
do nakøadoÂw finansowych w zakresie renowacji i porzaÎdkowania kir-
kutoÂw Wydziaø do Spraw WyznanÂ nie zrealizowaø zÇadnych prac
w 1987 r., a plan na rok 1988 obejmowaø inwentaryzacjeÎ macew na
gorzowskim cmentarzu, co zamykaøo sieÎ kwotaÎ 500 tys. zø. Bukartyk

20 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), UrzaÎd do Spraw WyznanÂ (dalej:

Ud/sW), sygn. 132/286, s. 6.
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zawiadamiaø dalej w pisÂmie, zÇe trwaøy roÂwniezÇ prace przygotowawcze
zwiaÎzane z budowaÎ mauzoleum na søubickim kirkucie, planowanaÎ
przez ZwiaÎzek Religijny Wyznania MojzÇeszowego w PRL21.

W kolejnym pisÂmie Bukartyka do UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ
z dnia 19 kwietnia 1989 r. (Wz. 8086/1/89), dotyczaÎcym aktualizacji
materiaøoÂw odnoszaÎcych sieÎ do kirkutoÂw na terenie wojewoÂdztwa
gorzowskiego, zostaøy podane obszerniejsze dane. W latach 1987-
1988 sporzaÎdzono ewidencjeÎ cmentarzy, opracowano karty cmenta-
rzy, ktoÂ re objeÎ øy nazweÎ , wielkosÂcÂ, czas zaøozÇenia, lokalizacjeÎ , wska-
zaøy najstarsze zachowane macewy. Ich uzupeønieniem byøa doku-
mentacja fotograficzna i mapka. Dziaøania te finansowaø wojewoÂdzki
konserwator zabytkoÂw. Na terenie kirkutu w Søubicach prowadzono
prace przy jego ogrodzeniu finansowane z funduszy Fundacji Nissen-
baumoÂw. Zachowaøy sieÎ fragmenty muru, tarasowy ukøad i zielenÂ
cmentarza. Stwierdzono roÂwniezÇ istnienie fragmentoÂw, a nawet ca-
øosÂci budynkoÂw posynagogalnych uzÇywanych do zgoøa odmiennych
celoÂw.WTrzcielu taki obiekt zajmowaøa StrazÇ PozÇarna, awPszczewie
budynek stanowiø wøasnosÂcÂ prywatnaÎ rolnika. W pisÂmie stwierdzono
brak zainteresowania ¹tymi sprawamiº, poza Wydziaøem do Spraw
WyznanÂ , wojewoÂdzkim konserwatorem zabytkoÂw oraz naczelnikami
miast i gmin. SprawaÎ bardzo trudnaÎ jawiøo sieÎ angazÇowanie spoøe-
czenÂstwa do porzaÎdkowania ¹tego typuº obiektoÂw. Wskazano roÂw-
niezÇ na podejmowanie przez Wydziaø dziaøania na rzecz porzaÎdko-
wania kirkutoÂw ze strony duchownych rzymskokatolickich i innych
wyznanÂ , jednakzÇe bez wieÎkszych skutkoÂw22.

W nowej rzeczywistosÂci politycznej po 1989 r. mozÇna byøo spoj-
rzecÂ na nowo na zachowanie dziedzictwa judaizmu. Nowego ducha
dobrze oddaje pismo z dnia 12 listopada 1990 r. dyrektora Wydziaøu
Spraw Obywatelskich UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Gorzowie Wlkp.
(SO III-8086/1/90) do prezydenta, woÂ jtoÂw, burmistrzoÂw i kierownika
UrzeÎdu Rejonowego na terenie wojewoÂdztwa gorzowskiego. Infor-
muje on w nim, zÇe minister-szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw Jacek Am-
broziak zwroÂciø sieÎ do wojewody gorzowskiego o osobiste zaintere-

21 TamzÇe, s. 19.
22 TamzÇe, s. 9, 10, 11-12.
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sowanie sieÎ sprawaÎ opuszczonych cmentarzy zÇydowskich. Wynikaøo
to z ducha wspoÂ ødziaøania panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi dla
ochrony wspoÂ lnego dziedzictwa kultury, a takzÇe z uznania specyfiki
religii i tradycji zÇydowskiej, z ktoÂ rego wynika szacunek dla sakral-
nosÂci i nienaruszalnosÂci miejsc pochoÂwku zÇydowskich zwøok. StaÎd
zasadaÎ posteÎpowania byøo zachowanie wszystkich istniejaÎcych kirku-
toÂw w Polsce, a takzÇe zakaz naruszania, likwidacji baÎdzÂ przeznacza-
nia na inne cele miejsc pochoÂwku i cmentarzy zÇydowskich. To roÂw-
niezÇ obligacja do dbaøosÂci o zapewnienie wøasÂciwej formy upamieÎ t-
nienia, zgodnej z charakterem miejsca. W pisÂmie tym zrekapitulowa-
ne zostaøy najwazÇniejsze zasady judaizmu dotyczaÎce kirkutoÂw, m.in.
nieistnienie terminu ¹likwidacjaº cmentarza. Znalazøo sieÎ przypom-
nienie, izÇ po II wojnie sÂwiatowej wiele kirkutoÂw potraktowano jako
obiekty opuszczone, dokonujaÎc ich upanÂstwowienia i wøaÎczajaÎc do
obszaroÂw zielonych, lasoÂw, nieuzÇytkoÂw. Wiele z nich zabudowano.
Do lat 70. XX w. uznawano je za ¹normalneº opuszczone cmentarze,
co skutkowaøo ich likwidacjaÎ i przeznaczeniem na inne cele.W pisÂmie
wskazano elementy genezy nowego podejsÂcia do nekropolii judaiz-
mu, wynikajaÎce woÂwczas m.in. z wejsÂcia w zÇycie ustawy z 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, a takzÇe otwarcia
sieÎ Polski na sÂwiat, co spowodowaøo naturalne zainteresowanie
wspoÂ lnoty zÇydowskiej za granicaÎ sanktuariami judaizmu, czyli kirku-
tami. W pisÂmie podkresÂlono, izÇ wspoÂ lnym wysiøkiem wøadz lokalnych
oraz Fundacji NissenbaumoÂw dokonano czeÎ sÂciowego uporzaÎdkowa-
nia cmentarzy w Søubicach i w Trzcielu. Zalecano gotowosÂcÂ wspiera-
nia wszelkich zbiorowych baÎdzÂ prywatnych inicjatyw søuzÇaÎcych upa-
mieÎ tnianiu kirkutoÂw, np. ogradzajaÎc teren, budujaÎc pomnik lub in-
stalujaÎc tabliceÎ okolicznosÂciowaÎ23.

23 Dokument w posiadaniu autora. Istnienie gmin zÇydowskich na ziemiach za-

chodnich i poÂ ønocnych upamieÎ tniajaÎ nazwy miejscowosÂci, w ktoÂ rych funkcjonowaøy

one w okresie przedhitlerowskim, a ktoÂ re saÎ wyryte w kamieniu na terenie Doliny

Gmin (The Valley of Communities), stanowiaÎcej czeÎ sÂcÂ Instytutu Yad Vashem w Jero-

zolimie.
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5. SYTUACJA AKTUALNA W POÂ èNOCNEJ CZEÎSÂCI WOJEWOÂ DZTWA

LUBUSKIEGO

W poÂ ønocnej czeÎ sÂci wojewoÂdztwa lubuskiego, ktoÂ re powstaøo
1 stycznia 1999 r., w miejscowosÂci Skwierzyna, znajduje sieÎ drugi
co do wielkosÂci kirkut na tym terenie. Lokalni spoøecznicy, gøoÂwnie
nauczyciele historii24, we wspoÂ ødziaøaniu z miejscowym SkwierzynÂ -
skim Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego opracowali projekt
uporzaÎdkowania cmentarza. ZaøozÇony okoøo poøowy XVIII w. kirkut
zostaø uporzaÎdkowany gøoÂwnie ze sÂrodkoÂw Fundacji Forda. W maju
2002 r. w ramach projektu ¹PrzywroÂcicÂ pamieÎ cÂº, wspoÂ ørealizowane-
go przez SkwierzynÂskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego,
zostaøo zredagowane przez Andrzeja Kirmiela wydawnictwo ZÇ ydzi

w Skwierzynie, sfinansowane przez FundacjeÎ Forda. Zawarto w nim
dzieje skwierzynÂ skiej gminy zÇydowskiej i innych instytucji wspoÂ lno-
towych. Na otwartym wiosnaÎ 2002 r. skwierzynÂ skim kirkucie znajdu-
je sieÎ 250 macew25. W Skwierzynie trwa posteÎpowanie regulacyjne
w sprawie placu, na ktoÂrym znajdowaøa sieÎ synagoga.

W MieÎdzyrzeczu znajduje sieÎ jedyna sposÂroÂd ocalonych synagog
na terenie wojewoÂdztwa lubuskiego. W okresie PRL dyrektor Wy-
dziaøu do SprawWyznanÂ UrzeÎduWojewoÂdzkiego wGorzowieWlkp.
25 lutego 1986 r. informowaø pismem (Wz 8086/1/86) UrzaÎd do
Spraw WyznanÂ o przeznaczeniu obiektu tej synagogi ± jak to zostaøo
ujeÎ te ± ¹na cele kulturyº. Uwarunkowane to byøo jednak odtworze-
niem dla dotychczasowych uzÇytkownikoÂw innej bazy, o duzÇym na-
køadzie finansowym26. W innym pisÂmie z dnia 12 maja 1986 r.
(Wz 8086/2/86) tenzÇe dyrektor zawiadamiaø UrzaÎd do Spraw Wy-
znanÂ , izÇ w MieÎdzyrzeczu znajduje sieÎ w dobrym stanie obiekt ± daw-
niej synagoga wyznania mojzÇeszowego, obecnie magazyn GS.
W przyszøosÂci miaøa bycÂ tu umiejscowiona galeria sztuki27.

24 GøoÂwnie Andrzej Kirmiel i Tomasz Watros.
25 R. Ochwat, To byøo miejsce przekleÎte, ¹Gazeta Wyborcza ± Zielona GoÂra ±

GorzoÂw Wlkp.º, 5 lipca 2002 r., s. 5.
26 AAN, Ud/sW, sygn. 132/286, s. 16.
27 TamzÇe, s. 4.
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SzczecinÂ ska gmina wyznaniowa zÇydowska w 1998 r. rozpoczeÎ øa
rozmowy z oÂwczesnym wøasÂcicielem budynku synagogi, spoÂ ødzielniaÎ
produkcyjnaÎ, zÇaÎdajaÎcaÎ wysokiego odszkodowania za jej zwrot. Gmi-
na szczecinÂ ska zainicjowaøa roÂwniezÇ posteÎpowanie regulacyjne w tym
przedmiocie28. 15 marca 2001 r. budynek synagogi ± po upadku spoÂ ø-
dzielni ± przejeÎ øa gmina MieÎdzyrzecz. WystaÎpiøa ona do Komisji Re-
gulacyjnej z propozycjaÎ zagospodarowania obiektu przez gmineÎ wy-
znaniowaÎ zÇydowskaÎ ze Szczecina, nie narzucajaÎc jej odgoÂrnie sposo-
bu jego wykorzystywania29. Po zakonÂczeniu posteÎpowania regulacyj-
nego gmina wyznaniowa chciaøaby w tej ortodoksyjnej synagodze
typu bet ha-kneset, wzniesionej w 1824 r., urzaÎdzicÂ staøaÎ ekspozycjeÎ ,
ukazujaÎcaÎ styl zÇycia, kultureÎ i religieÎ istniejaÎcej do wybuchu II wojny
sÂwiatowej wspoÂ lnoty zÇydowskiej. Miaøo sieÎ to dokonacÂ przy wsparciu
powstaøej w 1987 r. Fundacji Ronalda S. Laudera, ratujaÎcej sÂwiadec-
twa zÇydowskiej kultury materialnej, w tym wøasÂnie obiekty synago-
galne i kirkuty30. Na obecnaÎ chwileÎ ekspozycja jeszcze nie powstaøa.

Regulacja majaÎtkowa w odniesieniu do Gorzowa Wlkp. dotyczy-
øa przede wszystkim cmentarza zÇydowskiego. Temat kirkutu staø sieÎ
aktualny w latach 80. XX w. W pisÂmie stanowiaÎcym odpowiedzÂ dy-
rektora Wydziaøu do Spraw WyznanÂ UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Go-
rzowie Wlkp. do UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ w Warszawie z dnia
28 lutego 1985 r. (Wz 8086/1/85) znajdujemy wzmiankeÎ o opracowa-
niu w 1984 r. dokumentacji ewidencyjnej m.in. cmentarza zÇydowskie-
go w Gorzowie Wlkp. Na 1985 r. wojewoÂdzki konserwator zabytkoÂw
zøozÇyø wniosek do Ministerstwa Kultury i Sztuki o przyznanie kwoty
500 tys. zø na inwentaryzacjeÎ i wsteÎpne zabezpieczenie gorzowskiego
kirkutu31.

28 Wyraziøa ona roÂwniezÇ zainteresowanie przejeÎ ciem zrujnowanego budynku sy-

nagogi w Pszczewie.
29 R. Romanowski, Synagoga znoÂw zÇydowska, ¹Ziemia Gorzowskaº, 22 marca

2001, s. 10.
30 Muzeum w synagodze. Rozmowa R. Ochwat ze Stefanem Millerem, przewod-

niczaÎcym zarzaÎdu Gminy Wyznaniowej ZÇ ydowskiej w Szczecinie, ¹Gazeta Wyborcza

± Zielona GoÂra ± GorzoÂw Wlkp.º, 16-17 czerwca 2001 r., s. 3.
31 AAN, Ud/sW, sygn. 132/286, s. 15.
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W pisÂmie z dnia 25 lutego 1986 r. (Wz 8086/1/86) dyrektor
wzmiankowanego Wydziaøu informowaø UdsW o dziaøaniach na
rzecz ratowania pozostaøosÂci cmentarzy zÇydowskich. Stwierdziø, zÇe
gorzowski kirkut ma peønaÎ dokumentacjeÎ i inwentaryzacjeÎ konser-
watorskaÎ, a w 1986 r. planowane byøo odbudowanie jego ogrodzenia
i uprzaÎtnieÎ cie na koszt miasta, jak roÂwniezÇ sfinansowanie z tego sa-
mego zÂroÂdøa odtworzenia zabytkowej bramy cmentarnej32.

W dniu 28 wrzesÂnia 1987 r. szef Biura ZwiaÎzku Religijnego Wy-
znania MojzÇeszowego w PRL Michaø Biaøkowicz skierowaø do pre-
zydenta Gorzowa Wlkp. pismo (nr 1194/87), w ktoÂrym wyraziø za-
niepokojenie faktem systematycznej dewastacji gorzowskiego kirku-
tu i urzaÎdzenia stolarni w budynku synagogi. ZwroÂciø sieÎ do prezy-
denta miasta w imieniu ZRWM o: przeznaczenie budynku dawnej
synagogi na inny, stosowniejszy cel dla tego obiektu, zabezpieczenie
cmentarza przed dalszaÎ dewastacjaÎ, wytyczenie pieszego, bezkolizyj-
nego dojsÂcia do jego terenu, jak roÂwniezÇ rozwazÇenie mozÇliwosÂci upo-
rzaÎdkowania terenu kirkutu, zwazÇywszy na fakt, zÇe ZwiaÎzek nie dys-
ponowaø sÂrodkami finansowymi na ten cel. Pismo zostaøo skierowane
do wiadomosÂci UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ i Wydziaøu do Spraw Wy-
znanÂ w Gorzowie33. Prezydent Gorzowa Krzysztof Spychaj pismem
z dnia 30 pazÂdziernika 1987 r. (GK ZUK) zwroÂciø sieÎ do wojewoÂdz-
kiego konserwatora zabytkoÂw Wøadysøawa Chrostowskiego o po-
danie ± w zwiaÎzku z pismem ZRWM ± warunkoÂw konserwatorskich
i propozycji zÂroÂdeø finansowania niezbeÎdnego zakresu roboÂ t, zwa-
zÇywszy na zabytkowy charakter kirkutu. Prezydent wspomniaø, zÇe
w latach 1986 i 1987 zostaøy zorganizowane cztery ¹czyny spoøeczneº,
polegajaÎce na porzaÎdkowaniu terenu cmentarza34.

Po wejsÂciu w zÇycie ustawy z 20 lutego 1997 r. GminaWyznaniowa
ZÇ ydowska w Szczecinie w dniu 25 kwietnia 2001 r. skierowaøa do
Komisji Regulacyjnej wniosek o wszczeÎ cie posteÎpowania regulacyj-
nego w przedmiocie przeniesienia na niaÎ wøasnosÂci nieruchomosÂci
poøozÇonej przy dzisiejszej ul. Walczaka 13/14. Wedøug informacji

32 TamzÇe, s. 16.
33 TamzÇe, s. 5.
34 TamzÇe, s. 18.
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wnioskodawcy miesÂciø sieÎ tam ZÇ ydowski Dom StarcoÂw Prowincji
Brandenburgia i Marchii Granicznej, majaÎcy 50 øoÂzÇek dla pensjona-
riuszy, a zaøozÇony w 1927 r. W dniu 25 wrzesÂnia 2001 r. naczelnik
Wydziaøu Gospodarki NieruchomosÂciami UrzeÎdu Miasta Barbara
NapioÂrkowska wystosowaøa do wnioskodawcy pismo (GN III KK
72240/52/01), w ktoÂ rym informowaøa o mylnym oznaczeniu obecnego
poøozÇenia nieruchomosÂci35. Sprawa nie byøa dalej kontynuowana.

W dniu 20 lipca 2001 r. ZwiaÎzek Gmin Wyznaniowych ZÇ ydow-
skich skierowaø do Komisji Regulacyjnej wniosek o przeniesienie
wøasnosÂci czeÎ sÂci nieruchomosÂci w Gorzowie przy ul. èazienki 2-4.
W okresie przedwojennym byøa ona wøasnosÂciaÎ gminy zÇydowskiej,
w tym w wymaganym ustawowo dniu 30 stycznia 1933 r. Dziaøka byøa
zabudowana budynkiem synagogi przy oÂwczesnej Judenstraûe 136.
Dnia 25 wrzesÂnia 2001 r. naczelnik Wydziaøu Gospodarki Nierucho-
mosÂciami wystosowaøa do wnioskodawcoÂw odpowiedzÂ (GN III KK
72240/51/01), w ktoÂrej zostaø przywoøany art. 30 ust. 4 ustawy. Zwa-
zÇywszy na fakt sprzedazÇy lokali mieszkalnych osobom fizycznym,
ZarzaÎd Miasta GorzowaWlkp. nie przychyliø sieÎ do wniosku ZGWZÇ .

Dnia 27 wrzesÂnia 2001 r. ZwiaÎzek Gmin Wyznaniowych ZÇ ydow-
skich skierowaø wniosek o przeniesienie wøasnosÂci nieruchomosÂci po-
øozÇonej w Gorzowie przy ul. èuzÇyckiej, stanowiaÎcej plac po domu
gminnym (budynku zarzaÎdu gminy synagogalnej).OdpowiedzÂ zostaøa
podpisana przez prezydentaGorzowaw pisÂmie (GN III KK72240/51/
01) z dnia 8 grudnia 2001 r. Wedøug jego stanowiska ksieÎga budynko-
wa nie dokumentuje rzeczywistej lokalizacji i w przedwojennym pla-
nie miasta Landsberg an der Warthe37 nie istniaøa Brauerstraûe 2,

35 Opis nizÇej wymienionych wnioskoÂw o wszczeÎ cie posteÎpowania regulacyjnego

w odniesieniu do Gorzowa zostaø oparty na badaniach aktowych autora, jakie zostaøy

przeprowadzone w dniu 21 pazÂdziernika 2008 r. w Wydziale Gospodarki Nierucho-

mosÂciami UrzeÎdu Miasta Gorzowa Wlkp.
36 Na dowoÂd czego zostaøa zaøaÎczona kopia publikacji FuÈhrer durch die JuÈdische

Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933 [b.m.r.], gdzie

na s. 66-67 znajduje sieÎ informacja o istnieniu w tym miejscu gminy synagogalnej,

MieszczanÂskiego Instytutu Pomocy oraz Prywatnej Kasy dla Ubogich. Na temat sy-

nagogi gorzowskiej m.in. Z. Linkowski, Gorzowska synagoga, ¹Ziemia Gorzowskaº,

6 kwietnia 2006 r., s. 17.
37 Taka byøa urzeÎdowa nazwa dzisiejszego Gorzowa Wlkp. do poczaÎtkoÂw 1945 r.
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o ktoÂrej to lokalizacji nadmieniaø wnioskodawca. ZarzaÎd Miasta Go-
rzowa Wlkp. uznaø wniosek za niewystarczajaÎco udokumentowany.

W dniu 13 stycznia 2002 r. ZwiaÎzek Gmin Wyznaniowych ZÇ y-
dowskich zainicjowaø posteÎpowanie regulacyjne w najistotniejszej ze
spraw na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ± przeniesienie wøasnosÂci
cmentarza zÇydowskiego38. Przez døugi czas wøadze miasta ignorowaøy
problem wandalizmu na terenie kirkutu, odmawiajaÎc takzÇe partycy-
pacji w kosztach jego sprzaÎtania, zasøaniajaÎc sieÎ niejasnosÂciaÎ stanu
prawnego wobec trwajaÎcego posteÎpowania regulacyjnego, mimo
zÇe miasto byøo w czerwcu 2000 r. wspoÂ øorganizatorem obchodoÂw
300-lecia istnienia cmentarza39. W dniu 30 listopada 2007 r. Stowa-
rzyszenie Otwarta Rzeczpospolita (dziaøajaÎce gøoÂwnie na polu zwal-
czania antysemityzmu i ksenofobii) wystosowaøo list do prezydenta
Gorzowa Tadeusza JeÎdrzejczaka (OP/62/07) z zapytaniem m.in.
o plany przeciwdziaøania na przyszøosÂcÂ aktom profanacji cmenta-
rza40. List zostaø podpisany przez prezes zarzaÎdu Stowarzyszenia
PauleÎ SawickaÎ.

W dniu 13 grudnia 2007 r. peønomocnik do spraw restytucji
ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇ ydowskich Tomasz Puto skierowaø
do prezydenta Gorzowa pismo, w ktoÂ rym informowaø o odstaÎpieniu
od zamiaru podpisania ugody z miastem na forum Komisji Regula-
cyjnej w sprawie dotyczaÎcej przeniesienia wøasnosÂci cmentarza zÇy-
dowskiego z tytuøu niepodejmowania dziaøanÂ zapobiegajaÎcych jego
profanacji. JednoczesÂnie zadeklarowaø w imieniu ZGWZÇ woleÎ ugo-
dowego zaøatwienia ich wniosku, po uprzednim przywroÂceniu nalezÇ-

38 Udokumentowaniem wniosku byøa kopia opracowania F.R. Barrana, Staedte ±

Atlas Ostbrandenburg, Leer 1990, s. 60, zawierajaÎca mapeÎ z potwierdzeniem wøasnosÂci

cmentarza przez landsberskaÎ gmineÎ synagogalnaÎ w dniu 30 stycznia 1933 r.
39 Zob. M. Arent, Zabrzmiaøa modlitwa na zÇydowskim cmentarzu, ¹Ziemia Go-

rzowskaº, 22 czerwca 2000 r., s. 11.
40 Kserokopia w posiadaniu autora dzieÎki uprzejmosÂci pana Dariusza BaranÂskie-

go, dziennikarza ¹Gazety Wyborczej ± Zielona GoÂra ± GorzoÂw Wlkp.º, od wielu lat

zaangazÇowanego w spraweÎ uhonorowania w sÂwiadomosÂci spoøecznej gorzowskiego

kirkutu i przeciwdziaøaniu aktom wandalizmu na jego terenie. List Stowarzyszenia

zawiera istotny passus w konteksÂcie odpowiedzialnosÂci w przyszøosÂci za kirkut: ¹RoÂw-

niezÇ po zmianie prawnego opiekuna cmentarza oczekiwalibysÂmy od magistratu ak-

tywnego wøaÎczenia sieÎ w opiekeÎ nad tym cennym zabytkiem gorzowskiej historiiº.
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nego szacunku temu miejscu41. Tak sieÎ w konÂcu staøo w kwietniu
2008 r.

Dnia 17 wrzesÂnia 2008 r. przed Pierwszym ZespoøemOrzekajaÎcym
Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych ZÇ ydowskich
zostaøa zawarta ugoda mieÎdzy uczestnikami posteÎpowania (ZGWZÇ ,
miastem GorzoÂw Wlkp. oraz wojewodaÎ lubuskim). Postanowiono, zÇe
w mysÂl jej zapisoÂw miasto GorzoÂw Wlkp. przenosi nieodpøatnie w sta-
nie wolnym od wszelkich obciaÎzÇenÂ na rzecz ZGWZÇ prawo wøasnosÂci
nieruchomosÂci przy ul. GwiazÂdzistej, stanowiaÎcej zamknieÎ ty cmentarz
zÇydowski, na ktoÂ rym nie ma mozÇliwosÂci dokonywania pochoÂwkoÂw.
Ponadto beÎdzie informowaøo ZwiaÎzek o wszelkich wykonywanych
na terenie przylegajaÎcych dziaøek pracach budowlanych lub porzaÎd-
kowych, ktoÂ re wiaÎzÇaÎ sieÎ z naruszeniem powierzchni gruntu, jak roÂw-
niezÇ umozÇliwi ZwiaÎzkowi Gmin ± na jego prosÂbeÎ ± dokonywanie eks-
pertyz, zmierzajaÎcych do ustalenia baÎdzÂ zweryfikowania miejsc po-
choÂwkoÂw. Zapewni takzÇe ZGWZÇ prawo przechodu i przejazdu przez
zagospodarowanaÎ jako droga dojazdowa i plac manewrowy nierucho-
mosÂcÂ saÎsiadujaÎcaÎ z kirkutem. ZwiaÎzek zrzekø sieÎ roszczenÂ w stosunku
do dziaøek przylegajaÎcych do cmentarza. W mysÂl ugody (majaÎcej moc
saÎdowego tytuøu egzekucyjnego) wydanie nieruchomosÂci w stanie nie-
odbiegajaÎcym od tego, w jakim znajdowaøa sieÎ w dniu jej zawarcia,
nastaÎpi w ciaÎgu 30 dni od daty doreÎ czenia miastu odpisu ugody opa-
trzonego klauzulaÎ wykonalnosÂci na podstawie protokoøu zdawczo-od-
biorczego podpisanego przez odpowiednio umocowanych przedstawi-
cieli stron42. WspoÂ øprzewodniczaÎcy Komisji Regulacyjnej opatrzyli
ugodeÎ klauzulaÎ wykonalnosÂci w dniu 8 pazÂdziernika 2008 r. Na pod-
stawie art. 33 ust. 4 ustawy ugoda stanowi podstaweÎ dokonania wpisu
w ksieÎdze wieczystej i w ewidencji gruntoÂw.

W dniu 2 grudnia 2008 r. zostaø podpisany przez miasto i ZwiaÎzek
Gmin, reprezentowany przez peønomocnika AlicjeÎ Kobus, protokoÂ ø
zdawczo-odbiorczy wydania nieruchomosÂci stanowiaÎcej kirkut43.

41 Kserokopia pisma w posiadaniu autora.
42 Kserokopia tresÂci ugody w posiadaniu autora.
43 R. Ochwat, ZÇ ydowski cmentarz ma nowych opiekunoÂw, ¹Gazeta Lubuskaº,

3 grudnia 2008 r., s. 4 d.
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Dnia 15 stycznia 2002 r. ZGWZÇ zøozÇyø do Komisji Regulacyjnej
wniosek o wszczeÎ cie posteÎpowania o przeniesienie wøasnosÂci nieru-
chomosÂci poøozÇonej w GorzowieWlkp. przy ul. Fornalskiej 1, w czeÎ sÂ-
ci, w jakiej stanowiøa wøasnosÂcÂ zÇydowskiej osoby prawnej ± wolno-
mularskiej LozÇy Tolerancja, ktoÂ ra dziaøaøa w formie stowarzysze-
nia44. W dniu 9 maja 2005 r. wiceprezydent Gorzowa udzieliø odpo-
wiedzi na ten wniosek (GN SP KK 72241/5/05). Stwierdziø brak sta-
tutu LozÇy Tolerancja, istotnego dla zbadania jej statusu w osÂwietleniu
tamtejszego porzaÎdku prawnego oraz nieudokumentowanie aktual-
nego poøozÇenia nieruchomosÂci, a ponadto powoøaø sieÎ na art. 30 ust. 4
ustawy, wskazujaÎc, izÇ lokale mieszkalne w budynku poøozÇonym na
dziaøce gruntu zostaøy sprzedane osobom fizycznym, a udziaø miasta
to 60199/199500 czeÎ sÂci i tylko w tym zakresie miasto mozÇe niaÎ roz-
porzaÎdzacÂ.

W dniu 6 maja 2002 r. ZGWZÇ zøozÇyø wnioski o przeniesienie
wøasnosÂci nieruchomosÂci po ZÇ ydowskim ZwiaÎzku Kobiet przy daw-
nej Bergstraûe, ZÇ ydowskim Towarzystwie Opieki nad WeÎdrownymi
Ubogimi, po dawnym budynku szkoøy zÇydowskiej przy byøej
Judenstraûe oraz po ZÇ ydowskim ZwiaÎzku Opieki nad Chorymi przy
dawnej Rankestraûe45. Sprawy oczekujaÎ na merytorycznaÎ finalizacjeÎ .

NajgøosÂniejszaÎ w poÂ ønocnej czeÎ sÂci wojewoÂdztwa lubuskiego spra-
waÎ byø kirkut søubicki ze wzgleÎdu na rezonans tej kwestii na terenie
StanoÂw Zjednoczonych zaroÂwno przed, jak i po 1989 r.

W 1985 r. kirkut w Søubicach otrzymaø karteÎ cmentarnaÎ nr 94,
a jego walory lokalizacyjne, kompozycyjne, architektoniczne, artys-
tyczne (rzezÂba sepulkralna) i dendrologiczne udokumentowano46.

Dnia 6 wrzesÂnia 1985 r. do oÂwczesnego dyrektora Wydziaøu do
Spraw WyznanÂ UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w Gorzowie Wlkp. skiero-

44 ZwiaÎzek udokumentowaø wniosek zÂroÂdøem historycznym wymienionym

w FuÈhrer durch die JuÈdische, s. 546.
45 TamzÇe, s. 67.
46 Zob. Notatka søuzÇbowa WojewoÂdzkiego Konserwatora Wøadysøawa Chros-

towskiego z 23 wrzesÂnia 1985 r., AAN, Ud/sW, sygn. 132/286, s. 23. W dokumencie

tym wymieniony jest podmiot o nazwie ¹MieÎdzynarodowa Komisja do Spraw Cmen-

tarzy ZÇ ydowskich w Polsceº, ktoÂ rej opinieÎ pozytywnaÎ autor dokumentu wskazaø jako

niezbeÎdnaÎ dla kontynuacji dziaøanÂ renowacyjnych na kirkucie.
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waøa pismo konsul naczelna Konsulatu USA w Poznaniu Mary Rose
Brandt. Skontaktowaø sieÎ z niaÎ rabin Zvi Kestenbaum, dyrektor To-
warzystwa ds. Ochrony Cmentarzy ZÇ ydowskich, z prosÂbaÎ o kontakt
z R. Bukartykiemw sprawie cmentarza søubickiego. Pani konsul wraz
z rabinem Kestenbaumem odwiedziøa tamtejszy kirkut i rozmawiaøa
z naczelnikiem miasta i gminy Søubice na temat jego ratowania, a ten
zasugerowaø kontakt z gorzowskim wydziaøem. Rabin Kestenbaum
pragnaÎø ogrodzicÂ murem czeÎ sÂcÂ cmentarza, ktoÂ ra nie jest uzÇytkowana
przez ¹Zajazd Staropolskiº i tam postawicÂ mauzoleum ± pomnik ku
czci pochowanych tam rabinoÂw47. Pismo to zostaøo przesøane dyrek-
torowi Zespoøu do Spraw WyznanÂ i ZwiaÎzkoÂw Wyznaniowych Nie-
rzymskokatolickich w UrzeÎdzie do SprawWyznanÂ z prosÂbaÎ o szybkie
zajeÎ cie stanowiska48. OdpowiedzÂ dyrektora Zespoøu Tadeusza Dusi-
ka z dnia 22 listopada 1985 r. (NK-803/18/B/1/85) zawieraøa zgodeÎ na
inicjatyweÎ rabina Kestenbauma, warunkowanaÎ jej realizacjaÎ przez
ZwiaÎzek Religijny Wyznania MojzÇeszowego, do ktoÂrego rabin miaø
przekazacÂ projekty realizacyjne49.

Cmentarz søubicki stanowiø do przedwojnia miejski kirkut dla
gminy zÇydowskiej we Frankfurcie nad OdraÎ, gdyzÇ dzisiejsze Søubice
byøy jego przedmiesÂciem. Pierwszym udokumentowanym sÂladem je-
go istnienia byø sporzaÎdzony na pergaminie dokument rady miejskiej
z 2 lipca 1399 r., potwierdzajaÎcy jego istnienie na tzw. GoÂrze ZÇ ydow-
skiej. W 1976 r. do Sejmu PRL kandydowaø z tego okreÎgu oÂwczesny
wicepremier, czøonek Komitetu Centralnego i zasteÎpca czøonka Biu-
ra Politycznego KC PZPR Tadeusz Wrzaszczyk. Zgodnie ze zwycza-
jem tamtej doby musiaø ¹zaøatwicÂº tej gminie inwestycjeÎ finansowanaÎ
centralnie. Zdecydowaø, zÇe w zwiaÎzku ze zblizÇajaÎcaÎ sieÎ w 1980 r.
olimpiadaÎ w Moskwie beÎdzie to zajazd, zgodnie z decyzjaÎ partii, by
przy drogach z Zachodu do ZSRR budowacÂ siecÂ lokali gastronomicz-
nych. Zajazd w Søubicach byø pierwszy po przekroczeniu granicy od
strony NRD. Dla Wrzaszczyka nie miaøo znaczenia, zÇe w miejscu,

47 AAN, Ud/sW, sygn. 132/286, s. 21.
48 TamzÇe, s. 20.
49 TamzÇe, s. 24. W aktach nie ma dalszych informacji o inicjatywie rabina Kes-

tenbauma.
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w ktoÂrym stanaÎø ten obiekt, znajduje sieÎ cmentarz zÇydowski.W zwiaÎz-
ku z przygotowaniami do budowy na skøadowisko odpadoÂw komu-
nalnych zostaøy wywiezione zabytkowe macewy, z ktoÂ rych czeÎ sÂcÂ na-
steÎpnie wykorzystano do prac budowlanych. PozostaøaÎ czeÎ sÂcÂ cmenta-
rza ± nie zajeÎ taÎ przez ¹Zajazd Staropolskiº ± przekazano PKS i gmi-
nie Søubice50.

WsÂroÂd amerykanÂskich sÂrodowisk zÇydowskich zaangazÇowanych
m.in. w projekty FundacjiRonalda S. Laudera, upamieÎ tniajaÎce zabytki
zÇydowskiej kultury materialnej i duchowej na terenie Europy, sprawa
søubicka staøa sieÎ aktualna pod koniec lat 90. XX w. Rabin Berel Po-
latsek, byø gøoÂwnym inicjatorem tych upamieÎ tniajaÎcych søubicki kirkut
przedsieÎwzieÎ cÂ.Dnia15maja2000 r. gosÂciøwraz zdelegacjaÎ uburmistrza
Søubic Stanisøawa Ciecierskiego. Jest on mieszkanÂcem Nowego Jorku,
a niektoÂrzy z czøonkoÂw tamtejszej spoøecznosÂci zÇydowskiej majaÎ ko-
rzenie w dawnej gminie zÇydowskiej Frankfurtu nad OdraÎ51.

Dnia 9 pazÂdziernika 2000 r. Gmina Wyznaniowa ZÇ ydowska
w Szczecinie zøozÇyøa do Komisji Regulacyjnej wniosek o wszczeÎ cie
posteÎpowania w sprawie przeniesienia wøasnosÂci nieruchomosÂci
cmentarza zÇydowskiego w odniesieniu do dziaøki nr 71/2, ktoÂ rej wøasÂ-
cicielem jest gmina Søubice. Wniosek ten zostaø uzupeøniony pismem
z dnia 7 listopada 2000 r. o rozszerzenie zakresu posteÎpowania regu-
lacyjnego o dwie dodatkowe dziaøki ± 70/1, objeÎ tej uzÇytkowaniem
wieczystym przez osobeÎ prawnaÎ, i 71/1, beÎdaÎcej przedmiotem uzÇyt-
kowania wieczystego osoÂb fizycznych. Uczestnikami posteÎpowania
w obu pismach okresÂlono wojewodeÎ lubuskiego, starosteÎ powiatu
søubickiego oraz burmistrza miasta Søubice52.

Komisja Regulacyjna dnia 11 grudnia 2000 r. wydaøa zarzaÎdzenie
o wszczeÎ ciu posteÎpowania w odniesieniu do wszystkich wzmianko-
wanych we wniosku dziaøek53.

50 E. Michalik, P. Lisiewicz, Dom uciech na zÇydowskim cmentarzu, ¹Gazeta

Polskaº 2002, nr 2(443), s. 3; por. tezÇ: B. Bielecka, Nocny klub na cmentarzu, ¹Gazeta

Lubuskaº, 18 stycznia 2002 r., s. 3.
51 TamzÇe, s. 4. Autor dysponuje kopiaÎ listu rabina do burmistrza z 25 maja 2000 r.
52 Kserokopie obu wnioskoÂw Gminy Wyznaniowej ZÇ ydowskiej w Szczecinie

w posiadaniu autora.
53 Kserokopia zarzaÎdzenia w posiadaniu autora.
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Dnia 9 stycznia 2001 r. dyrektor Wydziaøu Spraw Obywatelskich
Lubuskiego UrzeÎdu WojewoÂdzkiego Marek Lewandowski zwroÂciø
sieÎ pisemnie (SO.I.MAnd.5050-ZÇ -3/00) do Komisji Regulacyjnej
o umorzenie posteÎpowania w czeÎ sÂci dotyczaÎcej dziaøek 70/1 oraz
71/1, zwazÇywszy na art. 30 ust. 4 ustawy, ktoÂ ry chroni prawa nabyte
osoÂb trzecich54. W swoim pisÂmie do naczelnikaWydziaøuMniejszosÂci
Narodowych w MSWiA dyrektor M. Lewandowski informowaø, zÇe
wiosnaÎ 2001 r. miaøo miejsce spotkanie reprezentantoÂw strony zÇy-
dowskiej (w tym rabina B. Polatska) z wøadzami Søubic i przedstawi-
cielem wojewody lubuskiego. Wøadze gminy Søubice zobowiaÎzaøy sieÎ
pomoÂc stronie zÇydowskiej w nawiaÎzaniu kontaktu z aktualnymi uzÇyt-
kownikami wieczystymi dziaøki 71/1 celem mozÇliwego jej odkupienia
przez szczecinÂ skaÎ gmineÎ wyznaniowaÎ. Burmistrz Søubic zobowiaÎzaø
sieÎ do partycypacji gminy w kosztach wykupu tej dziaøki55.

BulwersujaÎca z punktu widzenia m.in. zasady judaizmu jest kwes-
tia potraktowania przez wøadze w latach 70. XX w. cmentarza w Søu-
bicach. Potraktowano go identycznie jak cmentarze ewangelickie,
ktoÂre roÂwniezÇ niszczono. Nieprzychylny klimat polityczny oraz sfor-
muøowania prawa funeralnego (mozÇliwosÂcÂ likwidacji cmentarza po
25 latach) sprzyjaøy lekcewazÇeniu tych kwestii. Nie zawsze respekto-
wano wymoÂg uzyskania zgody zwiaÎzku wyznaniowego na ich zamy-
kanie56. Tymczasem np. synagoga czy tezÇ mykwa mozÇe bycÂ sprzedana
(np. gdy gmina przenosi sieÎ na inne miejsce), a kirkut zawsze pozo-
staje cmentarzem i nie mozÇe speøniacÂ innych funkcji. Dziaøek pod
cmentarz nie mozÇna dzierzÇawicÂ czy zapisywacÂ w testamencie. MozÇna
je wyøaÎcznie kupicÂ. W odlegøosÂci siedmiu i poÂ ø stopy od grobu nie
wolno niczego robicÂ, albowiem jest to strefa nalezÇaÎca do zmarøego.

54 Kserokopia pisma w posiadaniu autora.
55 Pismo dyrektora Wydziaøu Spraw Obywatelskich Lubuskiego UrzeÎdu Woje-

woÂdzkiego Marka Lewandowskiego z dnia 24 stycznia 2002 r., SO.I.MWes 5018-1/02,

do Dobiesøawa Rzemieniewskiego, Naczelnika Wydziaøu MniejszosÂci Narodowych

Departamentu Administracji Publicznej MSWiA. Kserokopia w posiadaniu autora.
56 Cmentarze saÎ sÂwiadectwem pamieÎci. Z MonikaÎ Krawczyk, dyrektorem gene-

ralnym Fundacji Ochrony Dziedzictwa ZÇ ydowskiego rozmawia K. Jutkiewicz-Kubiak,

¹Midraszº 2007, nr 4(120), s. 13. W tym samym numerze pisma na s. 23-25 znajduje sieÎ

Lista zÇydowskich cmentarzy w Polsce opracowana przez Jana Jagielskiego.
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Stare drzewa tezÇ saÎ wøasnosÂciaÎ zmarøych, gdyzÇ ich korzenie dotykajaÎ
kosÂci i z tego wzgleÎdu nalezÇy sieÎ im szacunek. Na cmentarzu nie
mozÇna prowadzicÂ zÇadnej dziaøalnosÂci gospodarczej, gdyzÇ ziemia na
kirkucie nalezÇy do zmarøych, a na nich nie powinno sieÎ zarabiacÂ.
Cmentarz istnieje zawsze, nawet wtedy, kiedy nie ma na nimmacew57.

W czasie wizyty w USA w styczniu 2002 r. premier Leszek
Miller spotkaø sieÎ z amerykanÂskimi sÂrodowiskami zÇydowskimi zrze-
szonymi w Konferencji GøoÂwnych Organizacji ZÇ ydowskich.
OsÂwiadczyø, zÇe szef Gabinetu Politycznego Lech Nikolski beÎdzie
jego reprezentantem w dalszych rozmowach z tymi sÂrodowiskami
na temat restytucji majaÎtkowej obejmujaÎcej osoby fizyczne58.
W trakcie tych rozmoÂw przekazano szefowi polskiego rzaÎdu infor-
macjeÎ o zaniepokojeniu stanem cmentarza zÇydowskiego w Søubi-
cach. Po powrocie do kraju uruchomiono wielorakie dziaøania ad-
ministracyjne, majaÎce na celu wøasÂciwe rozwiaÎzanie tego zagadnie-
nia. Do rozmoÂw z wøadzami gminy intensywnie wøaÎczyø sieÎ wojewo-
da lubuski Andrzej Korski. DzieÎki jego pomocy gmina Søubice
otrzymaøa ok. miliona zø ze sÂrodkoÂw centralnych59. Sfinansowano
z nich wykup dwoÂch dziaøek.

Pod koniec 2002 r. Komisja Regulacyjna przeniosøa na gmineÎ
wyznaniowaÎ ze Szczecina wøasnosÂcÂ dziaøki 71/2, ktoÂ ra nalezÇaøa dotaÎd

57 ZÇ ycia nie starczy... Z Aleksandrem WaÎsowiczem, konsultantem Komisji Rabi-

niczej do Spraw Cmentarzy rozmawia P. PazinÂski, ¹Midraszº 2007, nr 4(120), s. 7, 8.

Jak to ujaÎø Naczelny Rabin Berlina Izchak Ehrenburg, ¹W religii zÇydowskiej jest taka

zasada: kazÇdy zmarøy kupiø kiedysÂ swoÂ j groÂb. I dopoÂki nie nastanie dzienÂ , w ktoÂ rym

wszyscy zmartwychwstanaÎ, on jest jego wøasnosÂciaÎ. Nagrobek powinien stacÂ tam

wiecznieº. Groby rabinoÂw. Rozmowa D. BaranÂskiego z Izchakiem Ehrenburgiem,

Naczelnym Rabinem Berlina, ¹Gazeta Wyborcza ± Zielona GoÂra ± GorzoÂw Wlkp.º,

23 kwietnia 2002 r., s. 1.
58 K. Szelestowska,Miller w USA, ¹Trybunaº, 12-13 stycznia 2002 r., s. 3; B.WeÎg-

larczyk, Przepraszamy, pomagamy, ¹Gazeta Wyborczaº, 11 stycznia 2002 r., s. 10.
59 R. Ochwat, To nie jest Eden, ¹Gazeta Wyborczaº, 31 stycznia-1 lutego 2004 r.,

s. 4. Autor artykuøu jako doradca wojewody lubuskiego Andrzeja Korskiego uczestni-

czyø w jego imieniu w rozmowach dotyczaÎcych kwestii søubickiej z czøonkami Gabinetu

Politycznego Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji Krzysztofa Janika. Mini-

strowi Spraw WewneÎ trznych i Administracji poszczegoÂ lni premierzy powierzajaÎ dziaø

administracji rzaÎdowej ¹wyznania religijne oraz mniejszosÂci narodowe i etniczneº

mocaÎ rozporzaÎdzenia.
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do gminy Søubice60. Z kolei w 2004 r. sfinalizowano ostatecznie
spraweÎ wykupu pozostaøych dziaøek, a Rada Gminy w Søubicach
podjeÎ øa uchwaøeÎ o przekazaniu tych terenoÂw na rzecz Gminy Wy-
znaniowej ZÇ ydowskiej w Szczecinie, tak by zachowacÂ integralnosÂcÂ
cmentarza.

ZAKONÂ CZENIE

Formalnoprawne zamknieÎ cie posteÎpowanÂ regulacyjnych otwiera
nowy etap zmaganÂ o zachowanie zÇydowskiego dziedzictwa material-
nego i duchowego. ZwiaÎzek Gmin Wyznaniowych ZÇ ydowskich, sa-
me gminy i ich filie potrzebujaÎ duzÇych sÂrodkoÂw na zachowanie, ale
i renowacjeÎ odzyskanych skøadnikoÂw mienia. SaÎ to m.in. koszty zwiaÎ-
zane z obmurowaniem kirkutoÂw. W tym konteksÂcie istotne jest
wsparcie Fundacji NissenbaumoÂw czy tak istotnej dla odbudowy zÇy-
dowskich spoøecznosÂci w Europie SÂ rodkowo-Wschodniej Fundacji
Ronalda S. Laudera. DoniosøaÎ roleÎ odgrywa tu takzÇe m.in. Fundacja
Ochrony Dziedzictwa ZÇ ydowskiego, a takzÇe mozÇliwosÂcÂ pozyskiwa-
nia na te cele funduszy krajowych (np.Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego), jak i zewneÎ trznych, w tym europejskich. PowazÇnym
problemem jest naruszanie wolnosÂci religijnej wyznawcoÂw judaizmu
w wymiarze wspoÂ lnotowym, poprzez pogwaøcenie sÂwieÎ tosÂci kirku-
toÂw, poprzez ich dewastacjeÎ . Na tym obszarze jest wszeÎdzie do wy-
konania (w tym w poÂ ønocnej czeÎ sÂci wojewoÂdztwa lubuskiego) wielka
praca instytucji rzaÎdowych, pozarzaÎdowych i samorzaÎdowych. W tym
ostatnim przypadku chodzi roÂwniezÇ o aktywnosÂcÂ ± tam, gdzie saÎ
powoøane ± strazÇy gminnych.W tym konteksÂcie zaMonikaÎ Krawczyk
trzeba podkresÂlicÂ duzÇaÎ roleÎ wydziaøoÂw spraw obywatelskich usytuo-
wanych w strukturze urzeÎdoÂw wojewoÂdzkich61. DuzÇa rola przypada
tu peønomocnikom komendantoÂw wojewoÂdzkich Policji do spraw
praw czøowieka, ustanowionych w 2004 r., jak roÂwniezÇ Peønomocni-

60 B. Bielecka, Kadisz pod kasztanem, ¹Gazeta Lubuskaº, 13 maja 2003 r., s. 1.
61 Cmentarze saÎ sÂwiadectwem pamieÎci, s. 16.
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kowi Komendanta GøoÂwnego Policji i Zespoøowi do Spraw Ochrony
Praw Czøowieka w Gabinecie Komendanta GøoÂwnego.

Istotne jest monitorowanie m.in. synagog i kirkutoÂw przez funk-
cjonariuszy prewencji oraz funkcjonariuszy StrazÇy Miejskich (w tych
gminach, gdzie je powoøano).

W poÂ ønocnej czeÎ sÂci wojewoÂdztwa lubuskiego zasadniczo regula-
cja majaÎtkowa wobec gmin zÇydowskich prawie dobiegøa konÂca.
Istotna jest jakosÂcÂ wspoÂ øpracy jednostek samorzaÎdu terytorialnego
Skwierzyny, MieÎdzyrzecza, Gorzowa i Søubic roÂwniezÇ z ZGWZÇ

w realizacji roÂzÇnorodnych projektoÂw edukacyjnych, kulturalnych
itp. celem zmian w postawach czeÎ sÂci lokalnych spoøecznosÂci w duchu
pluralistycznego spoøeczenÂstwa obywatelskiego.

PROPERTY REGULATIONS PERTAINING TO THE JEWISH PROPERTY

IN THE NORTH PART OF LUBUSKIE VOIVODESHIP

S umma r y

The issue of restitution of Jewish property in East-Central Europe is ±
due to the Holocaust ± of great significance for the reparation for the of
the SecondWorld War. This matter has been either the subject of general
or particular restitution regulations, as pointed out in the title of this paper
treating of the Polish legal backdrop. The author provides a synthesis of
the state's attitude to Jewish religious communities in the interwar period
and discusses the provisions of the Act on the Relation of the State to
Jewish Religious Communities on the subject of property regulations
pertaining to fixed property. It should be noted that the act mentions only
Jewish legal persons, that is, religious communities represented by the
Association of Jewish Religious Communities. Hence, the act omits to
include the claims of other Jewish legal persons residing in the 2nd Repu-
blic of Poland or Jewish natural persons having the status of Polish citi-
zens on 1st September 1939, including their legal successors. This question
shall be normalised in the reprivatisation bill. The author outlines the
normative scheme of the so-called ¹regulatory procedureº concerning
the satisfaction of property claims of today's Jewish communities and of
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the association through amicable settlement in which the decisions are
made by adjudication panels of the Regulatory Committee for the Jewish
Religious Communities made up of an equal number of religious and state
representatives. The article provides relevant statistics committee's deci-
sions.

The actual geographical location of the problem in question is the
north part of today's Lubuskie Voivodeship, formerly Gorzowskie Voi-
vodeship (up to 31st December 1998). Before the Potsdam Agreement of
2ndAugust 1945, this area had been part of Germany. This reveals certain
differences in the substantive character of the regulatory procedure im-
plemented in the region, as opposed to other parts of the Republic of
Poland.

The author illustrates such processes by tracking the applications of
Jewish communities and the Association of Jewish Religious Communi-
ties for the transfer of ownership of fixed property in four gminas in the
area in question: Skwierzyna, MieÎdzyrzec, GorzoÂwWielkopolski and Søu-
bice. The practice of the regulatory procedure proves synagogue and ex-
synagogue buildings as well as Jewish cemeteries to be the most frequent-
ly listed items in the submitted applications. To secure funds for their
renovation is an urgent need. As a matter of fact, it refers to all locations
exhibiting Jewish spiritual and material culture.

Translated by Konrad Szulga
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EWA WASZKIEWICZ

WPèYW TRANSFORMACJI USTROJOWEJ
PANÂ STWA POLSKIEGO NA POLITYKEÎ

WOBEC MNIEJSZOSÂCI WYZNANIOWYCH,
NARODOWYCH I ETNICZNYCH (1989-2005)

WPROWADZENIE

W wyniku przebiegu i konsekwencji II wojny sÂwiatowej Polska
otrzymaøa nowe granice, ktoÂ rych wytyczenie zadecydowaøo o powazÇ-
nych zmianach struktury narodowosÂciowej kraju.

PrzedwrzesÂniowa Polska byøa panÂstwem wielonarodowym, Pola-
cy stanowili ok. 69,2% ludnosÂci, pozostaøe 30,8% mieszkanÂcoÂw to
byøy mniejszosÂci narodowe, wsÂroÂd ktoÂrych najliczniejszaÎ spoøecznosÂcÂ
stanowili UkrainÂcy, Biaøorusini, Niemcy i ZÇ ydzi. Wedøug oficjalnego,
pierwszego powojennego spisu mniejszosÂci narodowe stanowiøy po
1945 r. juzÇ tylko ok. 2% obywateli nowej Polski1.

Polityka panÂstwa, w ktoÂrym komunisÂci przejeÎ li wøadzeÎ , zmierzaøa
do dyskredytowania faktu, zÇe PolskeÎ zamieszkujaÎ takzÇe obywatele
roÂzÇniaÎcy sieÎ od wieÎkszosÂci narodowosÂciaÎ, jeÎ zykiem czy religiaÎ. Kie-
runki polityki mniejszosÂciowej wyznaczaøy wøadze polityczne, ktoÂ re
zmierzaøy do budowy panÂstwa jednolitego pod wzgleÎdem narodo-
wosÂciowym. Stosunek panÂstwa do zamieszkujaÎcych PolskeÎ ZÇ ydoÂw,

1 K. Kersten, Przemiany struktury narodowosÂciowej Polski po II wojnie sÂwiato-

wej. Geneza i wyniki ¹Kwartalnik Historycznyº 1969, nr 2, s. 365.



NiemcoÂw, UkrainÂcoÂw, LitwinoÂw, BiaøorusinoÂw, èemkoÂw czy Ro-
moÂw byø zroÂzÇnicowany, niekonsekwentny i niejednoznaczny2.

W Polsce nazwanej ¹LudowaÎº utrzymywano zasadeÎ prymatu
panÂstwa i prawa panÂstwowego nad wszystkimi instytucjami spoøecz-
nymi. PanÂstwo regulowaøo zÇycie obywateli, w tym zÇycie religijne.
Prawo wyznaniowe, ktoÂ re tworzyøo komunistyczne panÂstwo, podbu-
dowane byøo czynnikami ideologicznymi i politycznymi. Ideologia
marksistowska i przyjeÎ ty przez nowe wøadze sÂwiatopoglaÎd materia-
listyczny silnie wpøywaøy na stosunki z wyznawcami religii. ¹Bezpo-
sÂredniaÎ politykeÎ wyznaniowaÎ PRLwyznaczaøo kierownictwo Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Polityka wyznaniowa, mimo kiero-
wania sieÎ tymi samymi dyrektywami ideologicznymi, okresÂlanymi
przez doktryneÎ marksizmu-leninizmu, nie miaøa jednolitej i konsek-
wentnie realizowanej linii. Oscylowaøa mieÎdzy opcjaÎ dogmatycznaÎ,
daÎzÇaÎcaÎ do uksztaøtowania panÂstwa i spoøeczenÂstwa socjalistycznego,
uwolnionego caøkowicie od inspiracji i wpøywu religii, a opcjaÎ realis-
tycznaÎ, uwzgleÎdniajaÎcaÎ stan sÂwiadomosÂci spoøeczenÂstwa, przywiaÎza-
nego w ogromniej wieÎkszosÂci do zasad i wartosÂci religijnychº3.

Powojenne wysiedlenia NiemcoÂw, akcja ¹Wisøaº wobec UkrainÂ -
coÂw, pogrom w Kielcach w 1946 r. czy wreszcie wypadki Marca 68,
prowadzaÎce do opuszczania Polski przez obywateli nalezÇaÎcych do
mniejszosÂci, mobilizowaøy wøadze rzaÎdzaÎcej Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej do lansowania przekonanÂ o jednolitym narodowo
charakterze polskiego spoøeczenÂstwa, a ukoronowaniem poglaÎdu sta-
øa sieÎ uchwaøa III Plenum KC PZPR o ¹moralno-politycznej jednosÂci
narodu polskiegoº podjeÎ ta w 1976 r.

W Polsce okresu PRL uprawnienia dla mniejszosÂci narodowych
byøy administracyjnie koncesjonowane, a ich zakres zalezÇaø od napieÎ cÂ
i przeøomoÂw politycznych w panÂ stwie i na sÂwiecie. ProÂbowano zacie-
racÂ roÂzÇnice etniczne, pomijajaÎc i bagatelizujaÎc potrzeby grup naro-

2 Por. E. Mironowicz, Polityka narodowosÂciowa PRL, Biaøoruskie Towarzystwo

Historyczne, Biaøystok 2000.
3 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

1995, s. 158.
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dowosÂciowych, czeÎ sto w asymilacji upatrywano remedium na rozwiaÎ-
zanie problemoÂw mniejszosÂciowych.

Mimo ¹kaprysÂnejº i niekonsekwentnej polityki wøadz PRL wo-
bec mniejszosÂci narodowych, spoøecznosÂci te potrafiøy wykorzysty-
wacÂ okresy lepszego nastawienia i za zgodaÎ wøadz tworzycÂ wøasne
towarzystwa spoøeczno-kulturalne4, wydawacÂ wøasnaÎ praseÎ , uzyski-
wacÂ wsparcie finansowe dla kursoÂw jeÎ zyka ojczystego w szkoøach.

Analiza decyzji politycznych panÂstwa i koncesjonowanych admi-
nistracyjnie praw i wolnosÂci dla mniejszosÂci narodowych pozwala
zgodzicÂ sieÎ z poglaÎdem, zÇe ¹[...] bilans polityki narodowosÂciowej
wøadz PRL byø niekorzystny zaroÂwno dla mniejszosÂci narodowych,
jak i panÂstwa polskiego. Wszystkie grupy ludnosÂci niepolskiej po-
niosøy straty, beÎdaÎce nasteÎpstwem przesiedlenÂ , emigracji lub asymi-
lacji. PanÂstwo straciøo setki tysieÎ cy, czeÎ sto najbardziej aktywnych ±
obywateli, ktoÂ rzy swojaÎ pracaÎ tworzyli trwaøe wartosÂci materialne
i duchowe. Nie zlikwidowano natomiast uprzedzenÂ narodowych ani
ksenofobii, møodziezÇy szkolnej zasÂ, zamiast wiedzy historycznej, ofe-
rowano mitologieÎ narodowaÎº5.

1. PRZEèOM POLITYCZNY 1989 R.

Transformacja ustrojowa Polski w 1989 r. rozpoczeÎ øa etap zupeø-
nie nowej jakosÂciowo polityki panÂstwa wobec mniejszosÂci narodo-
wych, zmieniøa sieÎ bowiem radykalnie ¹filozofiaº w podejsÂciu wøadz
do kwestii mniejszosÂciowych.

Badacze problematyki narodowosÂciowej zgodnie podzielajaÎ po-
glaÎd, zÇe proces uznania mniejszosÂci narodowych za odreÎbne grupy
w panÂstwie rozpoczaÎø sieÎ w Polsce wczesÂniej, przed 1989 r., i byø
zwiaÎzany przede wszystkim z powstaniem ruchu ¹SolidarnosÂciº
w 1980 r.

4 Gestern, Heute, Morgen. 50 Jahre Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in

Niederschlesien, Niemieckie Towarzystwo Spoøeczno-Kulturalne we Wrocøawiu,

Wrocøaw 2007, s. 140.
5 E. Mironowicz, Polityka narodowosÂciowa, s. 266.
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W trakcie krajowego zjazdu delegatoÂw ¹SolidarnosÂciº w GdanÂ -
sku w 1981 r. podjeÎ to symptomatycznaÎ uchwaøeÎ : ¹DbajaÎc o rozwoÂ j
kultury polskiej otwartej na dorobek innych narodoÂw, wyrazÇamy
woleÎ wykazania nie mniejszej dbaøosÂci o to, by obywatele polscy
nalezÇaÎcy do innych narodoÂw i grup etnicznych ± Biaøorusini, Cyganie,
Grecy, Litwini, èemkowie, Niemcy, UkrainÂcy, Tatarzy, ZÇ ydzi i inne
narodowosÂci, znalezÂli we wspoÂ lnej z Polakami ojczyzÂnie warunki do
swobodnego rozwijania swej kultury i przekazywania jej nasteÎpnym
pokoleniomº6.

W klimacie posteÎpujaÎcych zmian i ozÇywienia obywatelskiego
konÂca lat 80. jeszcze socjalistyczny Sejm X kadencji uchwaliø nie-
zwykle wazÇnaÎ dla mniejszosÂci narodowych i etnicznych ustaweÎ o wol-
nosÂci sumienia i wyznania7. Przyznawaøa ona kosÂcioøom i zwiaÎzkom
wyznaniowym nieistniejaÎce do tej pory uprawnienia. Doniosøym wy-
darzeniem byøo powoøanie 2 sierpnia 1989 r. w tymzÇe Sejmie X ka-
dencji Sejmowej Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych,
w skøad ktoÂrej weszli przedstawiciele tych grup spoøecznych. Byø to
bardzo znaczaÎcy fakt dla zÇycia mniejszosÂci. Po raz pierwszy po 1945 r.
w parlamencie znalezÂli sieÎ przedstawiciele, ktoÂ rych okreÎgi wyborcze
zamieszkiwaøy mniejszosÂci.

Uosobieniem ¹filozofiiº nowego panÂstwa byøa wypowiedzÂ Ta-
deusza Mazowieckiego, ktoÂ ry 12 wrzesÂnia 1989 r. jako pierwszy nie-
komunistyczny premier konstatowaø: ¹Polska jest panÂstwem, ojczyz-
naÎ nie tylko PolakoÂw. ZÇ yjemy na tej ziemi z przedstawicielami innych
narodoÂw. Chcemy, by czuøy sieÎ tu u siebie, by kultywowaøy swoÂ j
jeÎ zyk, a swojaÎ kulturaÎ wzbogacaøy naszaÎ wspoÂ lnoteÎ º8.

Wraz ze zmianaÎ stosunku panÂstwa do mniejszosÂci narodowych
szybko posteÎpowaøy zmiany instytucjonalne, tj. reorganizacja urzeÎ -
doÂw, w gestii ktoÂ rych miaøy znalezÂcÂ sieÎ sprawy mniejszosÂciowe. Ten
proces, jak pisaøa woÂwczas prasa polityczna, miaø bycÂ przejawem

6 K. Podlaski, Biaøorusini, Litwini, UkrainÂcy, ¹Versusº 1990, s. 124.
7 Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, Dz.U.

z 1989 r., Nr 29, poz. 155 z poÂzÂn. zm.
8 S. èodzinÂ ski, RoÂwnosÂcÂ i roÂzÇnica. MniejszosÂci narodowe w porzaÎdku demokra-

tycznym w Polsce po 1989, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 124.
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wsparcia i pomocy mniejszosÂciom ze strony panÂstwa, a nie kontrolaÎ
i administracyjnym rozdzielnictwem uprawnienÂ z czasoÂw PRL.

PowoøujaÎc nowe urzeÎdy i podnoszaÎc na forum centralnym roÂzÇ-
norakie problemy mniejszosÂci, demokratyzujaÎce sieÎ panÂstwo polskie
dokonaøo sui generis aktu ¹uznaniaº mniejszosÂci, a budujaÎc podwa-
liny nowego ustroju, potwierdzaøo pozytywny stosunek do pluraliz-
mu, innosÂci czy ambicji grup narodowosÂciowych.

Tworzyøo sieÎ jednoczesÂnie, jak podkresÂlajaÎ badacze problematy-
ki, sprzeÎ zÇenie zwrotne. Przedstawiciele grup mniejszosÂciowych za-
czynali mocno podkresÂlacÂ swojaÎ odreÎbnosÂcÂ etnicznaÎ, wyrazÇacÂ poczu-
cie dumy z tej odreÎbnosÂci i odwazÇnie formuøowacÂ postulaty pod
adresem nowego panÂstwa.

Na szczeblu administracji rzaÎdowej centralnej sprawymniejszosÂci
zostaøy jesieniaÎ 1989 r. przeniesione zMinisterstwa SprawWewneÎ trz-
nych do Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Spraw Za-
granicznych. UchwaøaÎ Rady MinistroÂw nr 142 z 7 wrzesÂnia 1990 r.
powoøano KomisjeÎ do Spraw MniejszosÂci Narodowych przy Minis-
terstwie Kultury i Sztuki. Miaøa ona doradzacÂ Radzie MinistroÂw
w sprawach mniejszosÂci. Po reorganizacji w czerwcu 1997 r. Komisja
zostaøa nazwanaMieÎdzyresortowymZespoøem do SprawMniejszosÂci
Narodowych, a od lutego 2002 r. Zespoøem do Spraw MniejszosÂci
Narodowych. PodstawaÎ utworzenia Zespoøu byøo zarzaÎdzenie nr 49
Prezesa Rady MinistroÂw z 20 czerwca 1997 r. W skøad Zespoøu po-
woøane zostaøy osoby reprezentujaÎce Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo SprawiedliwosÂci,
Spraw Zagranicznych, Ministerstwo FinansoÂw, Pracy i Polityki Spo-
øecznej, przedstawiciele Rady Ochrony PamieÎ ci Walk i MeÎ czenÂstwa,
a takzÇe GøoÂwnego UrzeÎdu Statystycznego. Powoøany ZespoÂ ø byø ko-
legialnym organem opiniodawczo-doradczym premiera w sprawach
ksztaøtowania kierunkoÂw polityki i dziaøanÂ rzaÎdu wobec mniejszosÂci
narodowych. OchronaÎ praw mniejszosÂci zajmowacÂ sieÎ zaczaÎø takzÇe
Rzecznik Praw Obywatelskich, majaÎcy reagowacÂ na skargi mniej-
szosÂci.

Dalsza reorganizacja administracji centralnej spowodowaøa prze-
niesienie spraw mniejszosÂci narodowych do Ministerstwa Spraw
WewneÎ trznych i Administracji, w ktoÂrym w styczniu 2000 r. powo-
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øano Wydziaø MniejszosÂci Narodowych, przyporzaÎdkowany po kolej-
nej regulacji Departamentowi WyznanÂ Religijnych, MniejszosÂci Na-
rodowych i Etnicznych MSWiA. Departament zajaÎø sieÎ : stosunkami
panÂstwo-kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, Funduszem KosÂcielnym,
wspoÂ ødziaøaniem z Zakøadem UbezpieczenÂ Spoøecznych, sprawaÎ
ubezpieczenÂ duchownych, mniejszosÂciami narodowymi, etnicznymi
i jeÎ zykiem regionalnym (od 2005 r.), rejestrem dziaøajaÎcych kosÂcio-
øoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, urzeÎdowym rejestrem gmin, w ktoÂ -
rych uznany zostaø jeÎ zyk pomocniczy, rejestrem gmin, na ktoÂrych
obszarze zezwolono na wprowadzenie dwujeÎ zycznych nazw. Po po-
woøaniu Komisji WspoÂ lnej RzaÎdu i MniejszosÂci Narodowych i Etnicz-
nychDepartament zajaÎø sieÎ roÂwniezÇ obsøugaÎ organizacyjnaÎ posiedzenÂ
tego gremium.

Wydziaøowi powierzono monitorowanie wykonania programoÂw
rzaÎdowych skierowanych do mniejszosÂci narodowych i etnicznych,
wykonywanie takich programoÂw, wreszcie opracowywanie propozy-
cji rozwiaÎzanÂ dotyczaÎcych wspierania przez administracjeÎ rzaÎdowaÎ
dziaøalnosÂci zmierzajaÎcej do ochrony, zachowania i rozwoju tozÇsa-
mosÂci i kultury mniejszosÂci narodowych i etnicznych oraz zachowa-
nia i rozwoju jeÎ zyka regionalnego.

Administracja terenowa roÂwniezÇ otrzymaøa zadania zwiaÎzane
z ochronaÎ mniejszosÂci narodowych. Art. 22 ustawy o mniejszosÂciach
narodowych zleciø wojewodom koordynowanie dziaøanÂ podmiotoÂw
realizujaÎcych ¹zadania na rzecz mniejszosÂciº, podejmowanie dziaøanÂ
antydyskryminacyjnych, ochroneÎ praw osoÂb posøugujaÎcych sieÎ jeÎ zy-
kiem mniejszosÂci. W niektoÂrych wojewoÂdztwach (art. 22 pkt 3 usta-
wy: ¹wojewoda mozÇe ustanowicÂ peønomocnikaº) powoøano peøno-
mocnikoÂw wojewodoÂw do spraw mniejszosÂci narodowych i etnicz-
nych9. Tam, gdzie nie powoøano peønomocnikoÂw wojewodoÂw, spra-
wy mniejszosÂci powierzono osobom peøniaÎcym inne stanowiska.

9 W 2008 r. na 16 wojewoÂdztw w 9 funkcjonowali peønomocnicy wojewody

ds. mniejszosÂci narodowych i etnicznych: dolnosÂlaÎskim, lubuskim, øoÂdzkim, maøopol-

skim, podkarpackim, podlaskim, warminÂ sko-mazurskim, wielkopolskim, zachodnio-

pomorskim.
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Wraz z reformaÎ administracyjnaÎ panÂstwa w 1990 i 1998 r. oraz
nowym podziaøem na jednostki samorzaÎdowe zaroÂwno gminy, jak
i powiaty otrzymaøy ustawowe zadania ochrony i pieleÎgnacji lokalnej
kultury, co staøo sieÎ szczegoÂ lnie wazÇne takzÇe dla mniejszosÂci zamiesz-
kujaÎcych te tereny.

2. MNIEJSZOSÂCI NARODOWE I ETNICZNE W SÂWIETLE SPISU Z 2002 R.

Po 46 latach, ktoÂ re upøyneÎ øy od pierwszego i jedynego spisu lud-
nosÂci uwzgleÎdniajaÎcego struktureÎ narodowosÂciowaÎ Polski (luty
1946), w 2002 r. przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Lud-
nosÂci i MieszkanÂ . Pytania, proÂbujaÎce ustalicÂ narodowosÂcÂ mieszkanÂ -
coÂw, brzmiaøy: 1. Do jakiej narodowosÂci sieÎ Pan(i) zalicza? 2.W jakim
jeÎ zyku (jeÎ zykach) rozmawia Pan(i) najczeÎ sÂciej w domu?

Wyniki spisu wywoøaøy wiele kontrowersji zaroÂwno wsÂroÂd przed-
stawicieli mniejszosÂci narodowych, jak i naukowcoÂw. Kwestionowa-
no i metody spisu, i jego wyniki10. ¹Generalnie [mniejszosÂci ± przyp.
E.W.] uznaøy, zÇe uchwyciø on jedynie liczbeÎ zorganizowanych czøon-
koÂw danej grupy oraz osoby najbardziej usÂwiadomione narodowo,
niezalezÇne i nienarazÇone na negatywne skutki swojej deklaracji na-
rodowosÂciowejº11.

Mimo zÇe do danych, jakie przynioÂ sø spis, nalezÇy podchodzicÂ z duzÇaÎ
ostrozÇnosÂciaÎ, wyniki staøy sieÎ wskazoÂwkaÎ dla wøadz realizujaÎcych po-
litykeÎ panÂstwa wobec mniejszosÂci zamieszkujaÎcych obszar RP. Wed-
øug danych spisu przynalezÇnosÂcÂ do mniejszosÂci narodowych i etnicz-
nych zadeklarowaøo 48,7 tys. BiaøorusinoÂw, 0,8 tys. CzechoÂw, 0,05
tys. KaraimoÂw, 5,8 tys. LitwinoÂw, 5,9 tys. èemkoÂw, 152,9 tys. Nie-
mcoÂw, 1,1 Ormian, 12,9 tys. RomoÂw, 6,1 tys. Rosjan, 2 tys. SøowakoÂw,

10 Por. L. Adamczuk, S. èodzinÂski, MniejszosÂci narodowe w Polsce w sÂwietle

Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-

szawa 2006.
11 E. Michalik, H. Chaøupczak, MniejszosÂci narodowe i etniczne w procesach

transformacji oraz integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skøodowskiej,

Lublin 2006, s. 263.
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0,5 tys.TataroÂw, 31 tys. UkrainÂcoÂw, 1,1 tys. ZÇ ydoÂw12. W zestawieniu
z ogoÂ øem obywateli mniejszosÂci w 2002 r. ± wedøug wynikoÂw spisu ±
stanowiøy 1,5% spoøeczenÂstwa kraju.

Inne dane odnajdziemy w dokumencie sporzaÎdzonym przez
MSWiA dla Rady Europy13. W Raporcie (s. 9) czytamy, zÇe mniej-
szosÂci narodowe i etniczne to 253 273 osoby, co stanowi 0,7% oby-
wateli Polski.

RoÂwnolegle z kolejnymi zmianami instytucjonalnymi uchwalane
byøy nowe akty prawne, ktoÂ re miaøy pomoÂc w realizacji demokra-
tycznej wizji polityki panÂ stwa wobec mniejszosÂci. Na ksztaøt rozwiaÎ-
zanÂ prawnych wypracowywanych przez nowe wøadze RP doniosøy
wpøyw wywieraøy obligacje mieÎdzynarodowe, zobowiaÎzania podpisa-
ne jeszcze przez PolskeÎ okresu PRL w formie umoÂw wielostron-
nych14, a takzÇe umowy bilateralne zawierane juzÇ przez nowe wøadze.
Umowy bilateralne, wymieniajaÎc tylko te zawarte z bezposÂrednimi
saÎsiadami ± z RepublikaÎ FederalnaÎ Niemiec w 1991 r., z CzeskaÎ i Søo-
wackaÎ RepublikaÎ w 1991 r., UkrainaÎ, FederacjaÎ RosyjskaÎ i RepublikaÎ
BiaøoruskaÎ w 1992 r. oraz RepublikaÎ Litwy w 1994 r. ± gwarantowaøy
szeroki katalog praw dla osoÂb nalezÇaÎcych do mniejszosÂci naro-
dowych15.

WsÂroÂd caøej palety gwarancji mozÇna wymienicÂ prawa do: roÂwnosÂ-
ci, niedyskryminacji, nauki w jeÎ zyku ojczystym, uzÇywania imion i na-
zwisk w brzmieniu oryginalnym, wyznawania i kultywowania wøasnej
religii, zakøadania i prowadzenia wøasnych organizacji i stowarzyszenÂ ,

12 A. Malicka, Ochrona mniejszosÂci narodowych ± standardy mieÎdzynarodowe

i rozwiaÎzania polskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocøawskiego, Wrocøaw 2004,

s. 89.
13 II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzecz-

pospolitaÎ PolskaÎ postanowienÂ Konwencji Ramowej o Ochronie MniejszosÂci Narodo-

wych, Warszawa 2007, http://www.mswia.gov.pl.
14 Przykøadowo trzeba tu wymienicÂ: PowszechnaÎ DeklaracjeÎ Praw Czøowieka,

KonwencjeÎ przeciwko dyskryminacji w dziedzinie osÂwiaty UNESCO, MieÎdzynarodo-

waÎ konwencjeÎ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, MieÎdzyna-

rodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, a takzÇe regulacjeÎ prawnaÎ dotyczaÎcaÎ

wyøaÎcznie mniejszosÂci ± KonwencjeÎ RamowaÎ Rady Europy o ochronie mniejszosÂci

narodowych ratyfikowanaÎ przez PolskeÎ w 2000 r.
15 A. Malicka, Ochrona mniejszosÂci narodowych, s. 121 nn.
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utrzymywania kontaktoÂw z czøonkami mniejszosÂci w kraju i poza
granicami.

Odzwierciedleniem przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ mieÎdzynarodowych
i zmian w polityce wewneÎ trznej panÂstwa staøy sieÎ zapisy nowej pol-
skiej Konstytucji. O wadze, jakaÎ nowe, demokratyczne panÂstwo przy-
wiaÎzywaøo do ochrony mniejszosÂci narodowych, sÂwiadczyø fakt umie-
szczenia posÂwieÎ conych temu przepisoÂw juzÇ w rozdziale II Konstytucji
¹WolnosÂci, prawa i obowiaÎzki czøowieka i obywatelaº.

Trzeba w tym miejscu dla poroÂwnania przypomniecÂ, zÇe socjalis-
tyczna Konstytucja z 22 lipca 1952 r. zawieraøa tylko zapis o roÂwno-
uprawnieniu wszystkich obywateli bez wzgleÎdu na pøecÂ, urodzenie,
wyksztaøcenie, zawoÂd, narodowosÂcÂ, raseÎ , wyznanie oraz pochodzenie
i poøozÇenie spoøeczne16 oraz zabraniaøa pod grozÂbaÎ kary dyskrymi-
nowania we wszystkich dziedzinach zÇycia panÂstwowego, polityczne-
go, gospodarczego, spoøecznego czy kulturalnego ze wzgleÎdu na na-
rodowosÂcÂ, raseÎ czy wyznanie17. O istnieniu czy potrzebie ochrony
mniejszosÂci narodowych brak byøo zapisu, ponadto wøadze PRL nie
respektowaøy tych deklaracji, a stosowana praktyka daleka byøa od
poprawnie brzmiaÎcych zasad18.

Zgodnie z nowaÎ politykaÎ panÂstwa wobec mniejszosÂci narodo-
wych i etnicznych w zapisie Konstytucji z 1997 r. znalazøo sieÎ expressis
verbis nazwanie tych grup spoøecznych i przyznanie im praw specjal-
nych, ale o charakterze indywidualnym.

Art. 35 Konstytucji stanowiø: ¹1. Rzeczpospolita Polska zapewnia
obywatelom polskim nalezÇaÎcym do mniejszosÂci narodowych i etnicz-
nych wolnosÂcÂ zachowania i rozwoju wøasnego jeÎ zyka, zachowania
obyczajoÂw i tradycji oraz rozwoju wøasnej kultury. 2. MniejszosÂci
narodowe i etniczne majaÎ prawo do tworzenia wøasnych instytucji

16 Art. 67, ust. 2, Dz.U. z 1952 r., Nr 33, poz. 232.
17 Art. 69 Konstytucji PRL: ¹1. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

niezalezÇnie od narodowosÂci, rasy i wyznania majaÎ roÂwne prawa we wszystkich dzie-

dzinach zÇycia panÂstwowego, politycznego, gospodarczego, spoøecznego i kulturalnego.

Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek bezposÂrednie lub posÂrednie uprzywilejowa-

nie albo ograniczenie w prawach ze wzgleÎdu na narodowosÂcÂ, raseÎ czy wyznanie pod-

lega karzeº.
18 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999.
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edukacyjnych, kulturalnych i instytucji søuzÇaÎcych ochronie tozÇsamosÂ-
ci religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczaÎcych
ich tozÇsamosÂci kulturowejº. Taki zapis wyrazÂnie wskazywaø, zÇe panÂ -
stwo zobowiaÎzuje sieÎ do podejmowania dziaøanÂ , ktoÂ re beÎdaÎ wspoma-
gaøy mniejszosÂci w realizowaniu praw do zachowania wøasnej tozÇsa-
mosÂci kulturowej, jeÎ zyka czy wiary.

JednoczesÂnie twoÂ rcy Konstytucji utrzymali konstrukcjeÎ gwaran-
cji praw indywidualnych dla czøonkoÂw mniejszosÂci narodowych i et-
nicznych19.

3. PRAWNE ZABEZPIECZENIA UPRAWNIENÂ MNIEJSZOSÂCI

NARODOWYCH I ETNICZNYCH W RP

Wypeønianiu postanowienÂ Konstytucji søuzÇyøy nowe ustawy i akty
wykonawcze w postaci rozporzaÎdzenÂ . Nie analizujaÎc w tym miejscu
dokøadnie ich tresÂci i nie wymieniajaÎc wszystkich regulacji prawnych,
mozÇna przykøadowo ± ze wzgleÎdu na rodzaj gwarantowanych nimi
praw dla mniejszosÂci ± wymienicÂ:

A. Prawa w sferze religijnej dla mniejszosÂci wyznaniowych ± wy-
mienione juzÇ wczesÂniej: ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania z 17 maja 1989 r.20, rozporzaÎdzenie MinistroÂw Pracy i Po-
lityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z 11 marca 1999 r. w spra-
wie zwolnienÂ od pracy lub nauki osoÂb nalezÇaÎcych do kosÂcioøoÂw i in-
nych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w celu obchodzenia sÂwiaÎt religijnych
niebeÎdaÎcych dniami ustawowo wolnymi od pracy czy obwieszczenie
Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji z 1998 r., zawierajaÎce
wykaz stanowisk w kosÂcioøach i zwiaÎzkach wyznaniowych, ktoÂ rych
zajmowanie pozwala na udzielenie sÂlubu sakralnego, øaÎczaÎcego w so-
bie skutki cywilnoprawne21. Obwieszczenie wymieniaøo 11 kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, øaÎcznie z KosÂcioøem Katolickim.

19 S. èodzinÂ ski, RoÂwnosÂcÂ i roÂzÇnica, s. 143.
20 Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965 z poÂzÂn. zm.
21 Obwieszczenie Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji z 4 listopada

1998 r. (MP z 1998 r., Nr 40, poz. 554).
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Ponadto panÂstwo na przestrzeni kilku lat wydaøo liczne ustawy
regulujaÎce stosunek wøadz do konkretnego zwiaÎzku wyznaniowego.
MozÇna tu przykøadowo wymienicÂ: ustaweÎ o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Polskokatolickiego w RP (30 czerwca 1995), ustaweÎ o sto-
sunku PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw w RP
(20 lutego 1997) czy ustaweÎ o stosunku PanÂstwa do Gmin Wyzna-
niowych ZÇ ydowskich w RP (20 lutego 1997).

ZwieÎkszajaÎca sieÎ lawinowo po 1989 r. liczba zarejestrowanych
nowych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz stowarzyszenÂ sta-
waøa sieÎ potwierdzeniem realizowanego procesu demokratyzacji
panÂstwa i pozytywnego nastawienia jego wøadz do mniejszosÂci naro-
dowych i etnicznych. W 2008 r. w Polsce byøo juzÇ zarejestrowanych
149 kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz 5 stowarzyszenÂ o cha-
rakterze religijnym.

B. Prawa jeÎ zykowe ± zabezpieczaøy ustawa o systemie osÂwiaty
z 7 wrzesÂnia 1991 r.22 oraz rozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z 24 marca 1992 r.23 w sprawie organizacji ksztaøcenia, umozÇ-
liwiajaÎcego podtrzymywanie poczucia tozÇsamosÂci narodowej, etnicz-
nej i jeÎ zykowej ucznioÂw nalezÇaÎcych do mniejszosÂci narodowych.
Przejawem szacunku panÂstwa do odmiennosÂci etnicznej byøy zapisy
ustawy z 29 grudnia 1992 r.24 o radiofonii i telewizji: ¹programy
publicznej radiofonii i telewizji [...] powinny uwzgleÎdniacÂ potrzeby
mniejszosÂci narodowych i grup etnicznychº.

C. Prawa kulturalne ± podstawaÎ do zabezpieczenia tych praw
staøy sieÎ oproÂcz przywoøanych aktoÂw wydatki panÂstwa w formie do-
tacji na imprezy kulturalne organizowane przez stowarzyszenia
mniejszosÂciowe. ¹W ramach [...] mecenatu panÂ stwa organizacje
mniejszosÂci narodowych wydajaÎ czasopisma, prowadzaÎ zespoøy artys-
tyczne, i dziaøalnosÂcÂ edukacyjno-popularyzatorskaÎº25. W 2008 r.
w budzÇecie panÂstwa zarezerwowano na potrzeby mniejszosÂci ok.
14 mln zø.

22 Tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z poÂzÂn. zm.
23 RozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz.U. z 2002 r.,

Nr 220, poz. 1853).
24 Dz.U. z 1993 r., Nr 7, poz. 34 z poÂzÂn. zm.
25 S. èodzinÂ ski, RoÂwnosÂcÂ i roÂzÇnica, s. 178.
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D. Prawa polityczne ± ¹uznanieº mniejszosÂci przez wøadze nowej
Polski oznaczaøo takzÇe przyznanie reprezentantom tych spoøecznosÂci
praw do udziaøu w zÇyciu politycznym kraju. Ustawa z 12 kwietnia
2001 r. wprowadzaøa nowaÎ ordynacjeÎ wyborczaÎ do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, w ktoÂ rej wymienione expressis verbis ¹ko-
mitetywyborczeutworzoneprzezwyborcoÂw zrzeszonychw zarejestro-
wanych organizacjach mniejszosÂci narodowych mogaÎ korzystacÂ ze
zwolnienia list tych komitetoÂw z warunkoÂw, o ktoÂ rych mowa w art.
133 ust. [...]º26. Zarejestrowane komitety mniejszosÂci nie musiaøy
osiaÎgnaÎcÂ progu 5%gøosoÂw wyborcoÂw. Zwolnienie dotyczyøo tylko wy-
boroÂw do Sejmu.

W ustawach samorzaÎdowych (1990 i 1998) panÂstwo polskie nie
przyznaøo mniejszosÂciom narodowym i etnicznym specjalnych prefe-
rencji, mimo to w kolejnych wyborach samorzaÎdowych we wøadzach
gmin czy powiatoÂw zasiedli przedstawiciele tych grup, takzÇe w prze-
wadze na terenach, gdzie stanowili liczebnaÎ wieÎkszosÂcÂ wobec polskiej
spoøecznosÂci.

Z perspektywy wielu juzÇ lat mozÇna zauwazÇycÂ, zÇe wøadze nowej
Polski ¹uczyøy sieÎº posteÎpowania wobec mniejszosÂci, a kolejne refor-
my urzeÎdoÂw i nowe akty prawne byøy odpowiedziaÎ na poszukiwania
dobrej i skutecznej polityki wobec spoøecznosÂci niepolskiej. TakzÇe
mniejszosÂci narodowe i etniczne, uznane w peøni przez panÂstwo
i upodmiotowione, ustami swoich lideroÂw formuøowaøy konsekwent-
nie nowe postulaty wobec wøadz.

4. SYTUACJA PRAWNA MNIEJSZOSÂCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

W SÂWIETLE USTAWY Z 2005 R. O MNIEJSZOSÂCIACH NARODOWYCH

I ETNICZNYCH ORAZ JEÎZYKU REGIONALNYM

Kolejnym aktem prawnym byøa ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszosÂciach narodowych i etnicznych oraz o jeÎ zyku regional-

26 Zgodnie z tym artykuøem komitety wyborcze zarejestrowane przez stowarzy-

szenia mniejszosÂci narodowych zostaøy zwolnione z obowiaÎzku uzyskania 5% gøosoÂw

wyborcoÂw. Dz.U. z 2007 r., Nr 190, poz. 1360.
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nym27. Prace nad ustawaÎ trwaøy od lat 80., a jej ostateczny ksztaøt byø
kompromisem pomieÎdzy postulatami mniejszosÂci a koncepcjami po-
litycznymi wøadz panÂstwa.

KontynuujaÎc gwarancje zawarte w Konstytucji RP z 1997 r. oraz
przepisach prawa mieÎdzynarodowego ratyfikowanego przez PolskeÎ ,
w tym Konwencji Ramowej o Ochronie MniejszosÂci Narodowych28

czy obowiaÎzujaÎcej Dyrektywy Rady UE 2000/43/WE z 29 czerwca
2000 r. o roÂwnym traktowaniu osoÂb bez wzgleÎdu na pochodzenie
rasowe i etniczne, ustawa z 2005 r. wprowadzaøa szereg nowych roz-
wiaÎzanÂ .

Caøkowitym novum byøo zdefiniowanie pojeÎ cÂ ¹mniejszosÂcÂ naro-
dowaº i ¹mniejszosÂcÂ etnicznaº. ZÇ aden akt prawa wewneÎ trznego Pol-
ski wczesÂniej nie definiowaø tych pojeÎ cÂ. Art. 2 ustawy okresÂlaø mniej-
szosÂcÂ narodowaÎ jako grupeÎ obywateli polskich, ktoÂ ra pozostajaÎc li-
czebnie w mniejszosÂci, ¹w sposoÂb istotny odroÂzÇnia sieÎ od pozostaøych
obywateli jeÎ zykiem, kulturaÎ lub tradycjaÎº, daÎzÇy do zachowania tych
wartosÂci, ma sÂwiadomosÂcÂ wøasnej historycznej wspoÂ lnoty i jaÎ chroni,
zamieszkuje przynajmniej od 100 lat na terytorium Rzeczypospolitej
i utozÇsamia sieÎ z narodem ¹zorganizowanym we wøasnym panÂstwieº.
Ustawa enumeratywnie wyliczaøa nasteÎpujaÎce mniejszosÂci narodowe
zamieszkujaÎce PolskeÎ : biaøoruskaÎ, czeskaÎ, litewskaÎ, niemieckaÎ, or-
mianÂskaÎ, rosyjskaÎ, søowackaÎ, ukrainÂ skaÎ, zÇydowskaÎº.

MniejszosÂcÂ etnicznaÎ ustawa definiowaøa jako grupeÎ obywateli,
liczebnie mniejszaÎ, odroÂzÇniajaÎcaÎ sieÎ od pozostaøych obywateli jeÎ zy-
kiem, kulturaÎ lub tradycjaÎ, daÎzÇaÎcaÎ do zachowania tych wartosÂci, ma-
jaÎcaÎ sÂwiadomosÂcÂ wøasnej historycznej wspoÂ lnoty etnicznej, zamiesz-
kujaÎcaÎ co najmniej od 100 lat na terytorium Rzeczypospolitej i nie-
utozÇsamiajaÎcaÎ sieÎ z narodem zorganizowanym we wøasnym panÂstwie.
Do tak zdefiniowanej grupy ustawa zaliczyøa mniejszosÂcÂ karaimskaÎ,
øemkowskaÎ, romskaÎ i tatarskaÎ.

Jedynym zatem kryterium odroÂzÇniajaÎcym w definicji obie spo-
øecznosÂci staøo sieÎ ¹utozÇsamianie (baÎdzÂ nie) z narodem zorganizowa-
nym we wøasnym panÂstwieº. PrzyjmujaÎc definicjeÎ subiektywnaÎ, usta-

27 Dz.U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141.
28 Dz.U. z 2002 r., Nr 22, poz. 209.
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wa w art. 4 gwarantowaøa kazÇdemu swobodeÎ decyzji o przynalezÇnosÂci
do mniejszosÂci.

Przedmiotem regulacji ustawy staøy sieÎ zgodnie z art. 1 ¹sprawy
zwiaÎzane z zachowaniem i rozwojem tozÇsamosÂci kulturowej mniej-
szosÂci narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem jeÎ zyka
regionalnego, a takzÇe sposoÂb realizacji zasady roÂwnego traktowania
osoÂb bez wzgleÎdu na pochodzenia etniczneº. Art. 1 realizacjeÎ tych
zadanÂ powierzaø organom administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej.

Ustawa zagwarantowaøa swobodeÎ decyzji o przynalezÇnosÂci do
mniejszosÂci (art. 4), zabroniøa dziaøanÂ majaÎcych na celu asymilacjeÎ
(art. 5), zabroniøa dyskryminowania wynikajaÎcego z przynalezÇnosÂci
do mniejszosÂci (art. 6).

Zapisy ustawy wprowadzaøy szereg dodatkowych uprawnienÂ
w zakresie posøugiwania sieÎ mniejszosÂciowym jeÎ zykiem oraz gwaran-
towaøy prawo uzÇywania jeÎ zyka pomocniczego: ¹Przed organami gmi-
ny, obok jeÎ zyka urzeÎdowego, mozÇe bycÂ uzÇywany, jako jeÎ zyk pomoc-
niczy, jeÎ zyk mniejszosÂciº (art. 9). JednoczesÂnie wprowadzono zapis,
zÇe jeÎ zyk pomocniczy mozÇe bycÂ uzÇywany w gminach, w ktoÂrych mniej-
szosÂci stanowiaÎ nie mniej nizÇ 20% ogoÂ øu mieszkanÂcoÂw.

Kolejnym novum byø zapis o jeÎ zyku regionalnym. Art. 19 pkt 2
ustawy stanowiø: ¹JeÎ zykiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest
jeÎ zyk kaszubskiº. Posøugiwanie sieÎ nim i nauczanie zostaøo podpo-
rzaÎdkowane przepisom zawartym w akapicie ustawy: ¹uzÇywanie jeÎ -
zyka mniejszosÂciº29. Warto dodacÂ, zÇe w roku szkolnym 2005/2006
jeÎ zyka kaszubskiego uczyøo sieÎ 4478 ucznioÂw w 104 placoÂwkach
osÂwiatowych30.

Wyrazem nowych uprawnienÂ przyznanych mniejszosÂciom byø
art. 12 ustawy, zezwalajaÎcy na wprowadzenie dodatkowych, tradycyj-
nych nazww jeÎ zykumniejszosÂci w nazwachmiejscowosÂci, ulic i obiek-
tach fizjograficznych. Tu takzÇe ustawa wprowadzaøa przepis, dajaÎcy
takie prawo gminom o minimalnej liczbie 20% mieszkanÂcoÂw nalezÇaÎ-

29 WNarodowym Spisie Powszechnym LudnosÂci i MieszkanÂ z 2002 r. 52 665 osoÂb

zadeklarowaøo posøugiwanie sieÎ w domu jeÎ zykiem kaszubskim.
30 II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzecz-

pospolitaÎ PolskaÎ postanowienÂ Konwencji Ramowej o Ochronie MniejszosÂci Narodo-

wych, Warszawa 2007, s. 35, http://www.mswia.gov.pl.
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cych do mniejszosÂci. Nowy byø przepis ustawy, gwarantujaÎcy prawo
urzeÎdowego zapisywania imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni
jeÎ zyka ojczystego (art. 7).

Ustawa obligowaøa do realizacji praw mniejszosÂci narodowych
i etnicznych urzeÎdy administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej, tj. Mini-
stra do Spraw WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci Narodowych
i Etnicznych, wojewodoÂw i ich peønomocnikoÂw, samorzaÎdy gmin i po-
wiatoÂw.

Nowym ustawowo gwarantowanym organem (art. 23) staøa sieÎ
Komisja WspoÂ lna RzaÎdu i MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych,
beÎdaÎca organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady MinistroÂw.
W skøadzie Komisji, zgodnie z zapisem ustawy, znalezÂli sieÎ przedsta-
wiciele organoÂw administracji rzaÎdowej, przedstawiciele mniejszosÂci
narodowych i etnicznych, przedstawiciele spoøecznosÂci porozumie-
wajaÎcej sieÎ jeÎ zykiem kaszubskim, Prezes GøoÂwnego UrzeÎdu Statys-
tycznego, przedstawiciel Rady Ochrony PamieÎ ci Walk i MeÎ czenÂstwa.
CzøonkoÂw Komisji powoøywaø Prezes Rady MinistroÂw na wniosek
ministra wøasÂciwego do spraw wyznanÂ religijnych oraz mniejszosÂci
narodowych i etnicznych. W posiedzeniach Komisji uczestniczyli tak-
zÇe zaproszeni przedstawiciele samorzaÎdoÂw, organizacji pozarzaÎdo-
wych czy sÂwiata nauki.

Komisja, ktoÂ rej pierwsze posiedzenie odbyøo sieÎ 21 wrzesÂnia
2005 r.31, w swoich ustawowych zadaniach powoøana zostaøa do wy-
razÇania opinii w sprawach ¹realizacji praw i potrzeb mniejszosÂci,
w tym ocena sposobu realizacji tych praw oraz formuøowanie propo-
zycji w zakresie dziaøanÂ zmierzajaÎcych do zapewnienia realizacji praw
i potrzeb mniejszosÂciº. Ustawa powierzyøa Komisji opiniowanie ak-
toÂw prawnych, programoÂw søuzÇaÎcych podtrzymywaniu tozÇsamosÂci
kulturowej mniejszosÂci, proponowanie wysokosÂci i zasad podziaøu
wydatkoÂw z budzÇetu panÂ stwa przeznaczonych dla mniejszosÂci oraz

31 JuzÇ na pierwszym posiedzeniu Komisji powoøano ZespoÂ ø ds. Edukacji, ZespoÂ ø

ds. Kultury i MedioÂw oraz ds. Romskich. ProtokoÂ ø z I posiedzenia Komisji WspoÂ lnej

RzaÎdu i MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych w dniu 21 wrzesÂnia 2005 r., http://

www.mswia.gov.pl.
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¹podejmowanie dziaøanÂ na rzecz przeciwdziaøania dyskryminacji
osoÂb nalezÇaÎcych do mniejszosÂciº.

PomieÎdzy 2005 a 2008 r. odbyøo sieÎ 10 posiedzenÂ Komisji. Do
najwazÇniejszych poruszanych zagadnienÂ nalezÇaøy sprawy finansowe
i organizacyjne. Przedstawiciele strony rzaÎdowej referowali: ¹Infor-
macje o szczegoÂ øowych zasadach posteÎpowania przy udzielaniu do-
tacji na realizacjeÎ zadanÂ [w kolejnych latach ± przyp. E.W.] majaÎcych
na celu ochroneÎ , zachowanie i rozwoÂ j tozÇsamosÂci kulturowej mniej-
szosÂci narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju jeÎ zyka
regionalnegoº32. Przedstawiciele organizacji mniejszosÂciowych po-
dejmowali zÇywaÎ dyskusjeÎ o zasadach rozdziaøu, zgøaszali swoje po-
trzeby i dzielili sieÎ waÎtpliwosÂciami. Liderzy mniejszosÂci zgøaszali
problemy zwiaÎzane z wypeønianiem wnioskoÂw, skarzÇyli sieÎ na brak
pracownikoÂw przeszkolonych w tej kwestii, sugerowali potrzebeÎ zor-
ganizowania szkolenÂ . Efektem obrad byøo coroczne wypracowywa-
nie wspoÂ lnego stanowiska Komisji w formie propozycji wysokosÂci
dotacji pochodzaÎcych z budzÇetu panÂstwa na kolejny rok. Strona rzaÎ-
dowa informowaøa przedstawicieli mniejszosÂci o realizowanych pro-
gramach w ramach InicjatywyWspoÂ lnotowej EQUAL czy Programu
Operacyjnego ¹Kapitaø ludzkiº (2007-2013).

PodstawaÎ debat i oceny sytuacji mniejszosÂci w Polsce staø sieÎ
raport MSWiA z 2007 r. Przedstawiciel strony rzaÎdowej zaznaczyø,
zÇe ¹[...] stosunkowo szybko wprowadzono wszystkie akty wykona-
wcze, ktoÂ rych wymagaøa ustawa, a takzÇe przetøumaczono ustaweÎ na
jeÎ zyki mniejszosÂci narodowych i etnicznych oraz jeÎ zyk regional-
ny [...]º33.

Niepokoje i obawy wyrazÇali przedstawiciele mniejszosÂci w kwestii
ustawowo zagwarantowanej mozÇliwosÂci wprowadzania dwujeÎ zycz-
nych nazw. SprawaÎ wazÇnaÎ byøo ustalenie mechanizmu finansowania
nowych tablic. Przedstawiciel rzaÎdu zapewniaø, zÇe koszty poniesie
MSWiA.

32 ProtokoÂ ø z V posiedzenia Komisji WspoÂ lnej RzaÎdu i MniejszosÂci Narodowych

i Etnicznych w dniu 28 marca 2007 r., http://www.mswia.gov.pl.
33 ProtokoÂ ø z IX posiedzenia Komisji WspoÂ lnej RzaÎdu i MniejszosÂci Narodowych

i Etnicznych w dniu 27 maja 2008 r., http://www.mswia.gov.pl.
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Komisja WspoÂ lna zajmowaøa sieÎ takzÇe ocenaÎ realizacji wprowa-
dzania jeÎ zyka mniejszosÂci jako jeÎ zyka pomocniczego. Na posiedze-
niu IX przedstawiciel rzaÎdu informowaø, zÇe obecnie ¹[...] do UrzeÎdowe-
go Rejestru Gmin, w ktoÂrych jest uzÇywany jeÎ zyk pomocniczy wpisano
20 gmin ± z wojewoÂdztwa opolskiego, podlaskiego i pomorskiegoº34.

W dyskusjach w øonie Komisji pojawiaøy sieÎ takzÇe sprawy poli-
tyczne. Wynikiem poglaÎdoÂw Komisji jako caøosÂci byøy wydawane
osÂwiadczenia. MozÇna tu przykøadowo przytoczycÂ fragment osÂwiad-
czenia35 wydanego w zwiaÎzku z zachowaniem czøonkoÂw Obozu Ra-
dykalno-Narodowego podczas obchodoÂw III rocznicy powstania sÂlaÎ-
skiego na GoÂrze sÂw. Anny w 2006 i 2007 r.: ¹Komisja podziela sta-
nowisko Prokuratury, zÇe przy ocenie tego godnego najwieÎkszego
poteÎpienia zdarzenia, nalezÇy uwzgleÎdnicÂ caøoksztaøt okolicznosÂci.
Zdaniem Komisji zachowanie czøonkoÂw stowarzyszenia ONR, pole-
gajaÎce na wykonywaniu gestoÂw kojarzaÎcych sieÎ z faszyzmem godzi
w konstytucyjny porzaÎdek PanÂ stwa Polskiego, a przyzwolenie na
takie posteÎpowanie oznacza tolerowanie poglaÎdoÂw i ideologii faszys-
towskiej, ktoÂ ra doprowadziøa do najwieÎkszej tragedii XX wiekuº.

NiepokoÂ j widoczny byø w wystaÎpieniu przedstawiciela mniejszosÂ-
ci zÇydowskiej, ktoÂ ry moÂwiø: ¹[...] spoøecznosÂcÂ zÇydowska w Polsce
z wielkim uznaniem przyjmuje jednoznaczne i niepodwazÇalne poteÎ -
pienie aktoÂw antysemityzmu przez najwyzÇsze wøadze Rzeczypospo-
litej Polskiej. JednoczesÂnie jednak [...] zaniepokojenie budzi toleran-
cja wobec MøodziezÇy Wszechpolskiej, Narodowego Odrodzenia Pol-
ski, ktoÂ re gøoszaÎ hasøa antysemickie. Obserwowany jest wzrost kli-
matu nietolerancji, przejawiajaÎcy sieÎ w napasÂciach na RomoÂw, ni-
szczeniu obiektoÂw mniejszosÂci ukrainÂ skiej oraz we wzrosÂcie nietole-
rancji w mediachº36.

Wzajemne relacje wøadz panÂstwowych i mniejszosÂci oraz kierun-
ki polityki panÂstwa wobec tych spoøecznosÂci spektakularnie oddajaÎ
takzÇe protokoøy z posiedzenÂ Sejmowej Komisji do SprawMniejszosÂci

34 TamzÇe.
35 ProtokoÂ ø z VII posiedzenia Komisji WspoÂ lnej RzaÎdu i MniejszosÂci Narodo-

wych i Etnicznych w dniu 7 marca 2008 r., http://www.mswia.gov.pl.
36 ProtokoÂ ø z V posiedzenia Komisji WspoÂ lnej RzaÎdu i MniejszosÂci Narodowych

i Etnicznych w dniu 28 marca 2007 r., http://www.mswia.gov.pl.
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Narodowych i Etnicznych Sejmu VI kadencji37. PomieÎdzy 15 listo-
pada 2007 r. a 23 lipca 2008 r. odbyøo sieÎ 20 posiedzenÂ tej Komisji.
Analiza wystaÎpienÂ zaroÂwno przedstawicieli mniejszosÂci narodowych,
przedstawicieli rzaÎdu, jak i zaproszonych ekspertoÂw pozwala pogru-
powacÂ zgøaszane przez mniejszosÂci problemy w kilka wiodaÎcych
spraw. BeÎdaÎ to sprawy finansowe, sprawy dyskryminacyjne dotyczaÎ-
ce RomoÂw i sprawy ¹upamieÎ tnienÂº.

Na II posiedzeniu Komisji przedstawiciel rzaÎdu tak oceniaø nowe
prawo: ¹PrzyjeÎ cie ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszosÂciach na-
rodowych i etnicznych oraz o jeÎ zyku regionalnym spowodowaøo usta-
nowienie jasnych, klarownych zasad wspoÂ øpracy, pozwoliøo tezÇ speø-
nicÂ szereg postulatoÂw, ktoÂ re wysuwaøy mniejszosÂci narodowe. Ostat-
nie dwa lata to czas realizowania zapisoÂw tej ustawy i stabilizacja
wspoÂ øpracy z mniejszosÂciami narodowymi i etnicznymi, a takzÇe
okres, kiedy mielisÂmy na ten cel sÂrodki finansoweº38.

JednakzÇe w sprawach finansowych przedstawiciel mniejszosÂci
biaøoruskiej podnosiø: ¹[...] najwazÇniejsze inicjatywy, ktoÂ re przez wie-
le lat wypracowaøa mniejszosÂcÂ biaøoruska, w ubiegøym roku pozba-
wiono dotacji finansowych. Nie przeznaczono ani grosza na dalszaÎ
renowacjeÎ klasztoru w SuprasÂlu [...] nie otrzymaø ani grosza Festiwal
Piosenki Biaøoruskiej [...] nie otrzymaø ani grosza festiwal Hajnow-
skie Dni Muzyki Cerkiewnej [...]. Pozbawiono tezÇ dotacji [...] mie-
sieÎ cznik ¹PrzeglaÎd Prawosøawnyº. Przedstawiciel BiaøorusinoÂw za-
rzucaø takzÇe brak dotacji dla Biaøoruskiego Towarzystwa Spoøecz-
no-Kulturalnego oraz brak dofinansowania spotkanÂ ¹Kyczeraº39.

Z kolei przedstawiciel UkrainÂ skiego Towarzystwa Historycz-
nego na III posiedzeniu Komisji zauwazÇyø: ¹[...] MniejszosÂci naro-
dowe nie majaÎ zÇadnych instytucji kultury. Ich dziaøalnosÂcÂ kultural-
na jest w praktyce realizowana przez stowarzyszenia. Co to ozna-
cza? A to, zÇe o ile kultura wieÎkszosÂci jest formalnie uporzaÎdkowa-
na, ma swoje instytucje, ktoÂ re saÎ systematycznie finansowane, czy

37 Biuletyny z posiedzenÂ Sejmowej Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicz-

nych, www.sejm.gov.pl.
38 Biuletyn 107/VI z posiedzenia Komisji w dniu 19 grudnia 2007 r., www.sejm.

gov.pl.
39 TamzÇe.
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to z budzÇetu panÂstwa, czy z budzÇetu samorzaÎdoÂw [...] to mniejszosÂci
narodowe takich instytucji, ktoÂ re byøyby systematycznie finanso-
wane nie majaÎº40.

Przedstawiciel organizacji èemkoÂw prosiø o zwrot praw wøasnosÂci
do budynku ¹Ruskiej Bursyº, a przedstawiciel UkrainÂcoÂw domagaø
sieÎ przekazania Domu Ludowego w PrzemysÂlu ZwiaÎzkowi UkrainÂ -
coÂw w Polsce41.

Strona rzaÎdowa tøumaczyøa sytuacjeÎ brakiem pienieÎdzy, prioryte-
tami w przyznawaniu funduszy, wreszcie decyzjami o ich podziale
wydawanymi przez KomisjeÎ po porozumieniu z przedstawicielami
mniejszosÂci. JednoczesÂnie przedstawiciel ministerstwa podawaø, zÇe
w 2007 r. przeznaczono z budzÇetu panÂstwa 12 mln zø na potrzeby
mniejszosÂci.

Sprawy zwiaÎzane ze spoøecznosÂciaÎ romskaÎ pojawiaøy sieÎ na po-
siedzeniach Komisji czeÎ sto, szczegoÂ lnie posiedzenie V byøo jej po-
sÂwieÎ cone42. Przedstawiciel rzaÎdu referowaø wyniki realizacji ¹Progra-
mu na Rzecz SpoøecznosÂci Romskiej w Polsceº, ktoÂ ry zdaniem eks-
pertoÂw speøniaø dobraÎ roleÎ .

OdpowiedziaÎ wøadz na skargi RomoÂw na dyskryminacjeÎ byøo
powoøanie w ramach MSWiA Zespoøu do Spraw Romskich oraz
wdrozÇenie Krajowego Programu Przeciwdziaøania Dyskryminacji
Rasowej, Ksenofobii i ZwiaÎzanej z Nimi Nietolerancji.

Reprezentant organizacji romskich krytykowaø umieszczenie
sprawmniejszosÂci narodowych w strukturachMSWiA, moÂwiaÎc: ¹Jest
to nawiaÎzanie do zøych tradycji z czasoÂw PRL, w ktoÂrej mniejszosÂci
byøy postrzegane jako czynnik obcy zagrazÇajaÎcy suwerennosÂci kraju
i podlegajaÎcy milicyjnej kontroliº. Krytykowano takzÇe sposoÂb finan-
sowania programoÂw romskich, zarzucajaÎc, zÇe ¹Dystrybucja 80%
sÂrodkoÂw do samorzaÎdoÂw nie tylko nie zmniejsza poziomu wyklucze-

40 Biuletyn 128/VI z posiedzenia Komisji w dniu 9 stycznia 2008 r., www.sejm.

gov.pl.
41 Biuletyn 768 /VI z posiedzenia Komisji w dniu 11 czerwca 2008 r., www.sejm.

gov.pl.
42 Biuletyn 578/VI z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2008 r., www.sejm.

gov.pl.
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nia czøonkoÂw naszej spoøecznosÂci, a wreÎ cz pogøeÎbia zachwianie tej
proporcjiº.

WazÇna dla mniejszosÂci narodowych niemieckiej i litewskiej oraz
mniejszosÂci etnicznych kaszubskiej i øemkowskiej okazaøa sieÎ kwestia
finansowania tablic i napisoÂw w jeÎ zyku mniejszosÂciowym. Zarzuca-
no, zÇe mimo istnienia ustawy rzaÎd nie rozwiaÎzaø do konÂca problemu
finansowania nowych, dwujeÎ zycznych tablic i nazw obiektoÂw fizjo-
graficznych43.

WazÇnymi postulatami skøadanymi przez lideroÂw mniejszosÂci byøy
sprawy zwiaÎzane z gwarancjami wolnosÂci wyznania w wymiarze fi-
nansowym.

Muzuømanie zwracali sieÎ z potrzebaÎ budowy meczetu w Warsza-
wie i prosÂbaÎ o zwrot dziaøki, przedstawiciele Polskiego Autokefalicz-
nego KosÂcioøa Prawosøawnego zgøaszali brak ustawy o zwrocie mie-
nia temu KosÂcioøowi, Wschodni KosÂcioÂ ø StaroobrzeÎdowy domagaø
sieÎ ustawowego uregulowania swojej sytuacji prawnej i powoøania
swojej brakujaÎcej hierarchii duchownej w RP44. Powoøywano sieÎ na
prawo, ktoÂ re pozwoliøo na szybki zwrot mienia KosÂcioøowi Katolic-
kiemu i ewidentne zaniedbania wobec innych wyznanÂ .

MozÇna tu przytoczycÂ wypowiedzÂ przedstawiciela spoøecznosÂci
biaøoruskiej: ¹Tatar muzuømanin, Rosjanin, StaroobrzeÎdowiec, Bia-
øorusin, èemek czy Polak prawosøawny, widzaÎc dysproporcje w sytua-
cji swojego kosÂcioøa czy zwiaÎzku wyznaniowego w poroÂwnaniu z sy-
tuacjaÎ KosÂcioøa katolickiego, zadaje sobie pytanie, dlaczego tak
ogromny problem, jak zwrot mienia kosÂcioøowi katolickiemu panÂ -
stwo mogøo rozwiaÎzacÂ, a jednostkowe problemy niewielkich spoøecz-
nosÂci saÎ nadal nierozwiaÎzane?º45.

Przedstawiciele prawosøawia kwestionowali zapis o obowiaÎzku
odpracowywania dni, w ktoÂre absencja w pracy spowodowana byøa
obchodzeniem przez te spoøecznosÂci sÂwiaÎt religijnych.

43 Biuletyn 128/VI z posiedzenia Komisji w dniu 9 stycznia 2008 r.; zob. takzÇe:

LeÎk mniejszosÂci, ¹Politykaº 2008, nr 32.
44 Biuletyn 229/VI z posiedzenia Komisji w dniu 6 lutego 2008 r., www.sejm.

gov.pl.
45 Biuletyn 173/VI z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2008 r., www.sejm.

gov.pl.
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Do trzeciej grupy przykøadowo tuwymienianych, a podnoszonych
problemoÂw na posiedzeniach Komisji, mozÇna zaliczycÂ kwestie tzw.
upamieÎ tnienÂ . Trudna i skomplikowana historia Polski czasu wojen
i powojennej rzeczywistosÂci znalazøa swoÂ j wyraz w potrzebie upa-
mieÎ tniania miejsc kazÂni, ludoboÂ jstwa czy budowania nekropolii.

MniejszosÂcÂ niemiecka na SÂ laÎsku Opolskim podnosiøa potrzebeÎ
budowy pomnikoÂw polegøych niemieckich zÇoønierzy, strona rzaÎdowa
przychylaøa sieÎ do tych potrzeb, chocÂ ± jak moÂwiø przedstawiciel
Rady Ochrony PamieÎ ci Walk i MeÎczenÂstwa ± ¹[...] zdarzajaÎ sieÎ opinie
negatywne, dotyczaÎce gøoÂwnie upamieÎ tnienia zÇoønierzy niemieckich
z okresu II wojny sÂwiatowej, na co nie ma i nie beÎdzie zgodyº46.

W opinii przedstawicieli rzaÎdu ¹NajwieÎkszaÎ grupaÎ upamieÎ tnienÂ ,
ktoÂ re wywoøujaÎ najwieÎ cej kontrowersji, saÎ upamieÎ tnienia ukrainÂ skie.
Dzieje sieÎ tak dlatego, zÇe tym sprawom towarzyszaÎ najzÇywsze emo-
cjeº47. MniejszosÂcÂ ukrainÂ ska zwracaøa sieÎ z postulatem zmiany napi-
soÂw na tablicach i pomnikach, ktoÂ re upamieÎ tniaøy funkcjonariuszy
KBW, MO i zÇoønierzy Wojska Polskiego, ktoÂ rzy polegli w walce
z ¹bandami UPAº. Twierdzono, zÇe taki napis uwøaczaø tej spoøecz-
nosÂci. Wiele kontrowersji mieÎdzy wøadzami a przedstawicielami
mniejszosÂci wzbudziø projekt budowy pomnika ¹Prawosøawnym
MieszkanÂcom Biaøostocczyzny Zabitym, Zamordowanym, Zaginio-
nym w latach 1939-1956º. Strona rzaÎdowa nie wyraziøa zgody na
finansowanie projektu, uzasadniajaÎc, zÇe zastosowane kryterium wy-
znania podzieli lokalnaÎ spoøecznosÂcÂ48.

¹Polityka historycznaº i jej realizacja przez polskie wøadze wy-
woøywaøa czasami niezadowolenie. Przedstawiciel organizacji Søowa-
koÂw moÂwiø: ¹ZwracalisÂmy sieÎ o wyjasÂnienie powodoÂw upamieÎ tnienia
JoÂzefa Kurasia ¹Ogniaº w Zakopanem. Kancelaria Prezydenta RP
odmoÂwiøa zajeÎ cia sieÎ taÎ sprawaÎ z uwagi na jej polityczny wymiarº49.

46 Biuletyn 957/VI z posiedzenia Komisji w dniu 10 lipca 2008 r., www.sejm.

gov.pl.
47 TamzÇe.
48 Biuletyn 1011/VI z posiedzenia Komisji w dniu 23 lipca 2008 r., www.sejm.

gov.pl.
49 Biuletyn 173/VI z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2008 r., www.sejm.

gov.pl.
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W trakcie posiedzenÂ Komisji strona rzaÎdowa zarzucaøa organiza-
cjommniejszosÂciowym, zÇe bardzo czeÎ sto zÂle wypeøniajaÎ wnioski o do-
tacje (co wpøywa na termin przekazywania pienieÎdzy) i nie podejmu-
jaÎ samodzielnie krokoÂw dla zdobywania funduszy z innych nizÇ dota-
cje zÂroÂdeø. Zwracano takzÇe uwageÎ , zÇe mimo zorganizowania nauki
jeÎ zykoÂw mniejszosÂci ± nie korzystajaÎ z niej Czesi, Rosjanie, Karai-
mowie, Tatarzy i Romowie. Trzeba dodacÂ, zÇe w 2008 r. w Polsce
funkcjonowaøo 855 placoÂwek szkolnych z naukaÎ jeÎ zyka mniejszosÂci,
na ktoÂre to zadanie samorzaÎdy otrzymaøy 132,5 mln zø.

W opinii RPO, do ktoÂ rego niektoÂre mniejszosÂci wnosiøy skargi,
¹Generalnie ocena funkcjonowania polskich organoÂw administracji
publicznej, administracji lokalnej w sprawach dotyczaÎcych mniej-
szosÂci narodowych i etnicznych jest pozytywna. [...] Polskie organy
w prawidøowy sposoÂb wywiaÎzujaÎ sieÎ z obowiaÎzkoÂw naøozÇonych na
nie, czy to przez KonstytucjeÎ RP, czy to przez akty rangi ustawo-
wejº50.

ProblematykeÎ wzajemnych relacji wøadz panÂstwowych i mniej-
szosÂci mozÇna takzÇe wybioÂ rczo zilustrowacÂ na przykøadzie szczebla
lokalnego. Trzeba tu podkresÂlicÂ, zÇe kazÇde wojewoÂdztwo w RPma
± ze wzgleÎdu na swojaÎ specyfikeÎ i procent zamieszkujaÎcych na
jego terenie mniejszosÂci narodowych i etnicznych ± nieco inne
problemy.

W opinii np. wojewody dolnosÂlaÎskiego ¹[...] sytuacja w naszym
wojewoÂdztwie jest korzystniejsza nizÇ w innych wojewoÂdztwach ± np.
wszystkim asystentom edukacji romskiej, ktoÂ rzy mieli umowy o praceÎ
na czas okresÂlony do grudnia 2006 ± przedøuzÇono umowy do konÂca
roku szkolnego 2006/2007, a finansowanie ich zatrudnienia juzÇ w 2006
roku odbywaøo sieÎ ze sÂrodkoÂw subwencji [...] informujeÎ , zÇe z rezerwy
celowej ¹Programu na rzecz spoøecznosÂci romskiej w Polsceº na za-
dania obejmujaÎce: edukacjeÎ , zdrowie, remonty, bezpieczenÂstwo, kul-
tureÎ , zwalczanie bezrobocia, aktywizacjeÎ obywatelskaÎ RomoÂw oraz
promowanie wiedzy o Romach wojewoÂdztwo dolnosÂlaÎskie otrzymaøo
w 2006 r. kwoteÎ ok. 900 tys. PLN, zasÂ kwota zwieÎkszonej subwencji

50 TamzÇe.
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osÂwiatowej na dodatkowe zadania edukacyjne dla dzieci romskich
wyniosøa w 2006 r. 2 127 684 PLNº51.

JednoczesÂnie w doøaÎczonej do pisma notatce wojewoda dolnosÂlaÎ-
ski informowaø, zÇe na terenie mu podlegøym zamieszkuje okoøo 4,5
tys. RomoÂw, w tym 600 dzieci w wieku szkolnym, dla ktoÂ rych prze-
znaczono za maøo funduszy na finansowanie zajeÎ cÂ wyroÂwnawczych.

NiepokoÂ j wojewody wywoøywaø tezÇ fakt, zÇe asystenci romscy saÎ
zwalniani na okres wakacji, nie majaÎ poczucia stabilnego zatrudnie-
nia, a czasami ¹nie saÎ traktowani przez sÂrodowisko pedagogiczne
jako partnerzy w procesie poprawy edukacji dzieci romskichº.

Peønomocnik wojewody dolnosÂlaÎskiego do spraw mniejszosÂci na-
rodowych i etnicznych w czerwcu 2008 r. potwierdzaø niekorzystnaÎ
sytuacjeÎ asystentoÂw romskich, ¹[...] chciaøbym poinformowacÂ, zÇe na
terenie wojewoÂdztwa dolnosÂlaÎskiego zdarzajaÎ sieÎ przypadki, ktoÂ re
mozÇna okresÂlicÂ jako praktyki dyskryminacyjne wobec asystentoÂw
romskich pracujaÎcych w szkoøach. [...] Za szczegoÂ lnie wyrazÂny przy-
padek dyskryminacji nalezÇy uznacÂ fakt, ze podczas rady pedagogicz-
nej jedna z dyrektorek ostrzegøa nauczycieli, zÇeby nigdy nie zosta-
wiali asystenta romskiego samego w pokoju nauczycielskim, bo jest
tam przeciezÇ wiele wazÇnych dokumentoÂwº52.

KONKLUZJE

Transformacja ustrojowa Polski zapoczaÎtkowana w 1989 r. caø-
kowicie zmieniøa stosunek wøadz panÂstwa do mniejszosÂci narodo-
wych i etnicznych zamieszkujaÎcych III RzeczpospolitaÎ. W nowym
demokratycznym panÂstwie realizowano ¹nowaÎ filozofieÎº w podejsÂciu
do problematyki mniejszosÂciowej. MniejszosÂci ¹uznanoº, czego wy-
razem byøy stanowione akty prawne, a takzÇe powoøywano nowe in-

51 Pismo Wojewody DolnosÂlaÎskiego Krzysztofa Grzelczyka do dr. Jana Ko-

chanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego 2007 r., sygn. SO XI

6522-7(1)/07 MR.
52 Pismo Peønomocnika Wojewody DolnosÂlaÎskiego do ZasteÎpcy Dyrektora De-

partamentu WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych MSWiA

z dnia 17 czerwca 2008 r., sygn. SO XI 6522-15(1)/08 DT.
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stytucje, gwarantujaÎce ochroneÎ i wykonanie tych praw. JednoczesÂnie
mniejszosÂci narodowe i etniczne zaczeÎ øy publicznie eksponowacÂ swo-
jaÎ odreÎbnosÂcÂ kulturowaÎ i podkresÂlacÂ tozÇsamosÂcÂ.

Caøkowicie zaniechano proÂb asymilacji czy marginalizacji proble-
moÂw mniejszosÂciowych. Polska, majaÎca obligacje mieÎdzynarodowe
z tytuøu podpisanych konwencji o ochronie praw czøowieka, dostoso-
wywaøa swoje prawo wewneÎ trzne do standardoÂw sÂwiatowych. Konsty-
tucja z 1997 r. zagwarantowaøamniejszosÂciom narodowym i etnicznym
szerokie uprawnienia do ochrony i zachowania wøasnego jeÎ zyka, reli-
gii, obyczajoÂw, tradycji oraz kultury. RozwinieÎ ciem zasad konstytucyj-
nych stawaøy sieÎ ustawy i akty wykonawcze, gwarantujaÎce mniejszosÂ-
ciom realizacjeÎ przyznanych praw. Powstawaniu nowego prawa towa-
rzyszyøy trwaøe rozwiaÎzania instytucjonalne. W strukturach admini-
stracji panÂ stwowej powoøywano nowe urzeÎdy, ktoÂrych celem dziaøania
staøo sieÎ zabezpieczenie wykonania uchwalanych przepisoÂw.

Reprezentanci organizacji mniejszosÂciowych otrzymali staøe
miejsce w polskim parlamencie ± Sejmowej Komisji MniejszosÂci Na-
rodowych i Etnicznych i w rzaÎdzie ± Komisji WspoÂ lnej RzaÎdu iMniej-
szosÂci Narodowych i Etnicznych.

MniejszosÂci uznano za podmiot zÇycia politycznego i przyznano im
szereg specjalnych praw. Partnerski dialog wøadz panÂstwowych
z przedstawicielami mniejszosÂci przynosiø nowe spojrzenie na potrze-
by tych spoøecznosÂci. Do konÂca lat 90. obywatele polscy, ktoÂ rym
przepisy prawa zapewniøy caøkowitaÎ swobodeÎ w identyfikacji z mniej-
szosÂciaÎ narodowaÎ czy etnicznaÎ, otrzymali peønaÎ podmiotowosÂcÂ ±
prawnaÎ, politycznaÎ i instytucjonalnaÎ. W sferze spoøecznej panÂstwo
zagwarantowaøo mniejszosÂciom ochroneÎ ich tozÇsamosÂci ± kultury,
jeÎ zyka, wyznania czy szeroko rozumianej tradycji.

Nowa demokratyczna Rzeczpospolita Polska ¹uczyøa sieÎº posteÎ -
powania wobec mniejszosÂci, dostosowujaÎc regulacje prawne do po-
trzeb tych grup, przy jednoczesnym zakresÂlaniu granic przyznawa-
nych wolnosÂci. Wyrazem nowego spojrzenia panÂstwa na zroÂzÇnicowa-
nie etniczne spoøeczenÂ stwa i docenienia aspiracji czøonkoÂw grup et-
nicznych staøa sieÎ ustawa o mniejszosÂciach narodowych i etnicznych
oraz jeÎ zyku regionalnym. Ustawa zezwoliøa na uzÇywanie jeÎ zyka
mniejszosÂci w gminach, w ktoÂrych mniejszosÂci stanowiaÎ minimum
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20% spoøecznosÂci ogoÂ øu, oraz umozÇliwiaøa wprowadzenie dwujeÎ zycz-
nych nazw tablic, wprowadzaøa takzÇe mozÇliwosÂcÂ posøugiwania sieÎ
jeÎ zykiem kaszubskim uznanym za jeÎ zyk regionalny.

Relacje pomieÎdzy wøadzami panÂstwa a przedstawicielami mniej-
szosÂci ukøadaøy sieÎ dobrze. GøoÂwnymi problemami, jakie pojawiaøy
sieÎ w wystaÎpieniach przedstawicieli organizacji mniejszosÂciowych,
byøy kwestie finansowe, mimo to z budzÇetu panÂ stwa rokrocznie prze-
znaczano coraz wieÎksze sumy na dotacje dla stowarzyszenÂ i organiza-
cji mniejszosÂciowych.

Obserwowana dyskryminacja na tle etnicznym dotyczyøa w Pols-
ce spoøecznosÂci romskiej, dlatego tezÇ wøadze panÂstwowe, majaÎc
sÂwiadomosÂcÂ trudnego poøozÇenia spoøeczno-ekonomicznego Ro-
moÂw, podejmowaøy szeroko zakrojone programy przeciwdziaøajaÎce
wykluczeniu.

Problemem sui generis politycznym dla wøadz staøy sieÎ kwestie
¹upamieÎ tnienÂº, dziaøanÂ podejmowanych przez mniejszosÂci w ramach
wzbierajaÎcej fali ¹polityki historycznejº. Przedstawiciele strony rzaÎ-
dowej, rozumiejaÎc zøozÇonosÂcÂ naszej historii i delikatnosÂcÂ problemoÂw,
ostrozÇnie mediowali z liderami mniejszosÂci w kwestii budowy pomni-
koÂw, rekultywacji cmentarzy czy dwujeÎ zycznych tablic, stanowczo
jednak nie wyrazÇano zgody na upamieÎ tniane osoÂb zwiaÎzanych z ideo-
logiaÎ faszyzmu czy komunizmu, uznanych przez sÂwiat za zbrodnicze
doktryny.

W polityce wøadz panÂ stwa wobec mniejszosÂci narodowych i et-
nicznych mozÇna wyodreÎbnicÂ trzy etapy: lata 1989-1990, ktoÂ re mozÇna
uznacÂ za czas przyznawania mniejszosÂciom praw podmiotowych
w sferze instytucjonalnej, prawnej i politycznej, lata 1990-2005 ± czas
realizacji postulatoÂw organizacji mniejszosÂciowych artykuøujaÎcych
swoje potrzeby, i trzeci etap (od 2005), ktoÂ ry zapoczaÎtkowaøa ustawa
o mniejszosÂciach narodowych i etnicznych oraz jeÎ zyku regionalnym ±
czas pojawienia sieÎ przywilejoÂw jeÎ zykowych.

We wszystkich trzech etapach politykeÎ wøadz wobec mniejszosÂci
cechowaøa konsekwencja i realizacja obranego kierunku.

MozÇna wieÎ c, reasumujaÎc, powiedziecÂ, zÇe obecne wøadze panÂ -
stwowe: podtrzymujaÎ i rozwijajaÎ tozÇsamosÂcÂ kulturowaÎ mniejszosÂci
narodowych i etnicznych, zachowujaÎ jeÎ zyk regionalny, realizujaÎ roÂw-

WPèYW TRANSFORMACJI USTROJOWEJ PANÂ STWA POLSKIEGO 175



nouprawnienie bez wzgleÎdu na pochodzenie etniczne, przeciwdzia-
øajaÎ dyskryminacji i upowszechniajaÎ wiedzeÎ o zroÂzÇnicowaniu etnicz-
no-kulturowym Polski. Wobec danych spisu ludnosÂci z 1946 r. liczba
mniejszosÂci narodowych w Polsce zmalaøa, ale godzi sieÎ zauwazÇycÂ, zÇe
ostatnie lata to ¹eksplozjaº etnicznosÂci. To liczne festiwale, koncer-
ty, dni kuchni regionalnych czy prezentacje dorobku kulturowego
organizowane przez te spoøecznosÂci przy wsparciu finansowym
panÂstwa.

MozÇna zaryzykowacÂ twierdzenie, zÇe mniejszosÂci narodowe i et-
niczne wraz z publicznaÎ prezentacjaÎ wøasnej kultury wpisaøy sieÎ juzÇ

mocno w sÂwiadomosÂcÂ PolakoÂw, a przewazÇajaÎca wieÎkszosÂcÂ mieszkanÂ -
coÂw zalicza te spoøecznosÂci do bogactwa kulturowego kraju. Jest to
niewaÎtpliwie efekt dobrego kierunku polityki narodowosÂciowej pro-
wadzonej przez wøadze III Rzeczypospolitej.

THE INFLUENCE OF THE POLITICAL TRANSFORMATION OF POLAND

ON THE POLICIES TOWARDS RELIGIOUS, NATIONAL AND ETHNIC

MINORITIES (1989-2005)

S umma r y

The article attempts to follow through a variable approach of Polish
state authorities to religious and national minorities during the political
transformation in Poland in 1989. New legal and institutional instruments
are discussed that were intended to guarantee the minorities freedom of
religion and protection of a broadly understood cultural identity. Much
space is devoted to the state's new policy toward minorities, i.e. the stra-
tegy of abandonment of assimilation endeavours in national and ethnic
groups in favour of realizing their proposals and guaranteeing minority
rights. The examination of bulletins recording the sittings of the Parlia-
mentary Commission for National and Ethnic Minorities and the minutes
of the Joint Commission of Government and National and Ethnic Mino-
rities allowed the author to arrive at a number of conclusions: in the
period in question, Polish authorities sustained and fostered the cultural
identity of national and ethnic minorities; they consented to the use of
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regional languages, they provided financial support to churches, religious
associations and minority cultural groups; they ensured equal rights with
the Polish majority; they recognized national and ethnic minorities as
a rightful subject permanently ingrained in the state's structure. The
new state's policy toward national and ethnic minorities stimulated the
members of these groups to fully display their cultural independence,
identity, religion and customs. Legitimate and supported minorities beca-
me a component of the cultural wealth of the country.

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

ARKADIUSZ JANUCHOWSKI

UTRATA URZEÎDU PROBOSZCZA NA GRUNCIE
PRAWA KANONICZNEGO I ZNACZENIE TEGO FAKTU

W PROCESIE EKSMISYJNYM

Przedstawione w tytule zagadnienie nie wydaje sieÎ mozÇe zbyt
pasjonujaÎce, jednakzÇe nie jest pozbawione praktycznego znaczenia.
Poczynione nizÇej rozwazÇania w pewnym przynajmniej zakresie mogaÎ
miecÂ bowiem zastosowanie do innych osoÂb, ktoÂ re podlegajaÎ wøadzy
¹przeøozÇonychº w ramach zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a z racji funkcji
peønionej w zwiaÎzku wyznaniowym czy tezÇ przynalezÇnosÂci do pewnej
grupy wiernych (np. zakonu) przysøuguje im prawo do zamieszkiwa-
nia w pomieszczeniach beÎdaÎcych wøasnosÂciaÎ zwiaÎzku wyznaniowego.
Z informacji medialnych wiadomo, zÇe tego typu sprawy trafiajaÎ roÂw-
niezÇ na wokandeÎ saÎdowaÎ.

1. RYS HISTORYCZNY

UwazÇam, zÇe w celu lepszego zrozumienia zagadnienia warto cho-
ciazÇ skroÂ towo przedstawicÂ obowiaÎzujaÎcy stan prawny w okresie II
Rzeczypospolitej, aspekt poroÂwnawczy bowiem pozwoli w szerszy
sposoÂb spojrzecÂ na specyfikeÎ poruszanego problemu.

Zgodnie z art. IV Konkordatu z 10 lutego 1925 r.1 wøadze cywilne
miaøy udzielacÂ swej pomocy w wykonywaniu postanowienÂ i dekretoÂw

1 Dz.U. z 1925 r., Nr 72, poz. 501.



kosÂcielnych: a) w razie destytucji duchownego, pozbawienia go bene-
ficjum kosÂcielnego, po ogøoszeniu dekretu kosÂcielnego o wspomnianej
destytucji lub pozbawieniu oraz w razie zakazu noszenia sukni du-
chownej; b) w razie poboru taks lub prestacyj przeznaczonych na cele
kosÂcielne, a przewidzianychprzez ustawypanÂstwowe; c)wewszystkich
innych przypadkach przewidzianych przez ustawy obowiaÎzujaÎce.

Instytucja uregulowana w art. IV Konkordatu byøa tradycyjnie
okresÂlana mianem brachium saeculare, czyli ramienia sÂwieckiego,
søuzÇaÎcego wykonywaniu postanowienÂ kosÂcielnych w drodze przymu-
su panÂstwowego2. Jako akt wykonawczy do art. IV Konkordatu zos-
taøo wydane rozporzaÎdzenie MinistraWyznanÂ Religijnych i OsÂwiece-
nia Publicznego z 23 marca 1926 r. w sprawie udzielania pomocy
panÂstwowej przy wykonywaniu postanowienÂ i dekretoÂw kosÂciel-
nych3. W sprawach wskazanych w art. IV lit. a Konkordatu wøadza
kosÂcielna zwracaøa sieÎ do wøasÂciwego urzeÎdu wojewoÂdzkiego, na te-
renie ktoÂrego przebywaøa osoba duchowna lub znajdowaøo sieÎ bene-
ficjum (§ 2). Stosowne zÇaÎdanie wøadzy kosÂcielnej musiaøo bycÂ zøozÇone
na pisÂmie oraz zawieracÂ zwieÎ zøe przedstawienie faktoÂw beÎdaÎcych
jego podstawaÎ i stwierdzenie wydania odpowiedniej decyzji lub de-
kretu (§ 3). Po otrzymaniu zÇaÎdania wøadza panÂstwowa miaøa wydacÂ
niezwøocznie zarzaÎdzenia, zmierzajaÎce do jego wykonania (z tym zÇe
do niej nalezÇaø wyboÂ r sÂrodkoÂw søuzÇaÎcych do realizacji celu), i najdalej
w ciaÎgu 14 dni powiadomicÂ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ o podjeÎ tych dziaøaniach
(§ 4). Poza wypadkami wymagajaÎcymi bezzwøocznego dziaøania wøa-
dze panÂstwowe wyznaczaøy osobie obowiaÎzanej 14-dniowy termin na
wykonanie obowiaÎzku, a po jego bezskutecznym upøywie przysteÎpo-
waøy do przymusowego wykonania zarzaÎdzenia (§ 5).

Analiza art. IV Konkordatu oraz przepisoÂw rozporzaÎdzenia
wskazuje, zÇe organy panÂstwowe, do ktoÂrych wøadza kosÂcielna zwroÂ -
ciøa sieÎ ze stosownym wnioskiem, nie byøy uprawnione do badania
zasadnosÂci czy tezÇ zgodnosÂci z prawem kanonicznym dekretoÂw wy-

2 Szerzej na temat znaczenia tej instytucji w okresie II Rzeczypospolitej J. Osu-

chowski, Prawo wyznaniowe Rzeczypospoliej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1967,

s. 460-477.
3 Dz.U. z 1926 r., Nr 44, poz. 271.
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danych przez wøadze kosÂcielne. Kompetencje wøadzy panÂstwowej
sprowadzaøy sieÎ jedynie do stwierdzenia, zÇe stosowny dekret lub
decyzja wøadz kosÂcielnych zostaøy wydane4. Znajdowaøy sieÎ wieÎ c w sy-
tuacji podobnej jak obecnie organ egzekucyjny, ktoÂ remu przedsta-
wiono tytuø wykonawczy (art. 804 k.p.c.). Omawiana instytucja byøa
wieÎ c przykøadem bezposÂredniej skutecznosÂci dziaøanÂ prawnych pod-
jeÎ tych na podstawie prawa kanonicznego (wydanie dekretu o usunieÎ -
ciu duchownego) na gruncie prawa panÂstwowego. W tym miejscu
warto tezÇ zaznaczycÂ, zÇe prawo zwroÂcenia sieÎ do organoÂw panÂstwa
o wykonanie decyzji wøadz kosÂcielnych nie byøo w okresie II Rzeczy-
pospolitej jedynie przywilejem KosÂcioøa Katolickiego, ale dotyczyøo
roÂwniezÇ innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych5; dwie ustawy przewidujaÎce
takie prawo obowiaÎzujaÎ jeszcze obecnie6.

2. OBOWIAÎZUJAÎCY STAN PRAWNY

W dniu 12 wrzesÂnia 1945 r. rzaÎd podjaÎø uchwaøeÎ , uznajaÎcaÎ Kon-
kordat z 1925 r. za nieobowiaÎzujaÎcy, oficjalnie wskazujaÎc jako przy-
czyneÎ wielokrotne naruszanie przez StoliceÎ ApostolskaÎ jego posta-
nowienÂ podczas II wojny sÂwiatowej7. Kolejnym aktem prawnym re-
gulujaÎcym kompleksowo8 sytuacjeÎ KosÂcioøa Katolickiego w Polsce

4 Por. J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe, s. 468-469.
5 TamzÇe, s. 476-477.
6 Jest ono przewidziane w art. 30 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku

PanÂstwa do MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. z 1936 r., Nr 30, poz. 240) oraz art. 21 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r.

o stosunku PanÂstwa do Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz.U. z 1936 r., Nr 30, poz. 241).
7 Na ten temat, w tym faktycznych przyczyn zerwania Konkordatu, np.: J. Wi-

søocki, Konkordat polski 1993 ± tak czy nie?, PoznanÂ 1993, s. 61 n.; H. Misztal, Prawo

wyznaniowe, Lublin 2000, s. 134 n.; K. Krasowski,PanÂstwo aKosÂcioÂø katolicki w Polsce

1945-1955, PoznanÂ 1997, s. 27 n.
8 W okresie PRL obowiaÎzywaø najpierw dekret Rady PanÂstwa z 10 lutego 1953 r.

o obsadzaniu duchownych stanowisk kosÂcielnych (Dz.U. z 1953 r., Nr 10, poz. 32),

a nasteÎpnie dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk

kosÂcielnych (Dz.U. z 1957 r., Nr 1, poz. 6).
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byøa dopiero ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospliej Polskiej9, a nasteÎpnie Kon-
kordat z 28 lipca 1993 r.10, ktoÂ ry wszedø w zÇycie 25 kwietnia 1998 r.
W pewnym zakresie do KosÂcioøa Katolickiego mogaÎ miecÂ roÂwniezÇ

zastosowanie przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wol-
nosÂci sumienia i wyznania (patrz: art. 18 ust. 2 tej ustawy)11. Oczy-
wisÂcie do KosÂcioøa Katolickiego stosuje sieÎ przepisy innych po-
wszechnie obowiaÎzujaÎcych aktoÂw prawnych, w tym przepisy Konsty-
tucji. JuzÇ w tym miejscu mozÇna jednak wskazacÂ, zÇe obecnie zÇaden akt
prawny prawa panÂstwowego nie przewiduje instytucji analogicznej
do przewidzianej w art. IV Konkordatu z 1925 r. NalezÇy zatem roz-
wazÇycÂ, czy w obowiaÎzujaÎcym stanie prawnym utrata przez probo-
szcza urzeÎdu na gruncie prawa kanonicznego wywiera jakiekolwiek
skutki na gruncie prawa polskiego, a jezÇeli tak, to w jakim trybie saÎ
one realizowane. Do uzyskania odpowiedzi na tak postawione pyta-
nie niezbeÎdna jest z jednej strony analiza pozycji proboszcza w prawie
kanonicznym, a z drugiej wskazanie podstaw recepcji prawa kano-
nicznego do prawa polskiego.

3. KANONICZNA POZYCJA PROBOSZCZA

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. pozycja proboszcza
zostaøa uregulowana gøoÂwnie w rozdziale VI KsieÎgi II, traktujaÎcym
o parafiach, proboszczach i wikariuszach parafialnych (kan. 515-
552). W literaturze przedmiotu12 wskazuje sieÎ trzy podstawowe
funkcje proboszczowskie: nauczanie, usÂwieÎ canie i pasterzowanie.
W zakresie nauczania proboszcz obowiaÎzany jest zatroszczycÂ sieÎ
o to, aby przebywajaÎcym w jego parafii byøo gøoszone nieskazÇone
søowo BozÇe. Do jego zadanÂ w tym zakresie nalezÇy m.in. gøoszenie
homilii, organizowanie katechez, troska o katolickie wychowanie

9 Dz.U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.
10 Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318.
11 Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965 z poÂzÂn. zm.
12 Ks. E. Sztafrowski, Pozycja proboszcza w prawie kanonicznym, ¹Prawo Ka-

noniczneº 1992, nr 1-2, s. 35 n.
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dzieci i møodziezÇy. W zakresie usÂwieÎ cania proboszcz sprawuje
przede wszystkim sakramenty sÂwieÎ te. W zakresie funkcji pasterzo-
wania proboszcz winien staracÂ sieÎ poznacÂ wiernych powierzonych
jego pieczy, nawiedzacÂ rodziny, wspieracÂ chorych, otaczacÂ troskaÎ
biednych i cierpiaÎcych, troszczycÂ sieÎ o rozwoÂ j zÇycia chrzesÂcijanÂ skiego
w rodzinach swojej parafii. Nadto, stosownie do kan. 532, proboszcz
w imieniu parafii zaøatwia wszystkie czynnosÂci prawne. Proboszcz
winien roÂwniezÇ zamieszkiwacÂ w swojej parafii w domu parafialnym
w poblizÇu kosÂcioøa, a odstaÎpienie od tego obowiaÎzku jest mozÇliwe
tylko za zgodaÎ ordynariusza miejsca (kan. 533 § 1). Z kan. 533 § 1
KPK wynika wieÎ c funkcjonalne powiaÎzanie obowiaÎzku zamieszki-
wania w domu parfialnym ze sprawowaniem urzeÎdu proboszcza13.
Dalej KPK przyznaje proboszczowi prawo do wakacji (kan. 533 § 2)
i wynagrodzenia (kan. 531). NiewaÎtpliwie wskazane wyzÇej prawa
i obowiaÎzki proboszcza speøniajaÎ definicjeÎ urzeÎdu kosÂcielnego, zgod-
nie z ktoÂ raÎ urzaÎd kosÂcielny jest jakimkolwiek na staøe ustanowionym
zadaniem, z ustanowienia czy to BozÇego, czy to kosÂcielnego dla
realizacji celu duchowego (kan. 145 § 1)14.

OceniajaÎc wskazane wyzÇej prawa i obowiaÎzki proboszcza z punk-
tu widzenia prawa panÂstwowego, mozÇna w nich dostrzec zaroÂwno
pewne elementy umowy o praceÎ (prawo do wakacji, wynagrodzenia),
jak i tezÇ umowy zlecenia i umowy o sÂwiadczenie usøug, do ktoÂrej
z mocy art. 752 k.c. stosuje sieÎ odpowiednio przepisy o zleceniu (obo-
wiaÎzek troszczenia sieÎ o dobra doczesne parafii, co jest zwiaÎzane
z koniecznosÂciaÎ dokonywania czynnosÂci prawnych; brak charakterys-
tycznego dla umowy o praceÎ kierownictwa). Z obowiaÎzku zamiesz-
kiwania w domu parafialnym wynika w sposoÂb logiczny prawo do
zamieszkiwania w tym domu15, przy czym, jak juzÇ wyzÇej wskazano,
prawo to jest w funkcjonalny sposoÂb powiaÎzane z powoøaniem na
urzaÎd i wykonywaniem obowiaÎzkoÂw proboszcza, nie wynika zasÂ z od-

13 E. Sztafrowski, PodreÎcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985, s. 210.
14 Szerzej na temat urzeÎdoÂw kosÂcielnych: Komentarz do Kodeksu Prawa Kano-

nicznego, pod red. J. Krukowskiego, t. I, Pallottinum 2003, s. 233-291, a na temat

pozycji kanonicznej proboszcza t. II/1, Pallottinum 2005, s. 409 n.
15 Por. Z. ZiembinÂski, Logika praktyczna,Warszawa 199720, rozdz. X.Wypowie-

dzi modalne.

UTRATA URZEÎDU PROBOSZCZA 183



reÎbnej umowy zawieranej przy okazji powierzania urzeÎdu16. Istotne
jest tezÇ uprawnienie proboszcza do podejmowania czynnosÂci praw-
nych w imieniu parafii, co zgodnie z regulacjaÎ przyjeÎ taÎ w art. 7 ust. 3
pkt 5 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego jest spra-
wowaniem funkcji organu osoby prawnej. Z punktu widzenia prawa
panÂstwowego kanoniczna pozycja proboszcza zawiera wieÎ c w sobie
elementy roÂzÇnych umoÂw cywilnoprawnych powiaÎzanych w jednaÎ
funkcjonalnaÎ caøosÂcÂ17. Dla dalszych rozwazÇanÂ , z uwagi na temat ar-
tykuøu, najbardziej istotne jest jednak to, zÇe w czasie peønienia urzeÎdu
proboszcza osobie sprawujaÎcej ten urzaÎd przysøuguje tytuø prawny do
lokalu beÎdaÎcego wøasnosÂciaÎ osoby prawnej (parafii), ktoÂ rej jest or-
ganem (sÂcisÂlej, prawo to przysøuguje osobie fizycznej peøniaÎcej aktu-
alnie funkcjeÎ piastuna organu tej osoby prawnej).

4. AUTONOMIA I NIEZALEZÇ NOSÂCÂ KOSÂCIOèA I PANÂ STWA

± OBSADZANIE URZEÎDOÂ W KOSÂCIELNYCH

Kolejnym zagadnieniem istotnym dla dalszych rozwazÇanÂ jest za-
sada autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i panÂstwa, kazÇdego w swo-
im zakresie, wyrazÇona w art. 25 ust. 3 Konstytucji oraz powtoÂ rzona

16 SzczegoÂ øowe regulacje uprawnienÂ i obowiaÎzkoÂw proboszcza oraz wikariuszy

parafialnych zwiaÎzanych z zamieszkiwaniem w budynkach stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ pa-

rafii zawierajaÎ roÂwniezÇ postanowienia niektoÂ rych synodoÂw diecezjalnych. Akty te

okresÂlajaÎ w szczegoÂ lnosÂci standard, jaki powinno speøniacÂ mieszkanie, zasady pono-

szenia kosztoÂw zwiaÎzanych z jego eksploatacjaÎ czy tezÇ kwestieÎ wøasnosÂci wyposazÇania

mieszkania. Regulacje te omawia S. Dubiel, Uprawnienia majaÎtkowe KosÂcioøa kato-

lickiego w Polsce, Lublin 2007, s. 222-229.
17 Powoøanie i odwoøanie proboszcza przez biskupa diecezjalnego jest na gruncie

prawa kanonicznego stosunkiem o charakterze administracyjnym, a nie cywilnopraw-

nym (na ten temat np. J. Krukowski, Administracja w KosÂciele. Zarys kosÂcielnego

prawa administracyjnego, Lublin 1985), co sprawia istotnaÎ trudnosÂcÂ w analizie pozycji

prawnej proboszcza z punktu widzenia prawa polskiego. UwazÇam jednak, zÇe z punktu

widzenia prawa polskiego pozycja prawna proboszcza powinna bycÂ rozpatrywana

w kategoriach prawa cywilnego (z pewnymi ograniczeniami, o ktoÂrych beÎdzie mowa

w dalszej czeÎ sÂci artykuøu), biskup nie jest bowiem na gruncie tego prawa organem

administracyjnym, a jego dekrety nie saÎ decyzjami administracyjnymi w rozumieniu

kodeksu posteÎpowania administracyjnego.
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w art. 1 Konkordatu. RoÂzÇnica mieÎdzy tymi przepisami polega na tym,
zÇe o ile Konkordat odnosi sieÎ tylko do KosÂcioøa Katolickiego, o tyle
Konstytucja dotyczy wszystkich kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych18. Sformuøowanie to zostaøo zaczerpnieÎ te z konstytucji So-
boru WatykanÂskiego II o obecnosÂci KosÂcioøa w sÂwiecie wspoÂ øczes-
nym Gaudium et spes: ¹WspoÂ lnota polityczna i KosÂcioÂ ø saÎ w swoich
dziedzinach od siebie niezalezÇne i autonomiczneº.

Autonomia i niezalezÇnosÂcÂ mogaÎ bycÂ pojmowane w aspekcie on-
tologicznym i normatywnym. W aspekcie ontologicznym termin ¹au-
tonomiaº oznacza, zÇe zaroÂwno KosÂcioÂ ø, jak i panÂstwo istniejaÎ nieza-
lezÇnie od siebie i majaÎ swojaÎ obiektywnaÎ wartosÂcÂ19, dlatego tezÇ zÇaden
z tych podmiotoÂw nie mozÇe nadacÂ autonomii drugiemu, ale mozÇe
jedynie jaÎ uznacÂ. O autonomii nie mozÇna moÂwicÂ w sposoÂb absolutny.
Ma ona znaczenie w okresÂlonym konteksÂcie i w odniesieniu do in-
nych bytoÂw20. Autonomia w aspekcie normatywnym oznacza, zÇe za-
roÂwno KosÂcioÂ ø, jak i panÂstwo rzaÎdzaÎ sieÎ wøasnym prawem (kazÇdy
w swoim zakresie)21. Autonomia wysteÎpuje w Konstytucji i w Kon-
kordacie w powiaÎzaniu z niezalezÇnosÂciaÎ i stanowi jej najwyzÇszy sto-
pienÂ . O ile jednak autonomia odnosi sieÎ przede wszystkim do stosun-
koÂw wewneÎ trznych, o tyle niezalezÇnosÂcÂ dotyczy stosunkoÂw z innymi
podmiotami.

NiezalezÇnosÂcÂ i autonomia przysøuguje kazÇdemu w swoim zakre-
sie. NiezalezÇnosÂcÂ KosÂcioøa utozÇsamia sieÎ z suwerennosÂciaÎ duchowaÎ,
niezalezÇnosÂcÂ panÂstwa zasÂ z suwerennosÂciaÎ terytorialnaÎ.

Konsekwencja proklamacji autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa
i panÂstwa, kazÇdego w swoim zakresie, w pøaszczyzÂnie prawnej o-
znacza, zÇe kazÇda z tych spoøecznosÂci ma wøasny system prawny oraz
zÇe mozÇe sieÎ nim rzaÎdzicÂ w swoim porzaÎdku. W stosunku do auto-
nomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa wyrazÂnie potwierdza to art. 5 Kon-
kordatu, zgodnie z ktoÂ rym, przestrzegajaÎc prawa do wolnosÂci reli-

18 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 63.
19 R. SobanÂski, NiezalezÇnosÂcÂ i autonomia KosÂcioøa i PanÂstwa podstawowaÎ prze-

søankaÎ Konkordatu, ¹Ateneum KapøanÂ skieº 1996, nr 1, s. 16 n.
20 R. SobanÂski, KosÂcioÂø jako podmiot prawa, Warszawa 1983, s. 201.
21 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe,Warszawa 1999, s. 289; J. Krukowski, Polskie

prawo wyznaniowe, s. 64.
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gijnej, panÂ stwo zapewnia KosÂcioøowi Katolickiemu, bez wzgleÎdu na
obrzaÎdek, swobodne i publiczne peønienie jego misji, øaÎcznie z wy-
konywaniem jurysdykcji22 oraz zarzaÎdzaniem i administrowaniem
jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego. Zasada ta nie
oznacza natomiast automatycznego obowiaÎzywania norm prawa
kosÂcielnego w porzaÎdku panÂstwowym ani norm prawa panÂstwowe-
go w porzaÎdku kosÂcielnym23. SkutecznosÂcÂ przepisoÂw tego prawa
i dziaøanÂ podjeÎ tych na ich podstawie w panÂstwowym porzaÎdku
prawnym zalezÇy od ich uznania przez panÂstwo wyrazÇonego w nor-
mach prawa panÂstwowego24. W doktrynie i orzecznictwie sporne
jest jednak, czy za wystarczajaÎce odesøanie do prawa wewneÎ trznego
KosÂcioøa mozÇna juzÇ uznacÂ samaÎ zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci,
w szczegoÂ lnosÂci zasÂ art. 5 Konkordatu i art. 2 ustawy o stosunku
panÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego25, czy tezÇ konieczne jest odesøa-
nie do prawa kanonicznego w przepisach regulujaÎcych poszczegoÂ l-

22 PojeÎ cie jurysdykcji (wøadzy rzaÎdzenia, pasterzowania) na gruncie prawa kano-

nicznego obejmuje wøadzeÎ ustawodawczaÎ, wykonawczaÎ i saÎdowniczaÎ. OproÂcz jurys-

dykcji w prawie kanonicznym wyroÂzÇnia sieÎ wøadzeÎ usÂwieÎ cania i nauczania. Szeroko na

ten temat: J. Krukowski, Administracja w KosÂciele, s. 44.
23 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 65; roÂwniezÇ P. Stanisz, ZÂroÂdøa

prawa wyznaniowego,w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, Lublin 2004,

s. 331-332; P. Stanisz, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe,

Warszawa 2008, s. 60-61.
24 M. Pietrzak, Prawo, s. 290; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 65.
25 W. Chmiel, ObroÂt nieruchomosÂciami przez parafieÎ rzymskokatolickaÎ, ¹Re-

jentº 2000, nr 6, s. 23; R. Sztyk, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe jako podmioty czyn-

nosÂci prawnych w praktyce notarialnej (cz. II), ¹Rejentº 2005, nr 2, s. 68-70; M.

KrzeminÂski, Znaczenie prawa kanonicznego dla okresÂlenia sposobu reprezentacji kosÂ-

cielnych osoÂb prawnych (Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00),

¹Prawo Bankoweº 2005, nr 10, s. 20 n. (chociazÇ ten autor zwraca uwageÎ na koniecz-

nosÂcÂ odroÂzÇnienia zakresu, w jakim odesøanie do prawa kanonicznego wynika z art. 2

ustawy i art. 5 Konkordatu od odesøania wynikajaÎcego z przepisoÂw szczegoÂ øowych);

B. Rakoczy, Glosa do wyroku NSA z 3 lipca 2000 r., II SA 1128/99, OSP 2002/7-8/98;

Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, OSP 2003/9/115; Glosa do

wyroku SN z 24 marca 2004 roku, IV CK 108/03, ¹Rejentº 2005, nr 1, s. 131 n., jak

roÂwniezÇ SN w wyroku z dnia 27 lipca 2000 r. (IV CKN 88/00, OSP 2003, nr 9, poz. 15).

Do tej grupy poglaÎdoÂw roÂwniezÇ: B. Rakoczy, Ustawa o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa

katolickiego w Polsce. Komentarz, Oficyna 2008; B. Rakoczy, Glosa do wyroku NSA

z 8 stycznia 2008 roku, II GSK 286/07, OSP 2009/2/125.
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ne instytucje prawne26. W mojej ocenie trafniejsze jest drugie
z przedstawionych stanowisk, jednak ze wzgleÎdu na problematykeÎ
artykuøu nie jest konieczne przedstawianie w tym miejscu argumen-
toÂw przemawiajaÎcych na jego rzecz27, albowiem w kwestii obsadza-
nia urzeÎdoÂw kosÂcielnych art. 7 ust. 1 Konkordatu stanowi, zÇe ob-
sadza je kompetentna wøadza kosÂcielna zgodnie z przepisami prawa
kanonicznego. Nie budzi zatem waÎtpliwosÂci, zÇe wskazany przepis
jest przykøadem skutecznosÂci w panÂstwowym porzaÎdku prawnym
dziaøanÂ podjeÎ tych na podstawie prawa kanonicznego, a tym samym
gwarantuje KosÂcioøowi peønaÎ autonomieÎ w tej tak wazÇnej dla niego
dziedzinie28. WøadzaÎ taÎ w stosunku do urzeÎdu proboszcza jest bis-
kup diecezjalny (kan. 524). NalezÇy zatem wskazacÂ, w jakich sytua-
cjach i w jakim trybie podejmowane saÎ decyzje o utracie urzeÎdu
przez proboszcza.

5. UTRATA URZEÎDU KOSÂCIELNEGO NA GRUNCIE

PRAWA KANONICZNEGO.

OgoÂ lnaÎ regulacjeÎ co do utraty urzeÎdu kosÂcielnego zawiera kan.
184 § 1, zgodnie z ktoÂrym urzaÎd kosÂcielny traci sieÎ po upøywie wy-
znaczonego czasu, po osiaÎgnieÎ ciu okresÂlonego prawem wieku, na

26 G. Radecki, Organy osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego w Polsce, ¹Rejentº

2003, nr 7-8, s. 144; tenzÇe, Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 roku, IV CKN 88/00,

OSP 2004/5/58, jak roÂwniezÇ J. Krukowski, chociazÇ jego wypowiedzi w rozwazÇanym

zakresie saÎ dosycÂ ogoÂ lne:Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 108-

109, 181-182; Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 219; taki poglaÎd wyraziø

SN w wyroku z 24 marca 2004 r. (IV CKN 108/03, OSNC 2005/4/65). W tym miejscu

przywoøacÂ nalezÇy tezÇ artykuø M. Pietrzaka, Prawo kanoniczne w polskim systemie

prawnym, ¹PanÂstwo i Prawoº 2006, nr 8, s. 16 n., oraz R. SobanÂskiego, Prawo kano-

niczne a krajowy porzaÎdek prawny, ¹PanÂstwo i Prawoº 1999, z. 6, s. 15.
27 Argumenty te przedstawiøemwpublikacjach: SkutecznosÂcÂ prawa kanonicznego

w zakresie reprezentacji osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego, ¹Rejentº 2007, nr 9,

s. 49 n.; Wybrane zagadnienia zwiaÎzane z reprezentacjaÎ parafii przez proboszcza na

gruncie prawa kanonicznego i polskiego, ¹Studia z PrawaWyznaniowegoº 2008, nr 11,

s. 211 n.;Glosa do wyrokuNSA z 8 stycznia 2008 roku, II GSK 286/07,OSP 2009/2/123.
28 W. GoÂralski, W. Adamczewski, Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i Rze-

czypospolitaÎ PolskaÎ z 28 lipca 1993 roku, Pøock 1994, s. 42-44; J. Krukowski, Kon-

kordat polski, s. 115-118.
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skutek rezygnacji, przeniesienia, usunieÎ cia, a takzÇe pozbawienia.
Podobnie w stosunku do proboszcza przyczyny utraty urzeÎdu regu-
luje kan. 538 § 1, stosownie do ktoÂ rego proboszcz traci swoÂ j urzaÎd
przez usunieÎ cie lub przeniesienie, dokonane zgodnie z przepisami
prawa przez biskupa diecezjalnego; przez zrzeczenie sieÎ dla søusznej
przyczyny, dokonane przez samego proboszcza i, do wazÇnosÂci, przy-
jeÎ te przez biskupa diecezjalnego, jak roÂwniezÇ po upøywie czasu, jezÇeli
proboszcz byø ustanowiony na okresÂlony czas. JuzÇ w tym miejscu
nalezÇy wyjasÂnicÂ, zÇe utrata urzeÎdu po upøywie okresÂlonego czasu lub
po osiaÎgnieÎ ciu wieku nie nasteÎpuje automatycznie, ale dopie-
ro z chwilaÎ pisemnego powiadomienia przez kompetentnaÎ wøadzeÎ
(kan. 186). ChociazÇ kan. 538 nie przewiduje utraty urzeÎdu probo-
szcza przez pozbawienie, jednak taki sposoÂb utraty tego urzeÎdu jest
mozÇliwy z mocy kan. 196 znajdujaÎcego sieÎ w przepisach ogoÂ lnych
KPK29. Pozbawienie urzeÎdu jest karaÎ za okresÂlone przesteÎpstwa i na-
steÎpuje z chwilaÎ uprawomocnienia sieÎ wyroku saÎdu kosÂcielnego.
Przeniesienie jest utrataÎ jednego urzeÎdu kosÂcielnego przy jednoczes-
nym powierzeniu innego urzeÎdu (kan. 190-191, a w przypadku prze-
niesienia proboszczoÂw roÂwniezÇ kan. 1748-1752). UsunieÎ cie z urzeÎdu
mozÇe nastaÎpicÂ albo na mocy dekretu kompetentnej wøadzy kosÂciel-
nej, albo na mocy samego prawa, zgodnie z przepisami kan. 194 (kan.
192). Stosownie do kan. 194 § 1 KPK mocaÎ samego prawa zostaje
usunieÎ ty z urzeÎdu kosÂcielnego: kto utraciø stan duchowny (1), kto
publicznie odstaÎpiø od wiary katolickiej lub wspoÂ lnoty z KosÂcioøem
(2), duchowny, ktoÂ ry usiøowaø zawrzecÂ maøzÇenÂstwo, chocÂby tylko
cywilne (3). Jakkolwiek usunieÎ cie z urzeÎdu z mocy prawa nasteÎpuje
z chwilaÎ zaistnienia wskazanych wyzÇej faktoÂw30, to jednak w przypad-
kach wskazanych w punkcie 2 i 3, z uwagi na koniecznosÂcÂ pewnosÂci
co do stanu prawnego, winno zostacÂ stwierdzone przez kompetentnaÎ
wøadzeÎ kosÂcielnaÎ (art. 194 § 2). Do usunieÎ cia z urzeÎdu proboszcza na
mocy dekretu kompetentnej wøadzy ma zastosowanie kan. 193 oraz
kan. 1740-1747. SzczegoÂ øowe opisywanie procedury usunieÎ cia probo-
szcza z urzeÎdu jest ze wzgleÎdu na cel artykuøu zbeÎdne, dlatego nizÇej

29 Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, s. 448-449.
30 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I, s. 284.

ARKADIUSZ JANUCHOWSKI188



zostanaÎ wskazane tylko najwazÇniejsze regulacje z tego zakresu31.
Jako podstaweÎ do wydania przez biskupa diecezjalnego dekretu
o usunieÎ ciu proboszcza z parafii KPKwskazuje stan faktyczny, w ktoÂ -
rym posøugiwanie jakiegosÂ proboszcza na skutek jakiejsÂ przyczyny,
nawet bez jego powazÇnej winy, staje sieÎ szkodliwe lub przynajmniej
nieskuteczne (kan. 1740). Przykøadowe przyczyny usunieÎ cia probo-
szcza zostaøy wymienione w kan. 1741. SaÎ to: sposoÂb posteÎpowania
proboszcza, ktoÂ ry przynosi wspoÂ lnocie kosÂcielnej powazÇnaÎ szkodeÎ
lub zamieszanie (1); nieudolnosÂcÂ albo trwaøa choroba umysøowa
lub fizyczna, ktoÂ ra czyni proboszcza nieuzÇytecznym w wypeønianiu
jego zadanÂ (2); utrata dobrego imienia u uczciwych i powazÇnych
parafian lub niecheÎ cÂ w stosunku do proboszcza, ktoÂ re wedøug prze-
widywania szybko nie ustanaÎ (3); powazÇne zaniedbanie lub narusze-
nie obowiaÎzkoÂw parafialnych, ktoÂ re trwa mimo upomnienia (4); zøe
zarzaÎdzanie dobrami doczesnymi, z wielkaÎ szkodaÎ KosÂcioøa, ilekrocÂ
na zarzaÎdzenie zøu brak innego sÂrodka (5)32. Przykøadowe (a nie
enumeratywne) okresÂlenie przesøanek usunieÎ cia proboszcza z urzeÎ -
du, jak rowniezÇ duzÇe nasycenie tych przesøanek okolicznosÂciami
o charakterze ocennym powodujaÎ, zÇe biskup ma duzÇaÎ dyskrecjonalnaÎ
wøadzeÎ do podjeÎ cia decyzji o usunieÎ ciu. Dekret usunieÎ cia ± dla swojej
skutecznosÂci ± musi zostacÂ przekazany na pisÂmie (kan. 193 § 4).
Proboszcz, w stosunku do ktoÂrego wydano dekret o usunieÎ ciu, mozÇe
decyzjeÎ teÎ zaskarzÇycÂ, wnoszaÎc specyficzny sÂrodek zaskarzÇenia, jakim
jest rekurs przeciw dekretom administracyjnym (kan. 1732-1739)33.

31 Szersze informacje na ten temat np. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicz-

nego, pod red. J. Krukowskiego, t. V, Pallottinum 2007, s. 437-446.
32 W literaturze wskazuje sieÎ , zÇe brak zrzeczenia sieÎ urzeÎdu proboszcza po ukonÂ -

czeniu 75. roku zÇycia nie mozÇe bycÂ przyczynaÎ usunieÎ cia proboszcza z urzeÎdu, gdy nie

wysteÎpujaÎ przyczyny wskazane w kan. 1741. E. Sztafrowski, PodreÎcznik, s. 216.
33 W pierwszym etapie proboszcz mozÇe skorzystacÂ ze sÂrodka zaskarzÇenia, jakim

jest rekurs hierarchiczny. Jest on wnoszony do jednej z kongregacji Kurii Rzymskiej.

PodstaweÎ jego wniesienia mogaÎ stanowicÂ zaroÂwno naruszenia prawa procesowego, jak

i materialnego, a takzÇe merytoryczna wadliwosÂcÂ dekretu formalnie zgodnego z pra-

wem. Kongregacji przysøugujaÎ zaroÂwno kompetencje kasacyjne, jak i kompetencje do

merytorycznej zmiany aktu. W drugim etapie proboszcz od decyzji kongregacji mozÇe

odwoøacÂ sieÎ do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, jednakzÇe podstaweÎ odwoøania

mozÇe stanowicÂ jedynie naruszenie prawa, a druga sekcja Sygnatury Apostolskiej ma
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Do czasu rozpatrzenia rekursu przeciwko dekretowi usunieÎ cia bis-
kup nie mozÇe mianowacÂ nowego proboszcza, ale powinien na ten
czas ustanowicÂ administratora parafialnego (kan. 1747 § 3).

Zgodnie z kan. 1747 § 1 usunieÎ ty proboszcz powinien powstrzy-
macÂ sieÎ od wykonywania zadanÂ proboszcza, jak najszybciej pozosta-
wicÂ wolny dom parafialny i wszystko, co nalezÇy do parafii przekazacÂ
temu, komu biskup parafieÎ powierzyø. JezÇeli chodzi o proboszcza
chorego, ktoÂ ry nie mozÇe bycÂ bez trudu przeniesiony z domu parafial-
nego na inne miejsce, biskup powinien mu pozostawicÂ jego uzÇywanie,
nawet wyøaÎczne, na czas trwania tej koniecznosÂci (kan. 1747 § 3).

6. EKSMISJA BYèEGO PROBOSZCZA

NiewaÎtpliwie z uwagi na tresÂcÂ art. 7 ust. 1 Konkordatu utrata
przez proboszcza urzeÎdu kosÂcielnego wywiera na gruncie prawa pol-
skiego ten skutek, zÇe przestaje on sprawowacÂ funkcjeÎ organu osoby
prawnej, jakaÎ jest parafia, a podejmowane przez niego czynnosÂci
prawne w imieniu parafii nie wywierajaÎ dla parafii zÇadnych skutkoÂw
prawnych (art. 39 k.c.). Z uwagi na funkcjonalne powiaÎzanie prawa
do zamieszkiwania na plebanii ze sprawowaniem urzeÎdu kosÂcielnego
z chwilaÎ utraty tego urzeÎdu proboszcz traci roÂwniezÇ prawo do za-
mieszkiwania na plebanii, co zresztaÎ wprost wysøawia kan. 1747 § 1.
O ile jednak utrata funkcji organu osoby prawnej ma charakter ab-
strakcyjny, o tyle eksmitowanie proboszcza, w przypadku gdy nie
chce on dobrowolnie opusÂcicÂ i wydacÂ plebanii, wymaga juzÇ podjeÎ cia
konkretnych dziaøanÂ . NalezÇy sieÎ zatem zastanowicÂ, na jakiej drodze
obowiaÎzek byøego proboszcza w tym zakresie mozÇe bycÂ zrealizowany.

Z caøaÎ pewnosÂciaÎ nie mozÇe wchodzicÂ w greÎ egzekwowanie przez
organy panÂstwowe decyzji wøadz kosÂcielnych o usunieÎ ciu proboszcza
z parafii, tak jak to byøo w czasie obowiaÎzywania Konkordatu
z 1925 r., albowiem w obowiaÎzujaÎcym stanie prawnym brak przepisu,
ktoÂ ry nakøadaøby na organy panÂstwa takie obowiaÎzki34. Stosowny

jedynie kompetencje kasacyjne. Na ten temat szeroko: J. Krukowski, Administracja

w KosÂciele, s. 181-251.
34 Por. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 124-125.
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dekret biskupa nie jest zatem wykonywany ani w drodze egzekucji
saÎdowej, ani w drodze egzekucji administracyjnej, dlatego zÇe nie jest
ani saÎdowym, ani administracyjnym tytuøem wykonawczym. Nie ma
roÂwniezÇ podstaw, aby traktowacÂ go jako tytuø egzekucyjny w rozu-
mieniu k.p.c., poniewazÇ zÇaden akt prawny nie stanowi, zÇe podlega on
wykonaniu w drodze egzekucji saÎdowej (art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.).
Wobec tego nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe jedynym sposobem na usunieÎ cie by-
øego proboszcza wbrew jego woli jest uzyskanie tytuøu prawnego
(innego nizÇ sam dekret), ktoÂ ry moÂgøby zostacÂ wykonany w drodze
egzekucji przez organy panÂstwowe. Nie budzi waÎtpliwosÂci, zÇe sprawa
o eksmisjeÎ jest sprawaÎ cywilnaÎ pod wzgleÎdem materialnoprawnym,
a zatem wøasÂciwy do jej rozpoznania beÎdzie saÎd powszechny stosu-
jaÎcy przepisy procedury cywilnej (art. 1 k.p.c.), a stosownym tytuøem
wykonawczym beÎdzie wyrok eksmisyjny zaopatrzony w klauzuleÎ wy-
konalnosÂci. NalezÇy zatem rozstrzygnaÎcÂ, kto z takim powoÂdztwem
mozÇe wystaÎpicÂ. Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. z powoÂdztwem windyka-
cyjnym mozÇe wystaÎpicÂ wøasÂciciel rzeczy, a zatem sama parafia jako
osoba prawna beÎdaÎca wøasÂcicielem nieruchomosÂci, na ktoÂrej poøozÇo-
na jest plebania, a nie biskup diecezjalny, ktoÂ remu przysøuguje jedy-
nie prawo do powoøywania i odwoøywania proboszcza, beÎdaÎcego
z punktu widzenia prawa cywilnego organem parafii. Aby parafia
mogøa skutecznie wystaÎpicÂ z powoÂdztwem windykacyjnym, musi
w jej imieniu dziaøacÂ uprawniony organ (art. 67 § 1 k.p.c.). Zatem
po usunieÎ ciu dotychczasowego proboszcza biskup musi powierzycÂ
parafieÎ nowemu proboszczowi lub mianowacÂ administratora parafii,
ktoÂ ry stosownie do tresÂci kan. 540 § 1 ma te same obowiaÎzki co
proboszcz. W czasie wniesienia rekursu przeciwko dekretowi usunieÎ -
cia biskup nie mozÇe mianowacÂ nowego proboszcza, lecz powinien
ustanowicÂ administratora parafialnego (kan. 1747 § 3). Nie budzi
waÎtpliwosÂci, zÇe administrator jest organem parafii w rozumieniu pra-
wa polskiego (art. 7 ust. 3 pkt 5 ustawy o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Katolickiego)35.

35 NalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe stosownie do art. 68 k.p.c. organ osoby prawnej,

a wieÎ c w tym wypadku proboszcz lub administrator parafii, ma obowiaÎzek wykazacÂ

swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynnosÂci procesowej. Osoba wysteÎ -
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Warunkiem uwzgleÎdnienia powoÂdztwa o eksmisjeÎ (beÎdaÎcego ro-
dzajem powoÂdztwa windykacyjnego) jest stosownie do tresÂci art.
222 § 1 k.c. wykazanie przez powoda, zÇe jest on wøasÂcicielem rzeczy
oraz zÇe pozwanemu nie przysøuguje skuteczne wzgleÎdem niego pra-
wo do wøadania rzeczaÎ. Wykazanie wøasnosÂci rzeczy w przypadku
procesu o eksmisjeÎ proboszcza beÎdzie wyglaÎdaøo tak samo jak w kazÇ-
dym innym procesie windykacyjnym; najczeÎ sÂciej beÎdzie to przedsta-
wienie odpisu z ksieÎgi wieczystej. Wydaje sieÎ natomiast, zÇe sÂrodki
obrony pozwanego, zmierzajaÎce do wykazania, zÇe przysøuguje mu
skuteczne wzgleÎdem wøasÂciciela uprawnienie do wøadania rzeczaÎ,
beÎdaÎ ograniczone w poroÂwnaniu z typowym procesem eksmisyjnym.
Jako przykøad takiego typowego procesu eksmisyjnego mozÇna wska-
zacÂ proces, w ktoÂrym powoÂd domaga sieÎ , aby saÎd nakazaø opuszcze-
nie, oproÂzÇnienie i wydanie lokalu przez (byøego) najemceÎ . W takiej
sytuacji saÎd rozpoznajaÎcy spraweÎ beÎdzie badaø nie tylko, czy pozwany
utraciø prawo do lokalu, dlatego zÇe powoÂd (wynajmujaÎcy) zøozÇyø
osÂwiadczenie woli o wypowiedzeniu umowy, ale roÂwniezÇ czy osÂwiad-
czenie takie rzeczywisÂcie wywarøo skutek w postaci wypowiedzenia
umowy najmu, a w efekcie, czy najemca utraciø skuteczne wzgleÎdem
wøasÂciciela prawo do wøadania lokalem. Tak wieÎ c saÎd beÎdzie np.
badaø, czy zostaøy speønione przesøanki skutecznego wypowiedzenia
umowy najmu przewidziane w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatoroÂw36 w postaci zwøoki przez najemceÎ
z zapøataÎ czynszu za trzy peøne okresy pøatnosÂci, uprzedzenia najemcy
o zamiarze wypowiedzenia i wyznaczenia dodatkowego miesieÎ czne-
go terminu na zapøateÎ biezÇaÎcych i zalegøych nalezÇnosÂci.

W przypadku domagania sieÎ eksmisji proboszcza dowodem na
utrateÎ przez proboszcza uprawnienia do zamieszkiwania na plebanii
beÎdzie najczeÎ sÂciej dekret biskupa diecezjalnego o usunieÎ ciu probo-
szcza37. NalezÇy sieÎ zatem zastanowicÂ, czy pozwany mozÇe skutecznie

pujaÎca w procesie jako organ parafii beÎdzie zatem obowiaÎzana zaøaÎczycÂ oryginaø de-

kretu powoøania do sprawowania tej funkcji lub jego notarialnie (a wieÎ c przez nota-

riusza panÂstwowego, a nie kosÂcielnego) posÂwiadczony odpis.
36 Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733 z poÂzÂn. zm.
37 W dalszych rozwazÇaniach pomijam pozostaøe przypadki utraty przez probo-

szcza jego urzeÎdu.
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przed saÎdem panÂstwowym, orzekajaÎcym w przedmiocie eksmisji,
podnosicÂ zarzuty dotyczaÎce zaistnienia przesøanek do wydania dekre-
tu lub uchybienÂ formalnych samego dokumentu, beÎdaÎcych podstawaÎ
zaskarzÇenia dekretu na gruncie prawa kanonicznego. Z punktu wi-
dzenia procedury cywilnej dekret biskupa nalezÇy uznacÂ za dokument
prywatny (art. 245 k.p.c.).

Wmojej ocenie byøy proboszcz nie mozÇe w procesie eksmisyjnym
skutecznie podnosicÂ tego typu zarzutoÂw z uwagi na powoøywany juzÇ

wczesÂniej art. 7 ust. 1 Konkordatu, zgodnie z ktoÂrym urzeÎdy kosÂciel-
ne obsadza kompetentna wøadza kosÂcielna, stosownie do przepisoÂw
prawa kanonicznego. Badanie przez saÎd panÂstwowy przesøanek usu-
nieÎ cia proboszcza przewidzianych w prawie kanonicznym prowadzi-
øoby do ingerencji panÂstwa w dziedzineÎ zastrzezÇonaÎ do wyøaÎcznej
kompetencji wøadz kosÂcielnych, a tym samym naruszaøoby nie tylko
przepis art. 7 ust. 1 Konkordatu, ale roÂwniezÇ konkordatowaÎ (art. 1 i 5)
i konstytucyjnaÎ zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i panÂstwa
(art. 25 ust. 3 Konstytucji). UwazÇam, zÇe z tego samego powodu po-
zwany nie moÂgøby skutecznie podnosicÂ zarzutoÂw co do formy dekre-
tu, beÎdaÎcych podstawaÎ zaskarzÇenia dekretu na gruncie prawa kano-
nicznego, jak roÂwniezÇ wykazywacÂ, zÇe nowy proboszcz nie jest w rze-
czywistosÂci uprawniony do dziaøania w imieniu parafii beÎdaÎcej po-
wodem ze wzgleÎdu na naruszenie przy jego powoøaniu przepisoÂw
prawa kanonicznego (np. mianowanie nowego proboszcza, a nie ad-
ministratora parafii, podczas rekursu przeciwko dekretowi usunieÎ cia
byøoby sprzeczne z kan. 1747 § 3). PodsumowujaÎc, uwazÇam, zÇe w pro-
cesie o eksmisjeÎ proboszcza saÎd powinien ograniczycÂ sieÎ do badania,
czy parafia jest wøasÂcicielem nieruchomosÂci zajmowanej przez pro-
boszcza, czy nowy proboszcz dziaøajaÎcy w imieniu parafii (powoÂdki)
ma stosowny dekret o powoøaniu na to stanowisko przez biskupa
diecezjalnego oraz czy zostaø wydany dekret o usunieÎ ciu poprzednie-
go proboszcza (pozwanego). Tak wieÎ c kognicja saÎdu panÂstwowego
w rozwazÇanym przypadku nie obejmuje badania skutecznosÂci dziaøanÂ
prawnych podjeÎ tych na podstawie prawa kanonicznego. PowyzÇsze
nie wyklucza oczywisÂcie mozÇliwosÂci podnoszenia przez pozwanego
zarzutoÂw wskazujaÎcych na podrobienie dokumentu (dekretu). Nale-
zÇy roÂwniezÇ przyjaÎcÂ, zÇe gdyby przed wydaniem wyroku dekret o usu-
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nieÎ ciu proboszcza zostaø wzruszony na drodze przewidzianej przez
prawo kanoniczne, pozwany moÂgøby sieÎ powoøacÂ na teÎ okolicznosÂcÂ,
albowiem saÎd wydaje wyrok na podstawie stanu prawnego z chwilaÎ
zamknieÎ cia rozprawy, a nie wniesienia pozwu (art. 316 § 1 k.p.c.).
Gdyby pozwany wzruszenie dekretu uzyskaø juzÇ po wydaniu wyroku,
moÂgøby okolicznosÂcÂ teÎ podniesÂcÂ w apelacji bez ograniczenÂ wynikajaÎ-
cych z art. 381 k.p.c.

UwazÇam, zÇe przedstawione wyzÇej uwagi co do kognicji saÎdu nie
stojaÎ na przeszkodzie zastosowaniu do byøego proboszcza ustawy
o ochronie praw lokatoroÂw, gdyzÇ proboszcz korzystaø z plebanii na
podstawie innego tytuøu prawnego nizÇ prawo wøasnosÂci (a wieÎ c speø-
nia definicjeÎ lokatora opisanaÎ w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
praw lokatoroÂw), a plebania nie jest pomieszczeniem przeznaczonym
dla kroÂ tkotrwaøego, lecz staøego pobytu proboszcza, a zatem jest lo-
kalem w rozumieniu tejzÇe ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 4). W konsekwencji
o procesie eksmisyjnym saÎd powinien powiadomicÂ gmineÎ wøasÂciwaÎ ze
wzgleÎdu na miejsce poøozÇenia parafii w celu umozÇliwienia jej wstaÎpie-
nia do sprawy (art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatoroÂw). SaÎd
mozÇe roÂwniezÇ orzec o uprawnieniu byøego proboszcza do otrzymania
lokalu socjalnego ze wzgleÎdu na jego sytuacjeÎ materialnaÎ (art. 14
ust. 3 cyt. ustawy) i w takim wypadku nakazuje wstrzymanie wyko-
nania oproÂzÇnienia lokalu do czasu zøozÇenia przez gmineÎ oferty zawar-
cia umowy najmu lokalu socjalnego (art. 14 ust. 6 cyt. ustawy).W przy-
padku orzeczenia o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjal-
nego saÎd mozÇe wyznaczycÂ pozwanemu odpowiedni termin na opusz-
czenie i oproÂzÇnienie plebanii (art. 320 k.p.c.). Do wykonania wyroku
orzekajaÎcego eksmisjeÎ proboszcza, tak jak i kazÇdego innego wyroku
eksmisyjnego beÎdzie miaø zastosowanie art. 1046 k.p.c., a wieÎ c komor-
nik wstrzyma wykonanie czynnosÂci eksmisyjnych do czasu wskazania
przez gmineÎ (lub wierzyciela) pomieszczenia tymczasowego, speønia-
jaÎcego kryteria wskazane w art. 1046 § 6 k.p.c. i rozporzaÎdzeniu wy-
danym na podstawie art. 1046 § 11 k.p.c.38

38 RozporzaÎdzenie Ministra SprawiedliwosÂci z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie

szczegoÂ øowego trybu posteÎpowania w sprawach o oproÂzÇnienie lokalu lub pomieszcze-
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PODSUMOWANIE

UwazÇam, zÇe wskazane wyzÇej rozwiaÎzania dotyczaÎce eksmisji pro-
boszcza beÎdaÎ mogøy w peønym zakresie znalezÂcÂ zastosowanie w sto-
sunku do tych wszystkich osoÂb, ktoÂ re na gruncie prawa kanonicznego
sprawujaÎ jakisÂ urzaÎd kosÂcielny (art. 7 ust. 1 Konkordatu) i ktoÂ rym
z uwagi na sprawowanie tego urzeÎdu przysøuguje prawo zamieszki-
wania w lokalu stanowiaÎcym wøasnosÂcÂ kosÂcielnej osoby prawnej. Tak
wieÎ c w tych wypadkach kompetencja saÎdu powszechnego w zakresie
badania, czy pozwany utraciø prawo do zamieszkiwania w lokalu,
beÎdzie sieÎ sprowadzaøa do stwierdzenia, czy zostaøa wydana stosowna
decyzja wøadzy kosÂcielnej o usunieÎ ciu (pozbawieniu) urzeÎdu kosÂciel-
nego. Natomiast w przypadkach osoÂb, ktoÂ re utraciøy prawo do za-
mieszkiwania w lokalach kosÂcielnych osoÂb prawnych, a ktoÂre nie
sprawujaÎ zÇadnego urzeÎdu kosÂcielnego, art. 7 ust. 1 Konkordatu nie
beÎdzie miaø zastosowania. W konsekwencji saÎd powszechny beÎdzie
obowiaÎzany do badania, czy rzeczywisÂcie na gruncie prawa kanonicz-
nego utraciøy one prawo do zamieszkiwania w takim lokalu, innymi
søowy, stosowny dekret wøadzy kosÂcielnej nie beÎdzie miaø tutaj decy-
dujaÎcego znaczenia, nalezÇaøoby go bowiem traktowacÂ analogicznie
jak wypowiedzenie umowy najmu; zøozÇenie takiego osÂwiadczenia nie
przesaÎdza zasÂ automatycznie jego skutecznosÂci w postaci wygasÂnieÎ cia
stosunku prawnego.Wydaje sieÎ , zÇe w takiej sytuacji pozostawacÂ beÎdaÎ
np. zakonnicy. OczywisÂcie, w takiej sytuacji prawo kanoniczne
z punktu widzenia prawa polskiego nalezÇy traktowacÂ jedynie jak
element umowy cywilnoprawnej.

ZdajeÎ sobie spraweÎ , zÇe zaproponowane rozwiaÎzanie ma tezÇ søabe
punkty. Z jednej strony bowiem pojeÎ cie urzeÎdu kosÂcielnego nie jest
w prawie kanonicznym rozumiane jednolicie39, co wymagaøoby od
saÎdu powszechnego znajomosÂci nie tylko poszczegoÂ lnych kanonoÂw,
ale roÂwniezÇ doktryny prawa kanonicznego dla okresÂlenia, jaki jest
zakres jego kognicji w procesie eksmisyjnym, z drugiej zasÂ przyjeÎ cie,

nia albo o wydanie nieruchomosÂci oraz szczegoÂ øowych warunkoÂw, jakim powinno

odpowiadacÂ tymczasowe pomieszczenie (Dz.U. z 2005 r., Nr 17, poz. 155).
39 R. SobanÂski, KosÂcioÂø jako podmiot prawa, s. 134-170.
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zÇe saÎd powszechny w procesie eksmisyjnym bada przesøanki usunieÎ -
cia z danej funkcji o charakterze czysto teologicznym (jako podstaweÎ
do wydalenia z instytutu zÇycia konsekrowanego kan. 696 § 1 prze-
widuje np. rozpowszechnianie poglaÎdoÂw poteÎpionych przez Nauczy-
cielski UrzaÎd KosÂcioøa), pozostawaøoby w sprzecznosÂci z zasadaÎ au-
tonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i panÂstwa.

Wydaje sieÎ , zÇe pewnym sposobem wyjsÂcia z zaistniaøej sytua-
cji mogøoby bycÂ przyjeÎ cie, zÇe pojeÎ cie powierzenia urzeÎdu kosÂcielnego
ma na gruncie art. 7 ust. 1 Konkordatu charakter autonomiczny
(w gruncie rzeczy szerszy nizÇ w prawie kanonicznym) i oznacza po-
woøanie (odwoøanie) z jakiejkolwiek funkcji w ramach struktury or-
ganizacyjnej KosÂcioøa. Kwestia ta wymaga jednak dalszych badanÂ .

THE LOSS OF THE OFFICE OF PASTOR UNDER CANON LAW

AND ITS SIGNIFICANCE IN THE EVICTION PROCESS

S umma r y

The author discusses the problem of removal of a pastor from his
parish by a bishop and ponders upon the effects of such a decision in
Polish law, in particular when it comes to the eventual eviction process.
Canon law stipulates that a pastor removed from his office should leave
the parish house. As the author points out, the constitution and other
statutes sanction the principle of Church's autonomy and independence;
for this reason, state authorities are not empowered to assess the deci-
sion of the ecclesiastical office on the removal of a pastor. Moreover, the
same principle says that such decisions may not be (as opposite to the
period of the 2nd Republic of Poland) executed by state authorities.
Should a pastor refuse to vacate the parish of his own accord, it is
necessary to petition a state court for issuing an eviction order. Only
such a judicial decision may be suitably enforced. In the author's opi-
nion, the pastor's position in the eviction process is less advantageous,
compared with other respondents, for ± due to the Church's liberty in
filing ecclesiastical officials ± he is not in a position to dispute the reasons
behind or draw attention to formal defects of the bishop's decree of
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removal. As a matter of fact, evidentiary proceedings are confined to an
evaluation of whether the decree in question has been issued. Never-
theless, the Church's autonomy does not rule out the option of recourse
to the regulations of Polish law pertaining to the protection of tenants in
an eviction process.

The author reckons that the opinions concerning the removal of a pas-
tor and put forth in the article may prove workable also in the eviction of
persons holding other ecclesiastical offices as well as those in other func-
tions in the Church's organisational structure ± this issue requires further
study.

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

LIDIA FIEJDASZ

ROLA WYDZIAèU DO SPRAW WYZNANÂ PREZYDIUM
WOJEWOÂ DZKIEJ RADY NARODOWEJ W RZESZOWIE

W LAICYZACJI SèUZÇ BY ZDROWIA

WPROWADZENIE

W 1955 r. w miejsce utworzonych przed pieÎ cioma laty referatoÂw
do spraw wyznanÂ 1 uchwaøaÎ nr 132 Rady MinistroÂw utworzono wy-
dziaøy do spraw wyznanÂ 2 w prezydiach wojewoÂdzkich rad narodo-
wych oraz rad narodowych m.st. Warszawy i m. èodzi. Tak jak po-
przednio podlegaøy one UrzeÎdowi do Spraw WyznanÂ 3.

Uchwaøa nr 132 weszøa w zÇycie z dniem ogøoszenia4 i nie wyli-
czaøa kompetencji przeksztaøconej jednostki. W tej materii nie od-

1 Uchwaøa Rady MinistroÂw z dnia 17 kwietnia 1950 r. Instrukcja nr 3 w sprawie

tworzenia wydziaøoÂw i referatoÂw prezydioÂw rad narodowych (MP z 1950 r., Nr A-57,

poz. 655 ze zm.).
2 § 1 uchwaøy nr 132 Rady MinistroÂw z dnia 17 lutego 1955 r. w sprawie utwo-

rzenia wydziaøoÂw do spraw wyznanÂ w prezydiach wojewoÂdzkich rad narodowych oraz

radach narodowych m.st. Warszawy i m. èodzi, MP z 1955 r., Nr 16, poz. 164.
3 Szeroko dziaøalnosÂcÂ tego organu omawiajaÎ H. Misztal i A. Mezglewski w arty-

kule Zakres kompetencji, styl dziaøania i cele UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ, w: Prawo

i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiaøy II OgoÂlnopolskiego sympozjum

Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 pazÂdziernika 2004), red. A. Mezglew-

ski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 33-70. Zob. takzÇe: H. Misztal, Polskie prawo

wyznaniowe, t. I:Zagadnienia wsteÎpne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 202-204; tenzÇe,

Okres 1945-1989, w: Prawo wyznaniowe. Stan prawny na 1 lipca 2003 r., red. H.

Misztal, P. Stanisz, Lublin 20032, s. 141-142.
4 § 7 uchwaøy nr 132 Rady MinistroÂw z dnia 17 kwietnia 1950 r.



syøaøa takzÇe do innego aktu normatywnego. Aktualne wieÎ c pozo-
staøy przepisy Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 31 stycznia 1952 r.
zamieszczone w okoÂ lniku nr 30 w sprawie referatoÂw do spraw wy-
znanÂ 5 oraz w okoÂ lniku nr 26 Prezesa RadyMinistroÂw z dnia 31 grud-
nia 1955 r. o posteÎpowaniu prezydioÂw rad narodowych w spra-
wach wyznanÂ . Oba te akty obowiaÎzywaøy azÇ do 8 wrzesÂnia 1960 r.,
kiedy to okoÂ lnikiem nr 175 Prezesa Rady MinistroÂw zostaøy dero-
gowane6.

Dla funkcjonowania Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Rzeszowie
istotne byøo ponadto zarzaÎdzenie PWRN w Rzeszowie z 16 lutego
1952 r., okresÂlajaÎce szczegoÂ øowy podziaø czynnosÂci w Samodzielnym
Referacie do Spraw WyznanÂ PWRN7 oraz dotyczaÎce tego Wydziaøu
uchwaøy PWRN.

Wszystkie te akty prawne, chociazÇ dosÂcÂ szczegoÂ øowo wymieniaøy
kompetencje Wydziaøu oraz okresÂlaøy dokøadny podziaø czynnosÂci
pracownikoÂw, expressis verbis nie regulowaøy wykonywania posøug
religijnych w szpitalach. OgoÂ lnie tylko stanowiøy, zÇe celem Wydziaøu
jest ¹zaøatwienie spraw wynikajaÎcych ze stosunku PanÂstwa do wy-
znanÂ religijnych, nadzoru nad wykonywaniem przepisoÂw dotyczaÎ-
cych zwiaÎzkoÂw i stowarzyszenÂ wyznaniowych oraz wolnosÂci wyzna-
niowejº8. Podobnie zarzaÎdzenie PWRN z 16 lutego 1952 r. wsÂroÂd
roÂzÇnych kompetencji oÂwczesnego Referatu wyliczaøo ¹sprawy zwiaÎ-
zane z ustrojem i dziaøalnosÂciaÎ zwiaÎzku religijnego rzymskokatolic-
kiego, jego instytucji i zakøadoÂwº oraz ¹koordynowanie spraw wy-
znaniowych z dziaøalnosÂciaÎ innych urzeÎdoÂw i organizacji spoøecznych

5 OkoÂ lnik nr 30 Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie

referatoÂw do spraw wyznanÂ , APRz, sygn. 20936, k. 1-2.
6 Zob. pkt 6 okoÂ lnika nr 175 Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 8 wrzesÂnia 1960 r.

w sprawie posteÎpowania prezydioÂw rad narodowych i ich wydziaøoÂw w sprawach wy-

znanÂ , APRz, sygn. 20957, k. 13-14.
7 ZarzaÎdzenie Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, L.Or.

I-15(22)52 z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie szczegoÂ øowego podziaøu czynnosÂci w Sa-

modzielnym Referacie do Spraw WyznanÂ Prezydium WRN oraz w Referatach do

Spraw WyznanÂ PrezydioÂw PRN (i MRN m. stanowiaÎcych powiaty) beÎdaÎce zarazem

rzeczowym wykazem teczek, APRz, sygn. 20936, k. 3-5.
8 OkoÂ lnik nr 30 Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie

referatoÂw do spraw wyznanÂ , APRz, sygn. 20936, k. 1.
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oraz innych WydziaøoÂw PWRNº9. TakzÇe wsÂroÂd uchwaø PWRN
w Rzeszowie na proÂzÇno szukacÂ kompetencji Wydziaøu w odniesieniu
do: udzielania posøug duszpasterskich w szpitalach i sanatoriach, kon-
troli zakøadoÂw søuzÇby zdrowia pod wzgleÎdem sprawowania kultu re-
ligijnego w kaplicach szpitalnych, obecnosÂci emblematoÂw religijnych
w salach chorych, wolnosÂci sumienia i wyznania. W uchwaøach
PWRN znajdujaÎ sieÎ jedynie ogoÂ lne uprawnienia, takie jak: wykona-
nie dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu
duchownych stanowisk kosÂcielnych10, sprawy obiektoÂw kultu religij-
nego11, sprawy duszpasterskie12.

NiewaÎtpliwie jednak dla Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Rzeszo-
wie kluczowe znaczenie miaøy wytyczne UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ ,
ktoÂ ry realizowaø z kolei strategieÎ KC PZPR. WszakWydziaøy zostaøy
powoøane po to, aby realizowacÂ ¹politykeÎ wøadzy ludowej na odcinku
wyznaniowymº13. StaÎd nie bez znaczenia byøy ± w interesujaÎcej nas
materii ± wytyczne KC PZPR, w mysÂl ktoÂ rych ¹W søuzÇbie zdrowia
administracja powinna czuwacÂ, aby kapelani i siostry zakonne nie
napastowaøy i nie szykanowaøy chorych niewierzaÎcych, aby wszystkie
przepisy i zarzaÎdzenia wøadz panÂstwowych w traktowaniu chorych
i we wszelkich zabiegach byøy sÂcisÂle przestrzeganeº14. W rzeczywis-
tosÂci realizacja tego programu przybraøa postacÂ laicyzacji søuzÇby
zdrowia poprzez odmoweÎ zatrudniania kapelanoÂw, baÎdzÂ zatrudnia-
nie jedynie tzw. ksieÎ zÇy patriotoÂw, zwalniania ze spoøecznej søuzÇby

9 § 1 zarzaÎdzenia PrezydiumWojewoÂdzkiej RadyNarodowej wRzeszowie z dnia

16 lutego 1952 r., APRz, sygn. 20936, k. 3.
10 AP RzeszoÂw PWRN Wydziaø Organizacyjno-Prawny, sygn. 2007.
11 Uchwaøa nr XVII/218/58 w sprawie utworzenia wydziaøoÂw Prezydium WRN

z dnia 20 czerwca 1958 r., APRz, sygn. 20937, k. 5.
12 Uchwaøa nr VI/68/62 PrezydiumWojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie

z dnia 26 lutego 1962 r. w sprawie organizacji wewneÎ trznej i szczegoÂ øowego zakresu

dziaøania Wydziaøu do Spraw WyznanÂ ± Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej

w Rzeszowie, APRz, sygn. 20932, k. 9.
13 OkoÂ lnik nr 30 Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie

referatoÂw do spraw wyznanÂ , APRz, sygn. 20936, k. 1.
14 List Komitetu Centralnego PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki

wobec KosÂcioøa, z lipca 1958 r., w: P. Raina, KosÂcioÂø w PRL. KosÂcioÂø katolicki a panÂ-

stwo w sÂwietle dokumentoÂw 1945-1989, t. I: Lata 1945-1959, PoznanÂ 1994, s. 644.
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zdrowia sioÂ str zakonnych, przekazywania kaplic szpitalnych na cele
sÂwieckie, usuwania emblematoÂw religijnych z sal szpitalnych, obo-
wiaÎzkowych szkolenÂ partyjnych dla personelu medycznego.

ZakresÂlone w ten sposoÂb cele beÎdaÎ przedmiotem analizy w niniej-
szym artykule. Zachowana dokumentacja pozwala na odtworzenie
stanu faktycznego od 1956 r., czyli od momentu wejsÂcia w zÇycie in-
strukcji Ministra Zdrowia z 3 grudnia 1956 r.15

1. KAPELANI

Po ¹odwilzÇy pazÂdziernikowejº kluczowe stanowiska powierzano
ministrom bezpartyjnym. Takim byø prof. Rajmund BaranÂski, od
13 listopada 1956 r. minister zdrowia w rzaÎdzie JoÂzefa Cyrankiewi-
cza. Kilka tygodni po objeÎ ciu urzeÎdu R. BaranÂski wydaø instrukcjeÎ nr
53/56 w sprawie udzielania posøug religijnych chorym przebywajaÎcym
w szpitalach i sanatoriach16.

Wskazana instrukcja w § 1 gwarantowaøa chorym przebywajaÎcym
w szpitalach i sanatoriach mozÇliwosÂcÂ zaspokajania potrzeb religij-
nych. W tym celu zobowiaÎzywaøa dyrektoroÂw placoÂwek do umoÂwie-
nia duchownego jako kapelana szpitalnego. ObowiaÎzek ustalenia
czasu i miejsca wykonywania obrzeÎdoÂw zwiaÎzanych z udzielaniem
posøug religijnych ± zgodnie z § 4 instrukcji ± spoczywaø wspoÂ lnie
na kapelanie i dyrektorze szpitala (sanatorium).

Wbrew tym postanowieniom Wydziaø do Spraw WyznanÂ w Rze-
szowie opracowywaø specjalne wytyczne dla dyrekcji szpitali, wska-

15 Instrukcja Ministra Zdrowia nr 53/56 z dnia 3 grudnia 1956 r. (K.I. 4/1741/58)

w sprawie udzielania posøug religijnych chorym przebywajaÎcym w szpitalach i sanato-

riach, w: PanÂstwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. WyboÂr

tekstoÂw zÂroÂdøowych, red. M. FaÎka, Warszawa 1978, s. 127-128.
16 Do tejzÇe instrukcji zostaøy wydane szczegoÂ øowe wytyczne. Zob. szerzej: Wy-

tyczne w sprawie realizacji instrukcji nr 53/56 Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 1956

roku, K. I-4/174/56, APRz, sygn. 20986, k. 28. Szerzej na temat stosowania instrukcji

pisze B. Ratajczak, MozÇ liwosÂci sprawowania opieki duszpasterskiej w zakøadach lecz-

niczych w okresie Polski Ludowej, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2002, t. 4,

s. 111-116.
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zujaÎce, w jaki sposoÂb nie zatrudniacÂ kapelanoÂw. Dyrektorowi szpi-
tala w PrzemysÂlu np. Wydziaø poleciø stosowacÂ nasteÎpujaÎce zasady:
¹1) w zÇadnym wypadku nie zatwierdzacÂ kandydatury ksieÎdza zakon-
nego z parafii salezjanÂskiej; 2) kuria przemyska winna wytypowacÂ
ksieÎdza diecezjalnego, ale to wszystko beÎdzie zalezÇaøo od postawy
dyrekcji szpitala; 3) nalezÇy powoøacÂ ekspertoÂw i dokonacÂ wizji lokal-
nej kaplicy szpitalnej pod wzgleÎdem bezpieczenÂstwaº. Eksperci win-
ni byli wydacÂ orzeczenie, zÇe ¹obiekt ten nie nadaje sieÎ do uzÇytku
publicznego ze wzgleÎdu na grozÇaÎce niebezpieczenÂstwo, woÂwczas beÎ -
daÎ podstawy prawne do zamknieÎ cia w/w kaplicyº; 4) zapoznacÂ
wszystkich ordynatoroÂw, lekarzy dyzÇurnych oraz sÂredni personel me-
dyczny z instrukcjaÎ Ministra Zdrowia nr 53/56 oraz z zaøaÎcznikiem do
wskazanej instrukcji nr 35/61 Ministra Zdrowia i Opieki Spoøecznej
z dnia 9 czerwca 1961 r.17

Rzeszowskie wøadze administracyjne, aby nie dopusÂcicÂ do po-
søugi w szpitalu (sanatorium) kapøanoÂw zÇyjaÎcych w zgodzie ze swo-

17 Pismo PrezydiumWojewoÂdzkiej Rady Narodowej wRzeszowieWydziaø do

Spraw WyznanÂ , Wz II-7/5/62, z dnia 16 czerwca 1962 r. do Komitetu Powiatowego

PZPR, zawierajaÎce wytyczne w sprawie odmowy zatwierdzania kandydata na sta-

nowisko kapelana szpitalnego, APRz, sygn. 20986, k. 17. Zob. takzÇe inne doku-

menty w tej sprawie: Pismo Kurii Diecezjalnej w PrzemysÂlu, l.dz. 2942/62, do

Szpitala Miejskiego w PrzemysÂlu z dnia 18 czerwca 1962 r., APRz, sygn. 20986,

k. 21; Pismo Dyrektora Szpitala Miejskiego, l.dz. 1588/62, z dnia 19 czerwca 1962 r.

do Kurii bp w PrzemysÂlu, APRz, sygn. 20986, k. 19; Pismo Dyrektora Szpitala

Miejskiego [brak daty] do Kurii Biskupiej w PrzemysÂlu dotyczaÎce udzielania po-

søug religijnych chorym w Szpitalu Miejskim w PrzemysÂlu, APRz, sygn. 20986, k.

10; Pismo Dyrekcji Szpitala Miejskiego w PrzemysÂlu w odpowiedzi na pismo Kurii

Biskupiej w PrzemysÂlu z dnia 18 czerwca 1962 r., l.dz. 2942/62, dotyczaÎce udzielania

posøug religijnych chorym w Szpitalu Miejskim w PrzemysÂlu [brak daty], APRz,

sygn. 20986, k. 18; Pismo Dyrektora Szpitala Miejskiego, l.dz. 1638/62, z dnia

29 czerwca 1962 r. do PWRN WDSW w Rzeszowie nt. wøasÂciwej interpretacji

Instrukcji nr 53/56 Ministra Zdrowia z dnia 3 XII 1956 r. w sprawie udzielania

posøug religijnych chorym przebywajaÎcym w szpitalach, nr 24, poz. 192, APRz,

sygn. 20986, k. 23; Pismo Dyrektora Szpitala Miejskiego, l.dz. 1768/62, z dnia 4

lipca 1962 r. do Kurii bp w PrzemysÂlu, APRz, sygn. 20986, k. 24; Pismo Wydziaøu

do Spraw WyznanÂ Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, Wz

II-7/5/62, z dnia 7 lipca 1962 r. do Szpitala Miejskiego w PrzemysÂlu, APRz, sygn.

20986, k. 26-27.
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imi moralnymi i kanonicznymi obowiaÎzkami18, podejmowaøy dzia-
øania zmierzajaÎce do zamianowania na te stanowiska tzw. ksieÎ zÇy
patriotoÂw.

Charakterystyczny jest przykøad ze szpitala powiatowego w Ni-
sku. PosøugeÎ duszpasterskaÎ peøniø w nim proboszcz miejscowej pa-
rafii ks. dziekanWincenty Boczar. Zdaniem administracji wyznanio-
wej ks. Boczar absolutnie nie speøniaø sieÎ jako kapelan szpitala
w panÂstwie komunistycznym z kilku przyczyn: samowolnie ± od
grudnia 1957 r. ± bez zgody kompetentnych wøadz odprawiaø msze
sÂw. w pomieszczeniu wydzielonym przez szpital dla udzielania po-
søug religijnych, mimo zÇe wspoÂ lnie uøozÇony regulamin szpitalny prze-
widywaø udzielanie w nim jedynie posøug religijnych19 (sic!); osÂmieliø
sieÎ do tego pomieszczenia samowolnie wstawicÂ kilka øawek oraz
statueÎ dewocyjnaÎ20. Jest to typowy przykøad ¹wykreÎ tnej wykøadniº

18 Por. DowoÂd wobec historii. List Episkopatu Polski do Prezydenta B. Bieruta

z dnia 12 wrzesÂnia 1950 r. o sytuacji KosÂcioøa Polskiego, w: P. Raina, KosÂcioÂø w PRL.

KosÂcioÂø katolicki a panÂstwo w sÂwietle dokumentoÂw 1945-1989, t. I: Lata 1945-1959,

PoznanÂ 1995, s. 257.
19 Pismo UDSW z dnia 14 listopada 1957 r., nr II-170/57 (wymienione w tresÂci

dokumentu).
20 Pismo PWRN WDSW w Rzeszowie, L.Wz. I-1/180/58, z dnia 21 maja 1958 r.

do UrzeÎdu Do SprawWyznanÂ wWarszawie w sprawie naruszania przepisoÂw panÂstwo-

wych przez duchowienÂstwo katolickie w I kwartale br., APRz, sygn. 21019, k. 30. Na

marginesie trzeba przypomniecÂ, zÇe porozumienie z 14 kwietnia 1950 r. w pkt 18 gwa-

rantowaøo ¹w szpitalach panÂstwowych i samorzaÎdowych opiekeÎ religijnaÎ nad chorymi,

ktoÂ rzy sobie tego zÇyczaÎº. OpiekeÎ teÎ mieli sprawowacÂ kapelani szpitalni, wynagradzani

w drodze specjalnych umoÂw. Zob. tekst porozumienia: PanÂstwowe prawo wyznaniowe

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, red. M. FaÎka, War-

szawa 1978, s. 30. Zgodnie z obowiaÎzujaÎcaÎ woÂwczas instrukcjaÎ nr 53/56 Ministra

Zdrowia z dnia 3 grudnia 1956 r. dyrektor szpitala byø obowiaÎzany do udosteÎpnienia

kapelanowi jednego pomieszczenia szpitalnego, ktoÂ re miaøo søuzÇycÂ takzÇe do przecho-

wywania przedmiotoÂw kultu religijnego. Takiego pomieszczania nie wyznaczano

w szpitalach, ktoÂre miaøy kaplice (§ 2 ust. 2). Zob. Instrukcja nr 53/56Ministra Zdrowia

z dnia 3 grudnia 1956 r. (K.I. 4/1741/56) w sprawie udzielania posøug religijnych cho-

rym przebywajaÎcymw szpitalach i sanatoriach,w:PoøozÇenie prawne kosÂcioøoÂw i zwiaÎz-

koÂw wyznaniowych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. ZbioÂr przepisoÂw i dokumen-

toÂw wg stanu na dzienÂ 1 pazÂdziernika 1960 r., oprac. E. Maøkiewicz, S. Podemski,

Warszawa 1960, s. 82.
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obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw prawnych przez wøadze komunistyczne
na niekorzysÂcÂ KosÂcioøa21.

Warto przypomniecÂ, zÇe instrukcja nr 53/56 w § 2 pkt 2 nakøadaøa
na dyrektora szpitala (sanatorium) obowiaÎzek zapewnienia kapela-
nowi mozÇliwosÂcÂ korzystania z jednego z pomieszczenÂ szpitalnych,
ktoÂ re miaøo søuzÇycÂ takzÇe do przechowywania przedmiotoÂw kultu re-
ligijnego. Ponadto dyrektorzy szpitali (sanatorioÂw) mieli czuwacÂ nad
tym, by ¹kapelani szpitalni nie napotykali na zÇadne trudnosÂci przy
odprawianiu obrzeÎdoÂw i wykonywaniu posøug religijnychº22.

DlaWydziaøu byøa to juzÇ wystarczajaÎca podstawa, by wystaÎpicÂ do
kurii przemyskiej z wnioskiem o wydanie stosownych zarzaÎdzenÂ
w stosunku do ks. Boczara, aby zaniechaø posteÎpowania niezgodnego
z regulaminem23. Ks. Boczar zostaø zwolniony ze szpitala.

W pazÂdzierniku 1960 r. Kuria Biskupia w PrzemysÂlu przedsta-
wiøa kandydata ks. Eugeniusza Rosielskiego, wikariusza w Nisku,
i poprosiøa o zawarcie z nim umowy oraz dopuszczenie go do posøug
religijnych i duszpasterskich w charakterze kapelana w miejsce ks.
Boczara24. Tymczasem w tej sprawie zainterweniowaø Wydziaø Zdro-
wia i Opieki Spoøecznej PPRN w Nisku i 24 pazÂdziernika 1960 r.
wystosowaø do Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Rzeszowie pismo,
w ktoÂrym ¹prosi o spowodowanie mianowania na stanowisko kape-
lana szpitalnego ks. Kazimierza Pudøy, a nie ks. Rosielskiego, z uwagi
na fakt, izÇ ten byøby podlegøy ks. Boczarowi i zmiana kapelana szpi-
talnego nie odniosøaby skutkuº25. Na marginesie warto zaznaczycÂ, zÇe

21 Analiza stosunku panÂstwa do KosÂcioøa rzymskokatolickiego w Polsce Ludowej

z dnia 7 wrzesÂnia 1965 r. (opracowanie kosÂcielne),w: P. Raina,KosÂcioÂø w PRL. KosÂcioÂø

katolicki a panÂstwo w sÂwietle dokumentoÂw 1945-1989, t. II: Lata 1960-1974, PoznanÂ

1995, s. 333.
22 § 5 zd. 1 instrukcji.
23 Pismo PWRN WDSW w Rzeszowie, L.Wz. I-1/180/58, z dnia 21 maja 1958 r.

do UrzeÎdu Do SprawWyznanÂ wWarszawie w sprawie naruszania przepisoÂw panÂstwo-

wych przez duchowienÂ stwo katolickie w I kwartale br., APRz, sygn. 21019, k. 30.
24 Odpis pisma L. 5146/60 Kurii Biskupiej w PrzemysÂlu z dnia 20 pazÂdziernika

1960 r. do Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Nisku, APRz, sygn. 20983, k. 16.
25 Pismo PPRN Wydziaø Zdrowia i Opieki Spoøecznej w Nisku z dnia 24 pazÂ-

dziernika 1960 r. do PWRN w Rzeszowie Wydziaø do Spraw WyznanÂ w sprawie ob-

sady stanowiska kapelana w Szpitalu Powiatowym w Nisku, APRz, sygn. 20983, k. 17.
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ks. Pudøo byø jednym z bardziej aktywnych dziaøaczy ruchu ¹ksieÎ zÇy
patriotoÂwº w wojewoÂdztwie rzeszowskim26. Wydziaø do Spraw Wy-
znanÂ zaproponowaø, by nie zatwierdzacÂ ks. Rosielskiego i zÇaÎdacÂ od
Kurii innego kandydata, sugerujaÎc, zÇe ¹nalezÇy tak døugo odmawiacÂ
zatwierdzenia kapelana, azÇ Kuria z braku kandydata beÎdzie zmuszo-
na przedstawicÂ wam kandydatureÎ ks. Pudøyº27.

Wydziaø wczesÂniej interesowaø sieÎ ks. Boczarem i juzÇ w 1955 r.
proÂbowaø usunaÎcÂ go ze stanowiska proboszcza w parafii Nisko.W tym
celu wykorzystaø dekret z 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych
stanowisk kosÂcielnych28.

26 Zob. np. Sprawozdanie z dnia 4 lipca 1953 r. z konferencji Duchownych

i SÂwieckich KatolikoÂw z terenu woj. rzeszowskiego, odbytej w Rzeszowie dnia

30 czerwca 1953 r., a posÂwieÎ conej dyskusji nad referatem ¹Perspektywa rozwoju po-

rozumienia mieÎdzy KosÂcioøem a PanÂstwem w Polsce Ludowejº, APRz, sygn. 21127,

k. 1; ZaøaÎcznik nr 9 do sprawozdania z dnia 4 lipca 1953 r., referat ks. mgra Kazimierza

Pudøo, Nisko, APRz, sygn. 21127, k. 23-25; Informacja o duchownych rzymsko-kato-

lickich woj. rzeszowskiego, ktoÂ rzy w poprzednim okresie brali udziaø w ruchu posteÎ -

powego duchowienÂstwa, z dnia 17 pazÂdziernika 1958 r., APRz, sygn. 21136, k. 2;

Imienny Wykaz ZarzaÎdu Oddziaøu WojewoÂdzkiego ¹Caritasº w PrzemysÂlu z dnia

30 stycznia 1961 r., sporzaÎdzony przez KierownikaWydziaøu do SprawWyznanÂ w Rze-

szowie M. Kapalskiego, APRz, sygn. 21240, k. 6.
27 Pismo PWRN Wydziaø do Spraw WyznanÂ w Rzeszowie (Wz II-6a/739/60)

z dnia 29 pazÂdziernika 1960 r., do PPRNWydziaø Zdrowia i Opieki Spoøecznej w Nisku

[w sprawie obsady stanowiska kapelana w Szpitalu Powiatowym w Nisku], APRz,

sygn. 20983, k. 18.
28 Dz.U. PRL, Nr 10, poz. 32. UsunieÎ cie ze stanowiska duchownego na podstawie

art. 6 dekretu mogøo nastaÎpicÂ wtedy, jezÇeli jego dziaøalnosÂcÂ byøa sprzeczna z prawem,

czyli obowiaÎzujaÎcymi przepisami prawa lub porzaÎdkiem publicznym, gdyby duchowny

popieraø lub osøabiaø takaÎ dziaøalnosÂcÂ. Tymczasem we wniosku o zdjeÎ cie ze stanowiska

kosÂcielnego ks. Wincentego Boczara, proboszcza parafii Nisko, odnotowano jakzÇe

niemajaÎce z tym nic wspoÂ lnego przyczyny: 1) ksiaÎdz stanaÎø w obronie krzyzÇa przy-

drozÇnego; 2) nie dopusÂciø do profanacji sprzeÎ tu liturgicznego w szpitalu w Nisku;

3) domagaø sieÎ przydzielenia dla gromady Nowosielec i KonÂczyce opuszczonej i po-

zostawionej bez opieki kaplicy w spoÂ ødzielni produkcyjnej w Rudniku; 4) odczytaø list

Episkopatu w sprawie Caritasu; odmoÂwiø podpisania osÂwiadczenia, zÇe przyjaÎø do wia-

domosÂci oceneÎ tego listu ze strony wøadz panÂstwowych; 5) jest negatywnie ustosunko-

wany do ¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº i swojego stosunku do nich nie chce zmienicÂ; 6) nie

wywiaÎzuje sieÎ z obowiaÎzkoÂw finansowych wobec panÂstwa, zalega z podatkiem docho-

dowym. Zob. Wniosek PPRN w Nisku z dnia 17 wrzesÂnia 1955 roku, L.Wz. 9/9/55, do

PWRNwRzeszowieWDSWw sprawie zdjeÎ cia ze stanowiska kosÂcielnego ks. Boczara
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Podobnie za pomocaÎ tego dekretu pozbywano sieÎ zakonnikoÂw
¹jako najbardziej sfanatyzowanej grupyº. Kiedy kuria przemyska
zgøosiøa w dniu 22 czerwca 1955 r. na kapelana szpitala w PrzemysÂlu
salezjanina ks. Franciszka Cyrana, PWRN w Rzeszowie decyzjaÎ
z 4 sierpnia 1955 r.29 ¹nie wyraziøo zgody na objeÎ cie stanowiska
kapelana w Szpitalu Miejskim w PrzemysÂlu Zasanie przez o. Fran-
ciszka Cyranaº, poniewazÇ ¹byø on ksieÎdzem zakonnym i nie skøadaø
sÂlubowania na wiernosÂcÂ PRLº30.

2. LIKWIDACJA KAPLIC SZPITALNYCH I ICH WYPOSAZÇ ENIA

Proces likwidacji kaplic szpitalnych na terenie wojewoÂdztwa rze-
szowskiego najbardziej uwidoczniø sieÎ w latach 1959-1965. Zadanie to
± prowadzone przez Wydziaø Zdrowia PWRN przy wspoÂ øudziale
Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Rzeszowie oraz dyrektoroÂw szpitali31

± zostaøo wpisane w program ¹nadania charakteru sÂwieckiego pla-
coÂwkom i zakøadom spoøecznej søuzÇby zdrowiaº32. Wskazane pod-
mioty w okresie od 1 stycznia 1960 r. do 8 listopada 1962 r. zlikwi-
dowaøy 9 kaplic. Ich stan zmniejszyø sieÎ z 21 do 1233. Kierownik

Wincentego, proboszcza parafii Nisko i dziekana rudnickiego, APRz, sygn. 21172,

k. 211-214.
29 L.Wz. II-13/46/55 PWRN.
30 Pismo Kurii Biskupiej z dnia 13 sierpnia 1955 r., l.dz. 3201/55, do PWRN

wRzeszowie w sprawie objeÎ cia stanowiska kapelana w SzpitaluMiejskim w PrzemysÂlu

Zasanie, APRz, sygn. 21170, k. 233. O tej sprawie pisze takzÇe H. Borcz, Represyjna

polityka wøadz komunistycznych wobec diecezji przemyskiej obrzaÎdku øacinÂskiego

w latach 1944-1956, ¹Premislia Christianaº 2004/2005, t. 11, s. 267. Por. List Prymasa

S. WyszynÂskiego do wicemarszaøka sejmu F. Mazura ze stanowiskiem Episkopatu

w sprawie Dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kosÂcielnych z dnia 23 lutego

1953 r.,w: P. Raina,KosÂcioÂø w PRL. KosÂcioÂø katolicki a panÂstwo w sÂwietle dokumentoÂw

1945-1989, t. I: Lata 1945-1959, PoznanÂ 1994, s. 395-396.
31 Dane o likwidacji kaplic w szpitalach, sporzaÎdzone przez kierownikaWydziaøu

do Spraw WyznanÂ M. Kapalskiego [bez daty], APRz, sygn. 20997, k. 35.
32 Informacja w sprawie przebiegu laicyzacji w spoøecznej søuzÇbie zdrowia woj.

rzeszowskiego [na dzienÂ 31 lipca 1961 roku], APRz, sygn. 20005, k. 10.
33 Pismo PWRN w Rzeszowie Wydziaø do Spraw WyznanÂ z dnia 8 listopada

1962 r., do UrzeÎdu do SprawWyznanÂ wWarszawie na reÎ ce St. Radcy Tow. J. Ochaba,
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Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Rzeszowie w pisÂmie z dnia 16 lutego
1965 r. zapowiedziaø dalszaÎ likwidacjeÎ kaplic szpitalnych w Tarno-
brzegu, PrzemysÂlu i Rzeszowie, albowiem na 22 szpitale kaplice znaj-
dowaøy sieÎ jeszcze w 934.

Jako przyczyneÎ likwidacji najczeÎ sÂciej podawano poszerzenie po-
wierzchni szpitalnej. Z tego powodu zlikwidowano kaplice w szpita-
lach: powiatowym w Mielcu i DeÎbicy (1959), w Nowej DeÎbie (1960),
Przeworsku (1961), KrosÂnie, Sanoku (1963), èanÂcucie (1964) oraz
w szpitalu miejskim w Stalowej Woli (1962)35.

ZamknieÎ cie kaplicy w szpitalu miejskim w Stalowej Woli odbyøo
sieÎ dosÂcÂ sprawnie. ZasteÎpca dyrektora 24 marca 1962 r. wystosowaø do
administratora parafii w Stalowej Woli ks. JoÂzefa SkoczynÂ skiego pis-
mo, w ktoÂ rym powoøujaÎc sieÎ na trudnosÂci lokalowe36, prosiø o przejeÎ cie
¹sprzeÎ tu kultowego w nieprzekraczalnym terminie do 31 marcaº. Za-
groziø, zÇe w wypadku nieprzejeÎ cia wymienionego sprzeÎ tu zostanie ko-

w sprawie laicyzacji w zakøadach søuzÇby zdrowia na terenie woj. rzeszowskiego, APRz,

sygn. 20970, k. 43.
34 Ocena i plan realizacji okoÂ lnika nr 175 Prezesa RadyMinistroÂw z dnia 8 wrzesÂ-

nia 1960 r., nr P-I/235/60, w sprawie posteÎpowania prezydioÂw rad narodowych i ich

wydziaøoÂw w sprawach wyznanÂ na terenie wojewoÂdztwa rzeszowskiego [z dnia 16 lu-

tego 1965 r.], APRz, sygn. 20959, k. 9. Por. odmiennie: Statystyka (z dnia 5 maja

1965 r., Wz VI-2/8/65), dotyczaÎca stanu ilosÂciowego kaplic w zakøadach søuzÇby zdrowia

i innych na terenie woj. rzeszowskiego, APRz, sygn. 20997, k. 34. Wedøug tej ostatniej

na 21 szpitali, sanatorioÂw i innych zamknieÎ tych zakøadoÂw søuzÇby zdrowia kaplice

istniaøy w 10.
35 Dane o likwidacji kaplic w szpitalach, sporzaÎdzone przez kierownikaWydziaøu

do Spraw WyznanÂ M. Kapalskiego [bez daty], APRz, sygn. 20997, k. 35; Pismo Kie-

rownika Wydziaøu Zdrowia w Sanoku, OA-5/13/62, z dnia 17 marca 1962 r. do Pre-

zydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej UrzaÎd Spraw WewneÎ trznych ± Wydziaø do

Spraw WyznanÂ w Rzeszowie w sprawie zlikwidowania kaplicy szpitalnej, APRz, sygn.

20992, k. 23.
36 ¹Z uwagi na trudnosÂci lokalowe dyrekcja szpitala w Stalowej Woli postano-

wiøa: 1) przeniesÂcÂ ¹saleÎ demonstracyjnaÎº Szkoøy PieleÎ gniarek z dotychczas zajmowa-

nych pomieszczenÂ bezposÂrednio na oddziale; 2) w zwiaÎzku z trudnosÂciami lokalowymi

dla dobra sprawy leczenia chorych przeznaczycÂ saleÎ dotychczas udosteÎpnionaÎ w celu

wykonywania obrzeÎdoÂw kultowych na ¹saleÎ demonstracyjnaÎº Szkoøy PieleÎ gniarek.

Pismo Za-cy Dyrektora Szpitala Miejskiego w Stalowej Woli z dnia 24 marca

1962 r., l.dz. 784/62, do ks. JoÂzefa SkoczynÂskiego, administratora parafii w Stalowej

Woli, APRz, sygn. 20991, k. 19.
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misyjnie spisany protokoÂ ø inwentarzowy, a sprzeÎ t zostanie zmagazyno-
wany w odpowiednim pomieszczeniu. JednoczesÂnie ks. SkoczynÂski
zostaø poinformowany, zÇe od 31 marca, gdyby sprawowaø obrzeÎdy kul-
towe na zÇyczenie chorego, lekarze dyzÇurni na wszystkich oddziaøach saÎ
zobowiaÎzani do zabezpieczenia odpowiedniego pomieszczenia37.

Ks. SkoczynÂski poprosiø dyrekcjeÎ szpitala ¹o przedøuzÇenie czasu
utrzymania tych sprzeÎ toÂw w dotychczasowym pomieszczeniu do cza-
su zaøatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa kanonicznegoº,
argumentujaÎc, zÇe ¹zaroÂwno przeznaczenie danego pomieszczenia na
miejsce kultu, jak i zlikwidowanie go lezÇy jedynie w kompetencji
Kurii Biskupiejº, ktoÂ rej odpis pisma przekazaø do wiadomosÂci38.

Nie martwiaÎc sieÎ ani stanowiskiem Kurii Biskupiej w PrzemysÂlu,
ani przepisami prawa kanonicznego, ani takzÇe wyznaczonym zbyt
kroÂ tkim terminem, przewodniczaÎcy Prezydium MRN w Stalowej
Woli 30 marca 1962 r. zarzaÎdzeniem nr 2/62 powoøaø komisjeÎ inwen-
taryzacyjnaÎ celem ¹przeprowadzenia spisu inwentarza przedmiotoÂw
obcych znajdujaÎcych sieÎ w pomieszczeniach szpitala miejskiegoº39.

Mniej wieÎ cej w tym samym czasie zasteÎpca dyrektora szpitala do
spraw administracyjnych Jan Rozwadowski odpowiedziaø ks. Sko-
czynÂskiemu na jego odwoøanie. Rozwadowski przypomniaø, zÇe wy-
znaczony termin jest nieodwoøalny, a przychylajaÎc sieÎ do prosÂby ks.
SkoczynÂskiego, przesunaÎø termin dokonania spisu inwentarza i zma-
gazynowania sprzeÎ tu z godz. 8.00 na 10.00. Rozwadowski zakomuni-
kowaø m.in. takzÇe ksieÎdzu, zÇe jego ¹obiekcje odnosÂnie kompetencji
w sprawie «przeznaczenia danego pomieszczenia na miejsce kultu,
jak i zlikwidowania go saÎ nieprawne», gdyzÇ zgodnie z InstrukcjaÎ Mi-
nistra Zdrowia, ktoÂ ra stanowi zaøaÎcznik do OkoÂ lnika nr 63/50 z dnia
5 sierpnia 1950 r. i poÂzÂniejszymi zmianami, nalezÇy do wyøaÎcznej kom-
petencji Dyrekcji Szpitaliº40.

37 TamzÇe.
38 Pismo UrzeÎdu Parafialnego w Stalowej Woli z dnia 28 marca 1962 r. do Dy-

rekcji Szpitala Miejskiego w Stalowej Woli, APRz, sygn. 20991, k. 20.
39 ZarzaÎdzenie nr 2/62 PrzewodniczaÎcego Prezydium MRN w Stalowej Woli

z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie powoøania Komisji Inwentaryzacyjnej do przepro-

wadzenia spisu inwentarza przedmiotoÂw obcych znajdujaÎcych sieÎ w pomieszczeniach

Szpitala Miejskiego, APRz, sygn. 20991, k. 21.
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To stanowisko dyrektora wymaga krytyki co najmniej z dwoÂch
racji. Po pierwsze, dyrektor powoøaø sieÎ na nieobowiaÎzujaÎcy akt
prawny (uchylony instrukcjaÎ Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia
1956 r.), a po drugie zaprzeczyø obowiaÎzujaÎcej instrukcji w sprawie
udzielania posøug religijnych chorym przebywajaÎcym w szpitalach
i sanatoriach, ktoÂ ra w § 2 pkt 2 nakøadaøa na dyrektoroÂw szpitali
obowiaÎzek zapewnienia kapelanowi korzystania z jednego z pomie-
szczenÂ szpitala w celu udzielania posøug religijnych i przechowywania
przedmiotoÂw kultu religijnego.

Rozwadowski z ironiaÎ informowaø ks. SkoczynÂskiego: ¹z caøaÎ
powagaÎ i zrozumieniem odnosimy sieÎ do Waszych uwag o koniecz-
nosÂci przestrzegania przepisoÂw prawa kosÂcielnego, jezÇeli chodzi
o przenoszenie sprzeÎ toÂw kultowych. Dlatego tezÇ o ile niesÂwiadomie
wyrzaÎdzimy Wam krzywdeÎ moralnaÎ przez niewøasÂciwe zabezpiecze-
nie wym. sprzeÎ tu, z przykrosÂciaÎ stwierdzamy ± beÎdziecie roÂwniezÇ

wspoÂ øodpowiedzialni, poniewazÇ nie zabezpieczylisÂcie z urzeÎdu osoby
kompetentnej do wøasÂciwego przeniesienia wym. sprzeÎ tuº41.

2 kwietnia komisja inwentaryzacyjna spisaøa caøy sprzeÎ t liturgicz-
ny (øaÎcznie 57 przedmiotoÂw42), wøozÇyøa go do dwoÂch wiklinowych

40 Odpis Pisma za-cy Dyrektora ds. administracji, l.dz. 784/A-001/62, do ks. JoÂ-

zefa SkoczynÂskiego, administratora parafii w Stalowej Woli [brak daty], APRz, sygn.

20991, k. 22.
41 TamzÇe.
42 ¹KrzyzÇ stojaÎcy ± 1 szt., øanÂcuszek z medalikiem ± 1 szt., obrazy maøe ± 4 szt.,

sÂwieczniki z biaøego metalu ± 4 szt., sÂwieczniki drewniane ± 2 szt., sÂwiece duzÇe ± 4 szt.,

sÂwiece maøe ± 2 szt., skarbonka zaplombowana ± 1 szt., krzyzÇ wiszaÎcy ± 2 szt., obraz duzÇy

± 1 szt., taca ± 1 szt., maøe naczynia szklane ± 2 szt., serwetki biaøe (maøe) ± 6 szt., komzÇa

duzÇa koronkowa ± 1 szt., komzÇa maøa ± 3 szt., pokrowiec z materiaøu ± 1 szt. z zawartosÂciaÎ

ksiaÎzÇeczki, serwetki itp., stuøa ± 1 szt., jedwab fiolet ± 1 szt., krzyzÇyki i medalik maøy ±

3 szt., przepaska biaøa ± 1 szt., stojak drewniany pod ksiaÎzÇki ± 1 szt., sznur do podwiaÎ-

zywania ± 1 szt., tablice liturgiczne ± 3 szt., mszalik ± 1 szt., serwetka biaøa maøa ± 1 szt.,

kropidøo ± 1 szt., statuøa gipsowa ± 1 szt., zasøonki z zÇoÂ øtaÎ koronkaÎ ± 3 szt., serwetka ±

1 szt., obrus z koronkaÎ ± 1 szt., serwetka pø. ± 3 szt., obrus niebieski plusz ± 1 szt.,

serwetka pøuc. ± 1 szt., pøutno niebieskie ± 2 szt., koronki ± 2 szt., sÂwiecznik z biaøego

metalu ± 1 szt., pøyta marmurowa ± 1 szt., tkanina koloru zÇoÂ øtego ± 1 szt., kilimy ± 1 szt.,

koronka ± 1 szt., serwetka maøa z koronkaÎ ± 1 szt., sÂwiece czeÎ sÂciowo zuzÇyte ± 6 szt.,

flakoniki szklane ± 2 szt., pudeøko srebrne ± 1 szt., pøutno niebieskie ± 3 szt., pøutno biaøe

± 1 szt., czajnik emaliowany bez pokrycia ± 1 szt., øawy drewniane døugie ± 2 szt., flakonik
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koszy i zøozÇyøa w gabinecie dyrektora43. Inne przedmioty, takie jak
¹stoÂ ø, øawki, kleÎ czniki, szafa i ramy z prowizorycznego oøtarza umie-
szczono w pomieszczeniu w suterenachº44. Na posiedzeniu KM
PZPR w Stalowej Woli postanowiono, zÇe jeszcze tego samego dnia
ks. SkoczynÂski zostanie wezwany do zabrania sprzeÎ tu liturgicznego45.

NiewaÎtpliwie likwidacja kaplicy szpitalnej w Stalowej Woli, po-
dobnie jak wielu innych, byøa dobrze zaplanowana. Najpierw, po
¹odwilzÇy pazÂdziernikowejº, pod pozorem przestrzegania prawa za-
warto umoweÎ o peønienie funkcji kapelana szpitalnego z ks. Janem
SkoczynÂskim (29 marca 1957), aby poÂzÂniej po trzykrotnym oskarzÇe-
niu go o systematyczne øamanie regulaminu szpitala, rozwiaÎzacÂ z nim
umoweÎ , nie zatrudniajaÎc w jego miejsce nikogo. Ten stan faktyczny
staø sieÎ pretekstem do zlikwidowania kaplicy, poniewazÇ ¹szpital nie
posiadaø kapelana, a wymienione pomieszczenie staøo sieÎ bezuzÇytecz-
neº46. Takie tezÇ wrazÇenie mozÇna miecÂ po zapoznaniu sieÎ z pismem
Kurii Biskupiej w PrzemysÂlu, ktoÂ ra m.in. wytyka dyrekcji szpitala
brak zapewnienia pacjentom odpowiedniej opieki duszpasterskiej47.

Podobnie o swoje kaplice przez wiele lat upominali sieÎ chorzy ze
szpitala powiatowego w Nisku oraz pacjenci sanatorium gruzÂliczego
w GoÂrnie48.

szklany ± 1 szt., kleÎ cznik drewniany ± 1 szt., szafka dwudrzwiowa ± 1 szt. z wieszakiem,

stoÂ ø biurowy dwuszufladowy ± 1 szt., stoÂ ø prowizoryczny drewniany ± 1 szt., ramy oøtarza

skøadane ± 1 szt., szafka z maøaÎ szufladaÎ ± 1 szt., øaweczki pod kwiatki ± 4 szt., klucze

luzÂne ± 2 szt.º. Zob. ProtokoÂ ø inwentaryzacyjny sprzeÎ tu nalezÇaÎcego do byøej kaplicy

w Szpitalu Miejskim w Stalowej Woli, APRz, sygn. 20991, k. 28.
43 Pismo Szpitala Miejskiego z dnia 3 kwietnia 1962 r., l.dz. 891/62, do PMRN

w Stalowej Woli, APRz, sygn. 20991, k. 23.
44 Notatka søuzÇbowa z dnia 9 kwietnia 1962 r. w sprawie przeprowadzonego

rozeznania na okolicznosÂcÂ zlikwidowania kaplicy w Szpitalu Miejskim w Stalowej

Woli, APRz, sygn. 20991, k. 25.
45 TamzÇe, k. 26.
46 Pismo Dyrekcji Szpitala Miejskiego w Stalowej Woli z dnia 18 maja 1962 r.,

l.dz. 1547/A-001/62, do Kierownika Wydziaøu do SprawWyznanÂ w Rzeszowie, APRz,

sygn. 20991, k. 38.
47 Zob. szerzej: Odpis pisma Kurii Biskupiej z dnia 5 kwietnia 1962 r., L.1854/62,

do Dyrekcji Szpitala Miejskiego w Stalowej Woli, APRz, sygn. 20991, k. 24.
48 Zob. szerzej: Petycja chorych przebywajaÎcych w Szpitalu PowiatowymwNisku

(z dnia 25 pazÂdziernika 1956 r. do PWRN) w sprawie otwarcia kaplicy szpitalnej,
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3. ZASTAÎPIENIE PERSONELU ZAKONNEGO SÂWIECKIM

RoÂwnolegøym elementem procesu laicyzacji søuzÇby zdrowia byøo
¹zastaÎpienie personelu zakonnego sÂwieckimº49. Jak zauwazÇa spra-
wozdawca, najpierw zostaø zwolniony personel zakonny, zajmujaÎcy
stanowiska administracyjne w szpitalach i innych placoÂwkach søuzÇby
zdrowia, nasteÎpnie, pomimo 40% braku wykwalifikowanych pieleÎg-
niarek, przystaÎpiono do zasteÎpowania zakonnych pieleÎ gniarek dy-
plomowanych sÂwieckimi. Wedøug tego samego zÂroÂdøa w 1959 r.
w spoøecznej søuzÇbie zdrowia zatrudnione byøy 143 zakonne pieleÎg-
niarki dyplomowane. W nasteÎpnym roku liczba ta spadøa do 96.
W 1961 r. zasÂ w spoøecznej søuzÇbie zdrowia pracowaøo 49 zakonnic50,
1 listopada 1962 r. ± tylko 1051. PeønaÎ wymianeÎ personelu zakonnego

APRz, sygn. 21040, k. 504; Pismo Dyrektora PanÂstwowego Sanatorium PrzeciwgruzÂli-

czego w GoÂrnie z dnia 3 grudnia 1956 roku, l.dz. I/3590/56, do PWRN w Rzeszowie

w sprawie udzielania posøug religijnych na terenie sanatorium, APRz, sygn. 21040, k.

485; Pismo PWRN w Rzeszowie WDSW [brak daty], L.Wz. I-9a/160/56, do PanÂstwo-

wego Sanatorium PrzeciwgruzÂliczego wGoÂrnie, APRz, sygn. 21040, k. 486. Por. Pismo

Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Ludwika WarynÂskiego z dnia 10 maja 1957 r.,

l.dz. 203/57, do PWRN w Rzeszowie Wydziaø do Spraw WyznanÂ z zapytaniem czy po

przerwaniu czynnosÂci kaplicy w 1953 r., Dyrekcja Szpitala jest zobowiaÎzana do umozÇ-

liwienia kapelanowi szpitalnemu wykonywania obrzeÎdoÂw religijnych w tej kaplicy,

APRz, sygn. 21040, k. 484.
49 Informacja w sprawie przebiegu laicyzacji w spoøecznej søuzÇbie zdrowia woj.

rzeszowskiego [na dzienÂ 31 lipca 1961 r.], APRz, sygn. 20005, k. 10.
50 TamzÇe, k. 10-12. èaÎcznie, w okresie od 1 stycznia 1960 do 1 wrzesÂnia 1962 r.,

wykwaterowano ze szpitali 140 zakonnic. Zob. Notatka søuzÇbowa (z dnia 31 pazÂdzier-

nika 1962 r.) dotyczaÎca oproÂzÇnienia lokali szpitalnych przez personel zakonny i spo-

sobie zagospodarowania tych lokali, APRz, sygn. 20970, k. 45-46.
51 Informacja w sprawie przebiegu laicyzacji w spoøecznej søuzÇbie zdrowia woj.

rzeszowskiego na dzienÂ 31 sierpnia 1963 r., APRz, sygn. 20970, k. 43a. Zob. Notatka

søuzÇbowa z dnia 31 pazÂdziernika 1962 r. dotyczaÎca oproÂzÇnienia lokali szpitalnych przez

personel zakonny i sposobie zagospodarowania tych lokali, APRz, sygn. 20970, k. 45-

46. Natomiast Pismo PWRN w Rzeszowie Wydziaø do Spraw WyznanÂ z dnia 8 listo-

pada 1962 r., do UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ w Warszawie na reÎ ce St. Radcy Tow.

J. Ochaba, w sprawie laicyzacji w zakøadach søuzÇby zdrowia na terenie woj. rzeszow-

skiego, podaje, zÇe wedøug stanu na 8 listopada 1962 r. w søuzÇbie zdrowia pracuje

60 zakonnic, w tym 8 w lecznictwie zamknieÎ tym, 2 w lecznictwie otwartym, 50 w za-

køadach spoøecznych søuzÇby zdrowia. APRz, sygn. 20970, k. 43.
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na sÂwiecki zaplanowano na pierwsze poÂ ørocze 1962 r.52 Wiele z tych
sioÂ str skierowano do cieÎ zÇkiej pracy w zakøadach specjalnych dla star-
coÂw i osoÂb niedorozwinieÎ tych, czyli tam, gdzie sÂwieckie pieleÎgniarki
nie chciaøy pracowacÂ. Jednak i w tych zakøadach zaplanowano wy-
mianeÎ personelu na sÂwiecki53.

4. INNE DZIAèANIA

Kolejnym elementem procesu byøa troska o ¹nadanie charakteru
sÂwieckiego placoÂwkom i zakøadom spoøecznej søuzÇby zdrowiaº54.
Prowadzenie tej akcji poprzedzone zostaøo ¹wøasÂciwaÎ pracaÎ politycz-
no-propagandowaÎº oraz szkoleniami ideologicznymi. ¹Sama czyn-
nosÂcÂ usuwania emblematoÂw miaøa charakter administracyjny i wyko-
nywaø jaÎ personel szpitali lub placoÂwek søuzÇby zdrowiaº55. Chorym,
ktoÂrzy stawali w obronie krzyzÇy, tøumaczono, zÇe winni ¹wierzycÂ w le-
karzy i w wiedzeÎ medycznaÎ, gdyzÇ w przeciwnym razie nie ma potrze-
by [ich] obecnosÂcÂ na leczeniu w szpitaluº56.

Akcje zdejmowania emblematoÂw religijnych nie zawsze konÂczyøy
sieÎ pomysÂlnie57. IlustracjaÎ mozÇe bycÂ przykøad dra Ferenca, ordyna-
tora oddziaøu ginekologicznego w JasÂle, ktoÂ ry mimo uwag pozostawiø

52 Informacja w sprawie przebiegu laicyzacji w spoøecznej søuzÇbie zdrowia woj.

rzeszowskiego [na dzienÂ 31 lipca 1961 r.], APRz, sygn. 20005, k. 10-12.
53 TamzÇe, k. 12-14.
54 TamzÇe, k. 10.
55 TamzÇe, k. 14.
56 TamzÇe.
57 ¹Miaøy jednak wypadki niewøasÂciwych posunieÎ cÂ w polityce oczyszczania szpi-

tali z emblematoÂw np. Dyrekcja Szpitala w Przeworsku poszøa po najmniejszej linii

oporu, dajaÎc polecenia administracyjne sekretarzowi POP i PrzewodniczaÎcemu Rady

Zakøadowej, by posÂciaÎgali emblematy. Efekt byø taki, zÇe wyznaczeni pracownicy je

usuwali, a elementy klerykalne z powrotem je wieszaøy. Przy zwolnieniach tych osoÂb

nie zachowano odpowiednich form, co tezÇ nie dawaøo wøasÂciwych efektoÂw. Te bøeÎdy

omoÂwiono z aktywem politycznym, udzielono wøasÂciwych wytycznych i wskazoÂwekº.

Zob. [Maszynopis dotyczaÎcy sposoboÂw laicyzacji szpitali na terenie woj. rzeszowskie-

go, brak daty i podpisu], APRZ, sygn. 21005, k. 15; Informacja w sprawie przebiegu

laicyzacji w spoøecznej søuzÇbie zdrowia woj. rzeszowskiego na dzienÂ 31 sierpnia 1963 r.,

APRz, sygn. 20970, k. 44.
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krzyzÇ w swoim gabinecie. Zdarzaøo sieÎ tezÇ, zÇe w wyniku zaniedbania
kierownikoÂw administracyjnych, instancji partyjnej i podstawowej
organizacji partyjnej dziaøajaÎcej przy placoÂwkach søuzÇby zdrowia em-
blematy religijne widniaøy w pomieszczeniach søuzÇby zdrowia.

W ¹Informacji w sprawie przebiegu laicyzacjiº autor odnotowaø:
¹By zabezpieczycÂ coraz lepszy posteÎp sÂwieckosÂci zÇycia w spoøecznej
søuzÇbie zdrowia, nasilono praceÎ spoøeczno-politycznaÎº58. Dlatego
w latach 1960-1961 Wydziaø Administracyjny Komitetu WojewoÂdz-
kiego PZPR wraz z Wydziaøem Zdrowia i Opieki Spoøecznej orga-
nizowaøy narady, majaÎce na celu promowanie laicyzmu. Szkolenia te
byøy zaadresowane gøoÂwnie do kierownikoÂw wydziaøu zdrowia i opie-
ki spoøecznej, dyrektoroÂw szpitali i ich zasteÎpcoÂw, sekretarzy POP,
a takzÇe innego ¹aktywu politycznegoº. ZnaczaÎcy wpøyw na laicyzacjeÎ
søuzÇby zdrowia, zdaniem autora analizowanego dokumentu, miaø sta-
øy wzrost szeregoÂw partyjnych. Tylko w ciaÎgu jednego poÂ ørocza do
partii wstaÎpiøo 145 osoÂb, w tym wieÎkszosÂcÂ lekarzy oraz personel
sÂredni søuzÇby zdrowia. DzieÎki temu ¹powazÇnie wzrosøa praca poli-
tyczna, co pozwala zaciesÂnicÂ praceÎ administracyjnaÎ z personelem
usøugowym, podnoszaÎc sÂwiadomosÂcÂ politycznaÎº, a to ¹przeciezÇ daje
gwarancjeÎ stworzenia w przyszøosÂci rzeczywisÂcie spoøecznej søuzÇby
zdrowiaº.

Autor dokumentu zauwazÇa takzÇe, zÇe duzÇy wpøyw na laicyzacjeÎ
søuzÇby zdrowia ma staøy rozwoÂ j Towarzystwa Szkoøy SÂwieckiej. 13 koÂ ø
TSSÂ dziaøaøo w placoÂwkach søuzÇby zdrowia wojewoÂdztwa rzeszow-
skiego. Organizowaøy one zebrania otwarte z udziaøem zaøoÂg, na
ktoÂrych prelegenci wygøaszali odczyty59. Koøa TSSÂ zostaøy zorgani-
zowane takzÇe w 4 szkoøach medycznych60.

¹W celu zabezpieczenia dalszego posteÎpu laicyzacji zwroÂcono
uwageÎ na wøasÂciwy doboÂ r kadry osobowej na stanowiskach dyrekto-
roÂw, zasteÎpcoÂw i kadrowych szpitali oraz na stanowiskach kierowni-
koÂw Wydziaøu Zdrowia i Opieki Spoøecznej Prezydium Powiatowej

58 [Maszynopis dotyczaÎcy sposoboÂw laicyzacji szpitali na terenie woj. rzeszow-

skiego, brak daty i podpisu], APRz, sygn. 21005, k. 15.
59 TamzÇe.
60 Informacja w sprawie przebiegu laicyzacji w spoøecznej søuzÇbie zdrowia woj.

rzeszowskiego [na dzienÂ 31 lipca 1961 r.], APRz, sygn. 20005, k. 14.
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Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowejº61. Dzia-
øania te nie zawsze przynosiøy spodziewane rezultaty.

GøeÎbokim echem w Wydziale do Spraw WyznanÂ odbiø sieÎ incy-
dent, jaki miaø miejsce w jasielskim szpitalu. Na zaproszenie dyrek-
tora szpitala Ferenca bp Wojciech Tomaka dokonaø wizytacji cho-
rych. Po wizytacji dyrektor przygotowaø przyjeÎ cie i zaprosiø na nie
biskupa oraz personel medyczny62. PowyzÇszy fakt zakwalifikowano
jako wykraczajaÎcy przeciwko regulaminowi wizytacji w szpitalu.
Przeprowadzone przez zasteÎpceÎ kierownika Wydziaøu do SprawWy-
znanÂ badanie wykazaøo, zÇe ¹Wizytacja w Szpitalu Powiatowymw JasÂ-
le biskupa Tomaki odbyøa sieÎ za zgodaÎ Dyrektora dr. Ferenca, ktoÂ ry
poleciø portierowi wpusÂcicÂ na teren szpitala Biskupa, co potwierdza
v-dyrektor tow. Reczekº. Zdaniem kierownika Wydziaøu do Spraw
WyznanÂ ¹wizytacja zakøoÂcaøa normalny tok pracy, odciaÎgajaÎc obsøu-
geÎ salowaÎ ± pieleÎgniarki ± od obsøugi chorych. Dyrektor dr Ferenc
witaø biskupa, caøujaÎc go w piersÂcienÂ na reÎ ce, przykleÎkajaÎc. Wobec
powszechnie znanych, cichych zarzutoÂw nieroÂwnego traktowania
chorych w przydziale lekoÂw, pomijania, krzywdzenia partyjnych gor-
szaÎ obsøugaÎ nalezÇy przeprowadzicÂ fachowaÎ kontroleÎ w szpitalu (in-
formacja z KP PZPR w JasÂle)º63. ¹Jest to pierwszy wypadek na
przestrzeni 15-lecia Polski Ludowej, zÇe biskup dokonaø wizytacji ka-
nonicznej w panÂstwowej placoÂwce søuzÇby zdrowiaº64.

OceniajaÎc posteÎpy laicyzacji, sprawozdawca zauwazÇyø, zÇe ¹dyrek-
cje szpitali nie przywiaÎzujaÎ do tego zagadnienia nalezÇytej wagi,
a wreÎ cz odwrotnie, uøatwiajaÎ dziaøalnosÂcÂ zakonnicom, stawiajaÎc je
na stanowiskach oddziaøowych. PrzeøozÇone pieleÎgniarek w szpitalach

61 [Maszynopis dotyczaÎcy sposoboÂw laicyzacji szpitali na terenie woj. rzeszow-

skiego, brak daty i podpisu], APRZ, sygn. 21005, k. 15.
62 Pismo PrzewodniczaÎcego PPRN Janik Stanisøawa z dnia 29 maja 1959 r.

(WSW-5/59) do PWRN w Rzeszowie Wydziaø do Spraw WyznanÂ , dotyczaÎce informa-

cji z przebiegu wizytacji biskupa, APRz, sygn. 20975, k. 19.
63 Sprawozdanie z dnia 24 czerwca 1959 r., z delegacji søuzÇbowej w sprawie wykra-

czajaÎcej przeciwko regulaminowi wizytacji w Szpitalu Powiatowymw JasÂle ks. bp. Tomaki

za zgodaÎ Dyrektora Szpitala Ferenca ± odbytej w dniu 11 czerwca 1959 r. w towarzystwie

przedstawiciela Wydziaøu Zdrowia PWRN ob. Gorczycy, APRz, sygn. 20975, k. 20.
64 Informacja o dziaøalnosÂci kleru w kraju na terenie woj. rzeszowskiego, APRz,

sygn. 20955, k. 58.
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saÎ przewazÇnie gøeÎboko wierzaÎcymi [...]º65. Dyrektorzy szpitali, czøon-
kowie partii ¹nie przeciwdziaøajaÎ oddziaøywaniu kleru, a wreÎ cz od-
wrotnie, swoim milczeniem oddziaøywanie to uøatwiajaÎ [...] dziaøal-
nosÂcÂ kleru znajduje podatny grunt wsÂroÂd personelu sÂwieckiego, m.in.
u przeøozÇonej pieleÎgniarekº66.

WNIOSKI

OceniajaÎc wkøadWydziaøu do SprawWyznanÂ wRzeszowiew pro-
ces laicyzacji søuzÇby zdrowia na terenie wojewoÂdztwa rzeszowskiego,
trzeba zauwazÇycÂ, zÇe jego gøoÂwna rola polegaøa na koordynacji zadanÂ
oraz merytorycznym uzgadnianiu stanowiska w danej sprawie z inny-
mi jednostkami. WdsW wspoÂ øpracowaø z wydziaøami PrezydiumWo-
jewoÂdzkiej Rady Narodowej, wydziaøami prezydioÂw powiatowych
(miejskich) rad narodowych, dyrektorami placoÂwek søuzÇby zdrowia,
Komitetem Administracyjnym KC PZPR oraz innymi. Wydziaø wieÎ c
± na mocy okoÂ lnika nr 175 Prezesa Rady MinistroÂw ± byø odpowie-
dzialny za caøoksztaøt polityki wyznaniowej na terenie wojewoÂdztwa
przez Prezydium WRN. Oznaczaøo to, zÇe wbrew obowiaÎzujaÎcemu
prawu realizowaø tajne wytyczne KC PZPR oraz UrzeÎdu do Spraw
WyznanÂ . Skutkiem tych dziaøanÂ byøo instrumentalne stosowanie pra-
wa, m.in. dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsa-
dzaniu duchownych stanowisk kosÂcielnych celem odmowy zatrudnia-
nia kapelanoÂw w szpitalach albo pozbywania sieÎ ksieÎ zÇy zbyt gorli-
wych. NormaÎ byøo, zÇe odmawiano zatrudnienia kapøanom zakon-
nym. InstrukcjaÎ Ministra Zdrowia z 3 grudnia 1956 r. posøugiwano
sieÎ do ograniczania udzielania posøug duszpasterskich chorym prze-
bywajaÎcym w szpitalach i sanatoriach. Wydziaø wbrew postanowie-
niom instrukcji opracowaø dla dyrektoroÂw szpitali strategieÎ , w jaki
sposoÂb nie dopuszczacÂ do zatrudniania kapelanoÂw. JednaÎ z metod

65 Notatka informacyjna z przeprowadzonego rozeznania w sprawie oddziaøywa-

nia personelu zakonnego i kleru na chorych i pracownikoÂw zatrudnionych w spoøecz-

nych zakøadach søuzÇby zdrowia na terenie woj. rzesz., z dnia 22 marca 1960 r., APRz,

sygn. 21138, k. 10.
66 TamzÇe, k. 8.
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byøo powoøanie biegøych, by wydali np. orzeczenie, izÇ kaplica szpital-
na grozi zawaleniem, w zwiaÎzku z czym nalezÇy jaÎ niezwøocznie
zamknaÎcÂ, brak kaplicy zasÂ beÎdzie wystarczajaÎcaÎ podstawaÎ, aby nie
zatrudniacÂ kapelana. Inne dziaøania Wydziaøu przyniosøy skutek
w postaci wyrugowania sioÂ str zakonnych ze szpitali, prawie caøkowi-
tej likwidacji kaplic szpitalnych pod pretekstem powieÎkszenia po-
wierzchni szpitalnej oraz usunieÎ cia emblematoÂw religijnych z sal.

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF DENOMINATIONS

OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE VOIVODESHIP NATIONAL

COUNCIL IN RZESZOÂ W IN THE SECULARIZATION OF THE NATIONAL

HEALTH SERVICE (NHS)

S umma r y

In 1955 the Cabinet passed Resolution No. 132 establishing Depart-
ments of Denominations at the Executive Committees of the Voivodeship
National Councils and the National Councils of Warsaw and èoÂdzÂ. They
reported directly to the Office for Denominations which would imple-
ment direct recommendations of the Communist Party.

While assessing the influence of the Department of Denominations in
RzeszoÂw over the secularisation of the NHS in Rzeszowskie Voivodeship,
it should be noted that its primary role was to coordinate the operations
and liaise with other local units on acting consistently on individual cases.
Having taken unlawful measures, the department was acting in conformi-
ty with secret guidelines of the Central Committee of the Polish United
Workers' Party and the Office for Denominations. As a result, the exis-
ting law became a tool used to obstruct the employment of hospital cha-
plains or to lay off excessively ardent priests; an example of such a law was
the Decree on the Organisation and Appointment to Ecclesiastical Offi-
ces dated 31 December 1956. Monks being denied employment was not
uncommon. The instruction of the Ministry of Health of 3 December 1956
restricted pastoral care provided to the sick in hospitals and sanatoriums.
Contrary to the instruction, the department prepared a strategy for hos-
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pital managers on how to evade the employment of chaplains. One of
them was the closing down of chapels for safety reasons ± a sealed chapel
meant that no priest was needed. Other department's initiatives conclu-
ded in the expelling of nuns from hospitals, almost entire elimination of
hospital chapels and compulsory party trainings for medical personnel.

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

MAREK BIELECKI

STOSUNKI WYZNANIOWE NA POGRANICZU
POLSKO-UKRAINÂ SKIM NA PRZYKèADZIE

DZIAèALNOSÂCI POWIATU TOMASZOWSKIEGO

UWAGI OGOÂ LNE

Od 1 maja 2004 r. granica polsko-ukrainÂ ska jest jednoczesÂnie
granicaÎ Ukraina ± Unia Europejska, a naturalnaÎ konsekwencjaÎ wøaÎ-
czenia Polski w struktury europejskie byøo przystaÎpienie Polski
21 grudnia 2007 r. do strefy Schengen. OkolicznosÂcÂ ta spowodowaøa
uøatwienia dla obywateli polskich, ktoÂ rzy przekraczajaÎ granice ze-
wneÎ trzne panÂstw-czøonkoÂw tej strefy, ale roÂwniezÇ znacznie utrudniøa
wjazd do naszego kraju obywateli panÂstw trzecich. Niestety, w ich
gronie znalezÂli sieÎ roÂwniezÇ obywatele Ukrainy. SzczegoÂ lnie dotkneÎ -
øo to rejony przygraniczne z obu stron, ktoÂ re do tego momentu
¹zÇyøyº z granicy, zarabiajaÎc na niej w bardziej lub mniej formalny
sposoÂb.

Nie ekonomia jednak beÎdzie przedmiotem niniejszego opraco-
wania, ale stosunki wyznaniowe i caøa sfera spraw z nimi zwiaÎzanych,
ktoÂ re przezÇywajaÎ w ostatnim okresie dosÂcÂ dynamiczny rozwoÂ j.

Przez termin ¹stosunki wyznanioweº beÎdziemy rozumieli zaroÂw-
no korelacje, jakie zachodzaÎ pomieÎdzy podmiotami wyznaniowymi,
podmiotami wyznaniowymi a innymi podmiotami, jak roÂwniezÇ sto-
sunki, w ktoÂrych nie uczestniczaÎ podmioty wyznaniowe, ale opierajaÎ
sieÎ na normach prawa wyznaniowego. Stosunki wyznaniowe nie beÎdaÎ
traktowane wyøaÎcznie przez pryzmat religii, ale takzÇe w konteksÂcie



szerszej wspoÂ øpracy, w gøoÂwnej mierze opierajaÎcej na trosce o wspoÂ l-
ne dziedzictwo kulturowe.

Analizie zostanaÎ poddane dwustronne umowy mieÎdzynarodowe,
ktoÂ re w swej tresÂci odwoøujaÎ sieÎ do powyzÇszych relacji. Uwaga zos-
tanie skoncentrowana na dziaøalnosÂci powiatu tomaszowskiego, ktoÂ -
ry bezposÂrednio graniczy z terytorium Ukrainy. Zawirowania histo-
ryczne spowodowaøy, zÇe istnieje duzÇa liczba rozdzielonych rodzin po
obu stronach granicy. Granica w kilku przypadkach podzieliøa roÂw-
niezÇ na dwie czeÎ sÂci miejscowosÂci, ktoÂ re przed wojnaÎ stanowiøy jednaÎ
caøosÂcÂ. Niejednokrotnie takzÇe religia byøa przesøankaÎ wzajemnych
animozji.

Pogranicze polsko-ukrainÂ skie obejmuje swoim zasieÎgiem po stro-
nie polskiej wojewoÂdztwa lubelskie i podkarpackie, a po ukrainÂ skiej
lwowskie i woøynÂskie. Caøkowita powierzchnia pogranicza wynosi
85 018 km2, z czego na PolskeÎ przypada 43 041 km2, a na UkraineÎ
41 977 km2. Granica panÂ stwowa z UkrainaÎ wynosi 529 km. Na caøym
pograniczu mieszka 8131,1 tys. ludzi. Na teren wojewoÂdztw polskich
przypada 4361,7 tys. osoÂb, natomiast na wojewoÂdztwa ukrainÂ skie
3769,4 tys. NajwieÎkszymi miastami rejonu saÎ LwoÂw, Lublin, èuck
i RzeszoÂw1.

Sam powiat tomaszowski lezÇy na poøudniowo-wschodniej czeÎ sÂci
wojewoÂdztwa lubelskiego. Na jego obszarze znajduje sieÎ przejsÂcie
drogowe i kolejowe w miejscowosÂci Hrebenne. Reforma samorzaÎdo-
wa z 1998 r. przywroÂciøa Tomaszowowi Lubelskiemu status miasta
powiatowego2.

Nie sposoÂb omawiacÂ dziaøalnosÂci powiatu tomaszowskiego
w oderwaniu od polityki prowadzonej zaroÂwno na szczeblu central-
nym, jak roÂwniezÇ wojewoÂdzkim, dlatego tezÇ wspoÂ øpraca wyznaniowa
zostanie omoÂwiona w konteksÂcie szerszej polityki panÂ stwa.

1 è. StreÎk, Zarys stosunkoÂw polsko-ukrainÂskich na terenie pogranicznym, http://

www.doss.wroclaw.pl/4_artykuly/a20051028.pdf.
2 Oficjalna strona powiatu tomaszowskiego, http://www.powiat-tomaszowski.

com.pl/.
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1. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

Polityka zawsze odgrywaøa i odgrywa ogromnaÎ roleÎ w ksztaøtowa-
niu sieÎ stosunkoÂw wyznaniowych, a religia czeÎ sto jest czynnikiem
sÂwiadczaÎcym o tozÇsamosÂci narodu. Warto wieÎ c zwroÂcicÂ uwageÎ na
te wydarzenia, ktoÂ re wywarøy wpøyw na obecnaÎ sytuacjeÎ obydwu
narodoÂw.

W literaturze przedmiotu dostrzega sieÎ rozbiezÇnosÂcÂ poglaÎdoÂw na
temat precyzyjnego wskazania poczaÎtkoÂw zaistnienia stosunkoÂw pol-
sko-ukrainÂ skich. Wedøug D. Wojakowskiego mozÇna wyodreÎbnicÂ trzy
etapy:

± etap pierwszy ± poczaÎtkiem jest powstanie zalaÎzÇkoÂw organiza-
cji panÂstwowych;

± etap drugi ± poøowa XIX w. ± stosunki ujmowane saÎ w katego-
riach narodowych;

± etap trzeci ± od czasoÂw wejsÂcia pogranicza w sfereÎ wpøywoÂw
radzieckich3.

Wydaje sieÎ , zÇe proponowany podziaø jest niekompletny i nalezÇa-
øoby wskazacÂ jeszcze kilka etapoÂw. Czwarty etap wzajemnych sto-
sunkoÂw rozpoczyna sieÎ po dniu 24 sierpnia 1991 r., kiedy to Ukraina
proklamowaøa swojaÎ niepodlegøosÂcÂ. Na pewno istotna zmiana wza-
jemnych relacji nastaÎpiøa roÂwniezÇ po wstaÎpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej w 2004 r., jak roÂwniezÇ po pomaranÂczowej rewolucji (przeøom
2004/2005), w ktoÂrej to polskie wøadze i spoøeczenÂstwo odegraøy zna-
czaÎcaÎ roleÎ .

G. BabinÂ ski uwazÇa, zÇe poczaÎtkoÂw pogranicza polsko-ukrainÂ skie-
go nalezÇy doszukiwacÂ sieÎ dopiero w XVII w., a dokøadniej od czasoÂw
powstania Bohdana Chmielnickiego, poniewazÇ do 1648 r. obszar
Ukrainy wraz z ludnosÂciaÎ traktowany byø jako integralna czeÎ sÂcÂ Rze-
czypospolitej.

W chwili obecnej Ukraina targana jest kryzysem wøadzy, a przy-
woÂdcy pomaranÂczowej rewolucji stali sieÎ dla siebie nieprzejednanymi
wrogami. OproÂcz wewneÎ trznych sporoÂw sytuacjeÎ Ukrainy kompliku-

3 D. Wojakowski, Polacy i UkrainÂcy. Rzecz o pluralizmie i tozÇsamosÂci na pogra-

niczu, KrakoÂw 2002, s. 97-98.
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je roÂwniezÇ konflikt gospodarczy z RosjaÎ, ktoÂ ra do tej chwili nie mozÇe
pogodzicÂ sieÎ z utraconymi wpøywami w swojej byøej republice.

Wzajemna korelacja stosunkoÂw polsko-ukrainÂ skich w aspekcie
konfesyjnym przybraøa na sile od momentu podpisania w 1595 r.,
a ogøoszonej w 1596 r. unii brzeskiej, ktoÂ ra miaøa na celu podporzaÎd-
kowanie KosÂcioøa Prawosøawnego na terytorium Rzeczypospolitej
jurysdykcji papieskiej, z zachowaniem obrzaÎdkuwschodniegow litur-
gii. Unia zostaøa poparta przez metropoliteÎ kijowskiego i halickiego
Michaøa RahozeÎ .

Genezy unii brzeskiej historycy dopatrujaÎ sieÎ w kilku zjawiskach.
Jak podkresÂla S. Kozak, prawosøawni historycy rosyjscy i ukrainÂ scy
wskazujaÎ dwie okolicznosÂci. PierwszaÎ z nich jest daÎzÇenie Watykanu
do podporzaÎdkowania sobie KosÂcioøa Prawosøawnego, drugaÎ zasÂ
polityka wøadz polskich. Autor ten podkresÂla, zÇe o ile powyzÇsze
czynniki na pewno odegraøy ogromnaÎ roleÎ , o tyle nie mozÇna jednak
zapomniecÂ o roli, jakaÎ odegraø woÂwczas sam KosÂcioÂ ø Prawosøawny ze
wzgleÎdu na lansowanaÎ woÂwczas w Rosji teorieÎ trzeciego Rzymu,
zgodnie z ktoÂraÎ wøadcy sÂwieccy mieli podporzaÎdkowacÂ sobie caøy
KosÂcioÂ ø i jego hierarchieÎ . Dlatego tezÇ unia miaøa bycÂ proÂbaÎ unieza-
lezÇnienia KosÂcioøa Prawosøawnego od struktur panÂstwowych4.

Nie sposoÂb w niniejszym opracowaniu przedstawicÂ losoÂw KosÂcio-
øa Greckokatolickiego, ktoÂ ry byø owocem unii brzeskiej, niemniej
jednak warto odnotowacÂ kilka najistotniejszych faktoÂw.

Cerkiew greckokatolicka istniaøa w Polsce nieprzerwanie do
1947 r., kiedy to wøadze podjeÎ øy decyzjeÎ o jej likwidacji. Dokona-
øo sieÎ to za sprawaÎ dwoÂch dekretoÂw: z 5 wrzesÂnia 1947 r.5 oraz
z 29 wrzesÂnia 1949 r.6 Pierwszy z nich dotyczyø zajeÎ cia mienia po-
zostawionego przez osoby fizyczne, natomiast drugi rozszerzaø za-

4 S. Kozak, Z dziejoÂw Ukrainy. Religia, kultura, mysÂl spoøeczna. Studia i szkice,

Warszawa 2007, s. 55-61.
5 Dekret z dnia 5 wrzesÂnia 1947 r. o przejsÂciu na wøasnosÂcÂ PanÂstwa mienia po-

zostaøego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz.U. z 1947 r., Nr 59, poz. 318).
6 Dekret z 28 wrzesÂnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 wrzesÂnia 1947 r.,

o przejsÂciu na wøasnosÂcÂ PanÂstwa mienia pozostaøego po osobach przesiedlonych do

ZSRR (Dz.U. z 1949 r., Nr 53, poz. 404).
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kres konfiskat roÂwniezÇ o osoby prawne, w tym o kosÂcioøy i zwiaÎzki
wyznaniowe.

Wskutek dziaøanÂ , ktoÂ re nastaÎpiøy po wydaniu drugiego dokumen-
tu, Cerkiew pozbawiono okoøo szesÂciuset sÂwiaÎtynÂ oraz wielu innych
obiektoÂw sakralnych. Kongregacja dla KosÂcioøoÂw Wschodnich 10 lu-
tego 1948 r. upowazÇniøa biskupoÂw katolickich do administrowania
mieniem KosÂcioøa Greckokatolickiego, jednak rzaÎd polski nie zaak-
ceptowaø tego faktu. Powstaøy w 1950 r. UrzaÎd do Spraw WyznanÂ
uznaø, zÇe KosÂcioÂ ø Greckokatolicki przestaø w Polsce egzystowacÂ
w zwiaÎzku z wyjazdem ludnosÂci ukrainÂ skiej7.

Na skutek odwilzÇy zaistniaøej po pazÂdzierniku 1956 r. podjeÎ to
proÂby restytuowania KosÂcioøa Greckokatolickiego w Polsce. W 1957 r.
prymas Stefan WyszynÂski uzyskaø zezwolenie na prowadzenie przez
ksieÎ zÇy greckokatolickich dziaøalnosÂci na ziemiach zachodnich i poÂ ø-
nocnych. W wyniku podpisania nowej umowy repatriacyjnej ze
ZwiaÎzku Radzieckiego powroÂciøo do Polski ok. 250 tys. PolakoÂw,
a wsÂroÂd nich wielu grekokatolikoÂw. WoÂwczas prymas uzyskaø zgodeÎ
wøadz na utworzenie 17 parafii greckokatolickich8.

KosÂcioÂ ø Greckokatolicki przesÂladowany byø roÂwniezÇ na teryto-
rium ZSRR. W 1946 r. wskutek decyzji wøadz zostaø wøaÎczony
w struktury Rosyjskiego KosÂcioøa Prawosøawnego, a jego powtoÂrna
legalizacja nastaÎpiøa dopiero w 1989 r.9

DuzÇe znaczenie dla stosunkoÂw wyznaniowych mieÎdzy narodami
miaøa dziaøalnosÂcÂ papiezÇa Jana Pawøa II, uwienÂczona wizytaÎ w 2001 r.
W 1991 r. papiezÇ mianowaø biskupoÂw dla trzech diecezji: lwowskiej,
kamieniecko-podolskiej i zÇytomierskiej10. Aktualnie pasterzem die-
cezji lwowskiej jest ks. abp Mieczysøaw Mokrzycki, byøy sekretarz
Jana Pawøa II.

7 K. GruÈnberg, B. Sprengel, Trudne saÎsiedztwo: stosunki polsko-ukrainÂskie w X-

XX wieku, s. 629.
8 TamzÇe, s. 702.
9 O. Turij, ZÇ ycie religijne oraz stosunki mieÎdzywyznaniowe w niepodlegøej

Ukrainie, w: TozÇsamosÂcÂ wyznaniowa i dialog jako czynnik opiniotwoÂrczy w ramach

kultury narodowej. DosÂwiadczenia Biaøorusi, Ukrainy i Polski, Lublin 2008, s. 54.
10 K. Grynberg, B. Sprengel, Trudne saÎsiedztwo, s. 752.
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Dla samego powiatu tomaszowskiego i jego mieszkanÂcoÂw ogrom-
ne znaczenie miaøo utworzenie we wrzesÂniu 1991 r. przejsÂcia drogo-
wego w Hrebennem i Rawie Ruskiej po stronie ukrainÂ skiej11. Po-
zwoliøo to mieszkanÂcom przygranicznych terenoÂw na ozÇywienie wza-
jemnych kontaktoÂw, a takzÇe na odwiedzenie døugo niewidzianych
rodzin i miejsc pochoÂwku najblizÇszych.

2. STATUS KOSÂCIOèOÂ W I ZWIAÎZKOÂ W WYZNANIOWYCH

NA UKRAINIE I W POLSCE

Z punktu widzenia tematu podjeÎ tego w niniejszym opracowaniu
wypada przedstawicÂ nawet w stopniu ogoÂ lnym struktureÎ wyznaniowaÎ
obu panÂstw. Ze wzgleÎdu na bogataÎ literatureÎ przedmiotu dotyczaÎcaÎ
naszegokraju skupimy sieÎ gøoÂwnie na sytuacji panujaÎcej naUkrainie12.

Konstytucja Ukrainy zapewnia kazÇdemu prawo do swobodnego
wyboru sÂwiatopoglaÎdu i wyznania. Ponadto stwierdza sieÎ , zÇe Cerkiew
i organizacje religijne na Ukrainie saÎ oddzielone od panÂstwa
(art. 35)13. Obok Konstytucji bardzo wazÇnym zÂroÂdøem ukrainÂ skiego
prawa wyznaniowego jest ustawa z 23 kwietnia 1991 r. o wolnosÂci
sumienia i organizacjach wyznaniowych14. Dla zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych duzÇe znaczenie ma proklamowana w tej ustawie zasada auto-
nomii i niezalezÇnosÂci organizacji religijnych (art. 5 i 7).

Na przeøomie lat 80. i 90. XX w. Ukraina przezÇyøa wzmozÇone
ozÇywienie zÇycia religijnego. Masowo zaczeÎ øy powstawacÂ roÂzÇnorodne
organizacje religijne, a ludzie zaczeÎ li otwarcie manifestowacÂ wøasne
przekonania. IlustracjaÎ tego zjawiska niech beÎdzie fakt, zÇe w 1985 r.

11 Umowa z 18maja 1992 r., mieÎdzy RzaÎdemRzeczypospolitej Polskiej a RzaÎdem

Ukrainy, w sprawie przejsÂcÂ granicznych (MP z 2003 r. Nr 37, poz. 530).
12 Wwydawnictwach polskojeÎ zycznych proÂba systematyki zagadnienÂ ukrainÂ skie-

go prawa wyznaniowego zostaøa podjeÎ ta w artykule L. Kovalenko, Podstawowe regu-

lacje wyznaniowe w prawie ukrainÂskim, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2002, t. 5,

s. 79-109.
13 Tekst za: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s.1664.
14 VVR (Vidmosti Verchownoji Rady Ukrainy-dziennik ustaw), nr 25, poz. 283.
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na Ukrainie radzieckiej zarejestrowanych byøo 16 wyznanÂ religij-
nych, a na poczaÎtku XXI w. liczba ta znacznie przekraczaøa setkeÎ 15.

Na dzienÂ dzisiejszy ± wedøug roÂzÇnych statystyk ± 50-66% obywa-
teli deklaruje sieÎ jako osoby wierzaÎce16, z czego 96% organizacji
wyznaniowych uwazÇa sieÎ za chrzesÂcijanÂ skie, 3,33% wyznaje islam,
0,86% tworzy roÂzÇne kierunki judaizmu, 0,45% to wyznawcy buddyz-
mu oraz innych wschodnich nurtoÂw religijnych, 0,34% to sympatycy
wierzenÂ neopoganÂskich i 0,87% osoby nalezÇaÎce do innych wyznanÂ 17.
StatystykeÎ teÎ uzupeøniajaÎ dane zamieszczone na oficjalnej stronie
CIA, na ktoÂre powoøuje sieÎ Wikipedia. Wedøug tych zÂroÂdeø ± dane
na 2006 r. ± sposÂroÂd ogoÂ lnej liczby wierzaÎcych 50,4% nalezÇy do
UkrainÂ skiego KosÂcioøa Prawosøawnego Patriarchatu Kijowskiego,
26,1% do UkrainÂ skiego KosÂcioøa Prawosøawnego Patriarchatu Mo-
skiewskiego, 8% do UkrainÂ skiej Cerkwi Greckokatolickiej, 7,2% do
UkrainÂ skiego KosÂcioøa Prawosøawnego, 2,2% do KosÂcioøa Rzymsko-
katolickiego. To samo zÂroÂdøo podaje, zÇe ogoÂ lna liczba protestantoÂw
sieÎga 2,2%, wyznawcoÂw judaizmu 0,6% oraz innych wyznanÂ 3,2%18.

NajliczniejszaÎ grupeÎ stanowiaÎ prawosøawni chrzesÂcijanie. Na
dzienÂ dzisiejszy na Ukrainie gøoÂwnie trzy wspoÂ lnoty zrzeszajaÎ wier-
nych. SaÎ to m.in.: UkrainÂ ski KosÂcioÂ ø Prawosøawny podporzaÎdkowany
kanonicznie Moskiewskiemu Patriarchatowi, UkrainÂ ski Autokefa-
liczny KosÂcioÂ ø Prawosøawny i UkrainÂ ski KosÂcioÂ ø Prawosøawny Pa-
triarchatu Kijowskiego. Dwa ostatnie KosÂcioøy nie saÎ uznawane
przez inne lokalne kosÂcioøy prawosøawne i traktowane saÎ jako nie-
kanoniczne.

15 O. Turij, ZÇ ycie religijne, s. 47. Autor zauwazÇa, zÇe do organizacji religijnych

oficjalna statystyka Komitetu PanÂstwowego do spraw NarodowosÂci i Religii zalicza

zgodnie z obowiaÎzujaÎcym ustawodawstwem nie tylko lokalne wspoÂ lnoty religijne, lecz

takzÇe osÂrodki oraz administracyjne jednostki organizacyjne (metropolie, eparchie itp.),

klasztory, osÂrodki misyjne, bractwa, jak roÂwniezÇ uczelnie o charakterze religijnym.
16 Wikipedia ± 50% (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina). L. Kovalenko, Pod-

stawowe regulacje wyznaniowe, podaje 58%. Autorka powoøuje sieÎ na: V. Vaskovsyj,

Rozvytok relihijnoji merezhi v Ukrajani: rik 2000, ¹Natsionalna bezpieka i oborona:

@001/3, s. 52; O. Turij, ZÇ ycie religijne, s. 48, pisze o 66%.
17 O. Turij, ZÇ ycie religijne, s. 52.
18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina#cite_note-7; https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/geos/up.html#People.
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Stosunkowo niewielkaÎ grupeÎ chrzesÂcijan stanowiaÎ katolicy ob-
rzaÎdku wschodniego i øacinÂ skiego oraz protestanci, a wsÂroÂd nich
wspoÂ lnoty zielonosÂwiaÎtkowcoÂw, baptystoÂw, adwentystoÂw oraz
sÂwiadkoÂw Jehowy.

Judaizm z kolei reprezentowany jest przez kilka organizacji i kie-
runkoÂw, wsÂroÂd ktoÂrych najwazÇniejsze to Sojusz ChasydoÂw Chabad
Lubawicz Judejskich WspoÂ lnot i Organizacji Wyznaniowych Ukrai-
ny oraz Sojusz Judejskich Organizacji Wyznaniowych Ukrainy. Ist-
niejaÎ takzÇe nieliczne nurty o charakterze reformatorskim. WsÂroÂd
nich wysteÎpujaÎ m.in. wspoÂ lnoty judaizmu posteÎpowego, judaizmu
mesjanÂ skiego, judeochrzesÂcijan i inne.

Muzuømanie podzieleni saÎ pomieÎdzy trzy niezalezÇne osÂrodki: Du-
chowny ZarzaÎd MuzuømanoÂw Krymu w Symferopolu, Duchowny
ZarzaÎd MuzuømanoÂw Ukrainy w Kijowie oraz Duchowne Centrum
MuzuømanoÂw Ukrainy w Doniecku19.

Coraz mocniejszaÎ pozycjeÎ na Ukrainie zaczynajaÎ odgrywacÂ nowe
ruchy religijne, ktoÂ rych liczba w latach 1992-2007 wzrosøa prawie 60-
krotnie z 27 do 1583. DuzÇa liczba tych wspoÂ lnot jest wynikiem maøo
skomplikowanej procedury rejestracyjnej oraz wymaganej maøej licz-
by osoÂb do rejestracji. Nowe ruchy religijne dziaøajaÎ w formie orga-
nizacji religijnych, a status osoby prawnej nabywajaÎ w momencie
rejestracji przez 10 peønoletnich obywateli20. èatwosÂcÂ rejestracji po-
woduje liczne naduzÇycia, dlatego tezÇ coraz czeÎ sÂciej wysuwane saÎ po-
stulaty, aby nieco zaostrzycÂ obowiaÎzujaÎce procedury.

Sytuacja kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce regulo-
wana jest w gøoÂwnej mierze przez KonstytucjeÎ RP z 1997 r., ustaweÎ
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, ustawy szczegoÂ øowe
regulujaÎce sytuacjeÎ poszczegoÂ lnych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych, a w przypadku KosÂcioøa Katolickiego roÂwniezÇ Konkordat pod-
pisany ze StolicaÎ ApostolskaÎ.

Od wiekoÂw dominujaÎcaÎ pozycjeÎ ma w Polsce KosÂcioÂ ø Rzymsko-
katolicki. SwoÂ j status zawdzieÎ cza gøoÂwnie duzÇej liczbie wyznawcoÂw

19 O. Turij, ZÇ ycie religijne, s. 52-60; szerzej: ÀÕÛiÓiõÈ âÐ ÒiàÞáßÞÒiÔÐÝÝï (http://

www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2979431&cat_id=31295).
20 TamzÇe; L. Kovalenko, Podstawowe regulacje wyznaniowe, s. 92-98.
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rozlokowanych na obszarze caøego kraju. W Polsce o tym, czy dany
czøowiek nalezÇy do KosÂcioøa Katolickiego decyduje chrzest21. PonizÇej
zaprezentowane zostanaÎ dane zawarte w Maøym Roczniku Statys-
tycznym za 2008 r. NalezÇy jednak zdawacÂ sobie spraweÎ , zÇe saÎ one
oparte na zgøoszeniach samych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
dlatego tezÇ mogaÎ odbiegacÂ od stanu rzeczywistego22.

KosÂcioÂ ø Katolicki w Polsce funkcjonuje w czterech obrzaÎdkach.
ObrzaÎdek rzymskokatolicki liczy 33 862 826 wiernych, greckokato-
licki ± odpowiednio 53 000, ormianÂski 5000 i neounicki 190, w sumie
daje to 33 921 016, co przy ogoÂ lnej liczbie ludnosÂci 38 125 000 daje
89%. KosÂcioøy starokatolickie, do ktoÂrych zakwalifikowano Staroka-
tolicki MariawitoÂw, Polskokatolicki, Katolicki MariawitoÂw i Staroka-
tolicki majaÎ øaÎcznie 80 775 wyznawcoÂw. KosÂcioøy prawosøawne (Pol-
ski Autokefaliczny KosÂcioÂ ø Prawosøawny, Wschodni KosÂcioÂ ø Staro-
obrzeÎdowy) liczaÎ odpowiednio 506 800 i 457, w sumie 507 257. KosÂ-
cioøy protestanckie (Ewangelicko-Augsburski, ZielonosÂwiaÎtkowy,
AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, WspoÂ lnota KosÂcioøoÂw Chrystuso-
wych RP, ChrzesÂcijanÂ ski KosÂcioÂ ø Gøosicieli Dobrej Nowiny, ChrzesÂ-
cijan BaptystoÂw, Ewangelicko-Metodystyczny, Ewangelicko-Refor-
mowany, KosÂcioÂ ø BozÇy w Chrystusie, Wolnych ChrzesÂcijan, Chrys-
tusowy, Ewangelicznych ChrzesÂcijan, Zrzeszenie Wolnych Badaczy
Pisma SÂwieÎ tego, SÂwiecki Ruch Misyjny ¹Epifaniaº) majaÎ øaÎcznie
151 894 wyznawcoÂw; sÂwiadkowie Jehowy 126 82723.

DuzÇa liczba zarejestrowanych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych stwarza szerokie pole potencjalnej wspoÂ øpracy po obu stronach
granicy. W powiecie tomaszowskim dominujaÎ katolicy obrzaÎdku øa-
cinÂ skiego, ale saÎ roÂwniezÇ grekokatolicy, prawosøawni, zielonosÂwiaÎt-
kowcy i sÂwiadkowie Jehowy.

21 Odmiennie nizÇ np. w Niemczech, gdzie decyduje fakt opøacenia podatkoÂw na

rzecz danego zwiaÎzku wyznaniowego.
22 Szerzej o strukturze wyznaniowej w Polsce w: M. Rynkowski, PanÂstwo i KosÂ-

cioÂø w Polsce, w: PanÂstwo i KosÂcioÂø w krajach Unii Europejskiej, pod red. G. Robbersa,

Wrocøaw 2007, s. 289-303.
23 Maøy Rocznik Statystyczny Polski 2008 (http://www.stat.gov.pl).
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3. UMOWY POLSKO-UKRAINÂ SKIE24

Historia stosunkoÂw polsko-ukrainÂ skich nie byøa øatwa. Po obu
stronach granicy zÇyjaÎ jeszcze ludzie, ktoÂ rzy pamieÎ tajaÎ bratoboÂ jcze
walki PolakoÂw i UkrainÂcoÂw, ale powoli w sÂwiadomosÂci obu narodoÂw
zanikajaÎ wzajemne animozje i ludzie zaczynajaÎ podchodzicÂ do siebie
z wieÎkszym zaufaniem.

Ukraina doskonale zdaje sobie spraweÎ , zÇe Polska mozÇe jej po-
moÂc w kwestii potencjalnego czøonkostwa w Unii Europejskiej czy
NATO. Polsce roÂwniezÇ zalezÇy, by w Ukrainie miecÂ sprzymierzenÂca
i mocnego saÎsiada. Dlatego tezÇ nie dziwi fakt, zÇe mieÎdzy obydwoma
panÂstwami rozwija sieÎ ozÇywiona wspoÂ øpraca.

Na dzienÂ dzisiejszy funkcjonuje dziewieÎ cÂ przejsÂcÂ granicznych
w: Dorohusku, Hrebennem, Hrubieszowie, PrzemysÂlu, Werchracie,
KrosÂcienku, Zosinie i Korczowej. Planowane jest takzÇe otwarcie no-
wych. Na przejsÂciach tych panuje wzmozÇony ruch, co roÂwniezÇ powo-
duje wiele problemoÂw.

Po proklamowaniu niepodlegøosÂci Ukrainy w 1991 r. nastaøa no-
wa jakosÂcÂ w stosunkach mieÎdzy obydwoma narodami. Oficjalnie
i w sposoÂb formalny mozÇna byøo prowadzicÂ wzajemnaÎ politykeÎ .

PonizÇej przyjrzymy sieÎ tym rozwiaÎzaniom prawnym, ktoÂre wy-
wierajaÎ wpøyw na wzajemne stosunki konfesyjne. BeÎdaÎ to umowy
mieÎdzy obydwoma panÂstwami, zawierane zaroÂwno na szczeblu panÂ -
stwowym, jak i regionalnym.

2.1. UMOWY MIEÎDZYPANÂ STWOWE

ZapowiedzÂ wzajemnej wspoÂ øpracy na wielu pøaszczyznach, w tym
roÂwniezÇ wyznaniowej, znalazøa sieÎ w traktacie o dobrym saÎsiedztwie
podpisanym 18 maja 1992 r. (ToDS). W art. 10 obie strony zadekla-
rowaøy, zÇe beÎdaÎ sprzyjacÂ ustanowieniu i rozwojowi wzajemnych kon-
taktoÂw i wspoÂ øpracy. SzczegoÂ lna uwaga miaøa zostacÂ posÂwieÎ cona

24 W niniejszym opracowaniu termin ¹umowaº i ¹porozumienieº traktowane saÎ

tozÇsamo.
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wspoÂ øpracy w obszarach przygranicznych. W tym celu powoøano
MieÎdzyrzaÎdowaÎ KomisjeÎ do spraw wspoÂ øpracy Transgranicznej25.

W obu krajach istniejaÎ dosÂcÂ liczne skupiska mniejszosÂci narodo-
wych. Zgodnie z art. 11(ToDS) obie strony zobowiaÎzaøy sieÎ do za-
pewnienia ochrony czøonkom mniejszosÂci polskiej na Ukrainie
i ukrainÂ skiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarantuje sieÎ w tym celu
mozÇnosÂcÂ zachowania wyrazÇania i rozwijania swojej tozÇsamosÂci et-
nicznej, kulturalnej, jeÎ zykowej i religijnej bez jakiejkolwiek dyskry-
minacji26. W tym celu strony zobowiaÎzaøy sieÎ do podjeÎ cia dziaøanÂ ,
majaÎcych na celu zapewnienie w szczegoÂ lnosÂci realizacji prawa do:

± nauczania i uczenia sieÎ jeÎ zyka ojczystego i w jeÎ zyku ojczystym,
swobodnego posøugiwania sieÎ nim, dosteÎp, rozpowszechniania i wy-
miany informacji w tym jeÎ zyku;

± zakøadania i utrzymywania wøasnych instytucji i stowarzyszenÂ
osÂwiatowych, kulturalnych i religijnych;

± wyznawania i praktykowania swej religii;
± uzÇywania imion i nazwisk w brzmieniu przyjeÎ tym dla jeÎ zyka

ojczystego;
± ustanawiania i utrzymywania niezakøoÂconych kontaktoÂw mieÎ -

dzy sobaÎ w obreÎbie kraju zamieszkania, jak roÂwniezÇ przez granice.
Prawa mniejszosÂci zostaøy roÂwniezÇ potwierdzone w innej umowie

(art. 12), gdzie obie strony zobowiaÎzaøy sieÎ , zÇe beÎdaÎ na swoim tery-
torium wspieracÂ dziaøalnosÂcÂ towarzystw narodowo-kulturalnych27.

Po obu stronach granicy istniejaÎ opuszczone i zaniedbane cmen-
tarze wyznaniowe, na ktoÂrych niszczejaÎ bezcenne dobra kultury. Dla-
tego tezÇ pozytywnie nalezÇy ocenicÂ fakt, zÇe strony zobowiaÎzaøy sieÎ , zÇe
beÎdaÎ zapewniacÂ nalezÇytaÎ ochroneÎ prawnaÎ, materialnaÎ i innaÎ znajdu-
jaÎcym sieÎ na ich terytoriach wartosÂciom, zabytkom i obiektom zwiaÎ-

25 Traktat mieÎdzy RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ a UkrainaÎ z 18 maja 1992 r. o dobrym

saÎsiedztwie, przyjaznych stosunkach i wspoÂ øpracy (Dz.U. z 1993 r., Nr 125, poz. 573).
26 Szerzej na temat dyskryminacji: P. Stanisz, WspoÂlnotowy zakaz dyskryminacji

w zatrudnieniu ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2005, nr 1,

s. 43-56.
27 Umowa mieÎdzy RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej z RzaÎdem Ukrainy z 20

maja 1997 r. o wspoÂ øpracy w dziedzinie kultury nauki i osÂwiaty (Dz.U. z 2000 r., Nr 3,

poz. 29).
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zanym z dziedzictwem kulturalnym drugiej strony (art. 13 ust. 4
ToDS).

Do powyzÇszej normy nawiaÎzuje roÂwniezÇ swaÎ tresÂciaÎ art. 18, w ktoÂ -
rym zapewnia sieÎ , zÇe strony zachowajaÎ i obejmaÎ ochronaÎ prawnaÎ, jak
roÂwniezÇ beÎdaÎ utrzymywacÂ zgodnie z normami prawa mieÎdzynarodo-
wego, w tym humanitarnego, oraz zwyczajami narodowymi i religij-
nymi wojskowe i cywilne groby, cmentarze i miejsca pochoÂwku znaj-
dujaÎce sieÎ obecnie lub w przyszøosÂci odkryte na ich terytoriach.

Obywatele Ukrainy majaÎ roÂwniezÇ mozÇliwosÂcÂ otrzymywania wiz
bez zbeÎdnej zwøoki w celu wzieÎ cia udziaøu w pogrzebie czøonka naj-
blizÇszej rodziny28.

2.2. UMOWY REGIONALNE

Obok umoÂw zawieranych na szczeblu centralnym stosunki pol-
sko-ukrainÂ skie regulujaÎ takzÇe umowy zawierane pomieÎdzy jednost-
kami samorzaÎdu terytorialnego, w ktoÂrych roÂwniezÇ mozÇna doszukacÂ
sieÎ odniesienÂ do kwestii wyznaniowych. Warto wieÎ c przyjrzecÂ sieÎ tym
porozumieniom, skupiajaÎc szczegoÂ lnaÎ uwageÎ na rozwiaÎzaniach przy-
jeÎ tych przez powiat tomaszowski i gminy wchodzaÎce w jego skøad.
NalezÇy roÂwniezÇ wspomniecÂ o umowach zawartych przez UrzaÎd Wo-
jewoÂdzki w Lublinie i Rzeszowie, z tego wzgleÎdu, zÇe granice wschod-
nie obu wojewoÂdztw saÎ jednoczesÂnie granicami Polski z UkrainaÎ.

ZaroÂwno wojewoÂdztwo lubelskie, jak i podkarpackie w swoich
priorytetach wspoÂ øpracy zagranicznej przewidziaøy wspoÂ øpraceÎ
z UkrainaÎ. WojewoÂdztwo lubelskie jako potencjalnych partneroÂw
wprost wskazuje obwoÂd lwowski i woøynÂski29. Dotychczas wojewoÂdz-
two lubelskie zawarøo nasteÎpujaÎce umowy z partnerami ukrainÂ skimi:

± umowa z obwodemwoøynÂskim z 1 pazÂdziernika 2002 r. o wspoÂ ø-
pracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej;

28 Umowa mieÎdzy RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem MinistroÂw

Ukrainy o zasadach ruchu osobowego (MP z 2003 r., Nr 56, poz. 878).
29 Uchwaøa SemikuWojewoÂdztwa Lubelskiego z 25 kwietnia 2005 r., nr XXXIII.
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± umowa z obwodem øuzÇanÂskim z 11 wrzesÂnia 2003 r. o wspoÂ ø-
pracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej;

± umowa z obwodem lwowskim z 16 czerwca 2004 r. o wspoÂ øpra-
cy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej30.

W ramach prezentowanych umoÂw strony zobowiaÎzaøy sieÎ do pro-
wadzenia polityki wspoÂ øpracy i wspierania przedsieÎbiorstw, rozwoju
stosunkoÂw gospodarczych, wspoÂ øpracy szkoÂ ø i uczelni wyzÇszych,
wspoÂ øpracy w dziedzinie sportu, turystyki i ochrony zdrowia, a takzÇe
rozwiaÎzywania problemoÂw ochrony sÂrodowiska. Zagadnienia konfe-
syjne nie zostaøy w nich wprost poruszone, niemniej jednak strony
przewidziaøy szeroko rozumianaÎ wspoÂ øpraceÎ kulturalnaÎ, ktoÂ ra mozÇe
przybieracÂ roÂzÇne formy. W jej zakres mozÇe wchodzicÂ chociazÇby
ochrona zabytkoÂw zwiaÎzanych z kultem religijnym.

WojewoÂdztwo lubelskie jest od 1995 r. czøonkiem zwiaÎzku Trans-
granicznego Euroregion Bug, ktoÂ re skupia wojewoÂdztwo lubelskie,
obwoÂd brzeski na Biaøorusi, obwoÂd woøynÂski oraz dwa rejony z ob-
wodu lwowskiego. Jednym z celoÂw zwiaÎzku jest rozwijanie kontak-
toÂw mieÎdzy mieszkanÂcami obszaroÂw przygranicznych oraz wspoÂ øpra-
cy instytucjonalnej, a takzÇe podmiotoÂw gospodarczych31.

WojewoÂdztwo podkarpackie aktualnie ma podpisane cztery po-
rozumienia z ukrainÂ skimi partnerami, a ich materia zbiezÇna jest z te-
matykaÎ umoÂw, ktoÂ re zawarøo wojewoÂdztwo lubelskie. SaÎ to nasteÎpu-
jaÎce porozumienia:

± porozumienie o wspoÂ øpracy z obwodem lwowskim z 30 marca
2000 r.;

± porozumienie o wspoÂ øpracy z obwodem woøynÂskim z 25 maja
2000 r.;

± porozumienie o wspoÂ øpracy z obwodem iwano-frankowskim
z 20 czerwca 2002 r.;

± porozumienie o wspoÂ øpracy z obwodem odeskim z 14 kwietnia
2005 r.32

30 Oficjalna strona wojewoÂdztwa lubelskiego: http://www.lubelskie.pl/um/wspol-

praca.php.
31 ZwiaÎzek Transgraniczny Euroregion Bug, Stowarzyszenie SamorzaÎdoÂw Euro-

regionu www. euroregionbug.pl.
32 Oficjalna strona wojewoÂdztwa podkarpackiego: www.podkarpackie.pl.
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WojewoÂdztwo podkarpackie reprezentuje PolskeÎ w ZwiaÎzku
MieÎdzyregionalnym ¹Euroregion Karpackiº. W jego skøad proÂcz
Polski wchodzaÎ przedstawicieleUkrainy, Søowacji,WeÎgier i Rumunii.
GøoÂwnaÎ przesøankaÎ utworzenia w 1993 r. Euroregionu Karpaty byøo
inicjowanie i koordynowanie dziaøanÂ w zakresie promocji gospodar-
czej, naukowej, kulturalnej, osÂwiatowej, turystycznej i ekologicznej33.

WojewoÂdztwa lubelskie i podkarpackie oraz obwody lwowski
i woøynÂski majaÎ opracowanaÎ WspoÂ lnaÎ StrategieÎ WspoÂ øpracy Trans-
granicznej na lata 2005-2015, a niektoÂre z jej elementoÂw mogaÎ miecÂ
istotne znaczenie dla wzajemnych kontaktoÂw podmiotoÂw wyznanio-
wych po obu stronach granicy.

Wytyczono priorytety w zakresie rozwoju wzajemnego dziedzic-
twa, rozumianego jako ochrona wielokulturowego pogranicza pol-
sko-ukrainÂ skiego, kultywowanie historycznego dziedzictwa kultural-
nego, materialnego i spoøecznego oraz tworzenie wspoÂ lnego wize-
runku pogranicza34. Konkretyzacja wzajemnych dziaøanÂ w celu
ochrony jego ma koncentrowacÂ sieÎ wokoÂ ø takich zagadnienÂ , jak:

± sprzyjanie zachowaniu tradycji regionoÂw, ze szczegoÂ lnym u-
wzgleÎdnieniem ich wielokulturowego charakteru;

± aktywizacja wspoÂ øpracy instytucji kulturalnych, sprzyjanie or-
ganizacji transgranicznych imprez kulturalnych;

± popularyzacja dziedzictwa kulturowego saÎsiadoÂw i promowa-
nie wzajemnej tolerancji i zrozumienia;

± wsparcie dziaøanÂ na rzecz utworzenia tematycznych szlakoÂw
turystycznych wmiejscowosÂciach, ktoÂ re majaÎ historyczne i kulturowe
znaczenie dla regionoÂw, wykorzystanie potencjaøu i dosÂwiadczenÂ
mniejszosÂci narodowych w dziaøaniach na rzecz ich poznania i popu-
laryzacji;

± ochrona i odnowa materialnego dziedzictwa kultury35.

33 Euroregion Karpacki, http://www.franko.lviv.ua/rasd/mirror_pl/index.htm.
34 WspoÂlna Polsko-UkrainÂska Strategia WspoÂøpracy Transgranicznej. Lubelskie,

podkarpackie, woøynÂskie, lwowskie, 2005-2015, Lublin 2005, s. 42.
35 TamzÇe, s. 43.
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Przedstawione priorytety znajdujaÎ juzÇ praktyczne zastosowanie
na pograniczu polsko-ukrainÂ skim, o czym beÎdzie mowa w dalszej
czeÎ sÂci opracowania.

Powiat tomaszowski z racji bliskiego saÎsiedztwa z UkrainaÎ (To-
maszoÂw Lubelski lezÇy w odlegøosÂci 22 km od granicy) prowadzi roÂw-
niezÇ ozÇywionaÎ wspoÂ øpraceÎ z najblizÇszymi saÎsiadami. Jej owocem saÎ
porozumienia podpisywane zaroÂwno przez samo miasto powiatowe,
jak roÂwniezÇ przez urzeÎdy gmin, ktoÂ re wchodzaÎ w skøad powiatu.

Jednostki samorzaÎdu terytorialnego majaÎ delegacjeÎ ustawowaÎ do
podpisywania tego typu umoÂw. Zgodnie z art. 12 ust. 9a ustawy
o samorzaÎdzie powiatowym do wyøaÎcznej wøasÂciwosÂci rady powiatu
nalezÇy podejmowanie uchwaø w sprawach wspoÂ øpracy ze spoøecznosÂ-
ciami lokalnymi innych panÂstw oraz przysteÎpowanie do mieÎdzynaro-
dowych zrzeszenÂ spoøecznosÂci lokalnych36.

AnalogicznaÎ tresÂcÂ zawiera takzÇe art. 18 ust. 2 p. 12a ustawy o sa-
morzaÎdzie gminnym37.

Na chwileÎ obecnaÎ powiat tomaszowski ma podpisane dwa poro-
zumienia z ukrainÂ skimi partnerami. Pierwsza umowa zostaøa podpi-
sana 1 czerwca 2000 r. z rejonem zÇoÂ økiewskim, druga zasÂ 15 pazÂdzier-
nika 2004 r. z rejonem sokalskim. Podobnie jak w umowach, ktoÂ re
podpisane saÎ na szczeblu wojewoÂdzkim, nie ma tutaj wprost odnie-
sienÂ do wspoÂ øpracy wyznaniowej, chociazÇ przewidziano wspoÂ ødziaøa-
nie w obszarze dziaøalnosÂci kulturalnej38.

WsÂroÂd gmin, ktoÂ re wchodzaÎ w skøad powiatu tomaszowskiego,
aktualnie tylko dwie majaÎ sformalizowanaÎ wspoÂ øpraceÎ (gmina BeøzÇec
i èaszczoÂw), natomiast dwie majaÎ podpisane deklaracje wspoÂ øpracy
(gmina Rachanie i gmina Krynice).

Gmina BeøzÇec utrzymuje szerokie kontakty z ukrainÂ skim mias-
tem Beøz, z ktoÂ rym ma podpisane cztery umowy39. Pierwsza umowa
zostaøa zawarta 18 maja 2007 r. Zgodnie z art. 1 przedmiotem jej jest

36 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzaÎdzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r.,

Nr 91, poz. 578 z poÂzÂn. zm.).
37 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorzaÎdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.

1591 z poÂzÂn. zm.).
38 Oficjalna strona powiatu tomaszowskiego, http://www.powiat-tomaszowski.

com.pl.
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obustronnie korzystna wspoÂ øpraca regionalna w zakresie rozwoju
gospodarczego, nauki, kultury, osÂwiaty, ochrony zdrowia, turystyki
oraz innych kierunkoÂw w zakresie kompetencji stron. Do wspoÂ øpracy
wyznaniowej odnosicÂ sieÎ mogaÎ zapisy tej umowy, dotyczaÎce m.in.
wspierania dziaøalnosÂci organizacji pozarzaÎdowych (art. 3 ust. 1 lit. b)
organizowania wspoÂ lnych przedsieÎwzieÎ cÂ kulturalnych i osÂwiatowych
(art. 3 ust. 1 lit. f), opracowanie i wprowadzanie wspoÂ lnych projek-
toÂw rozwoju regionu dla otrzymania sÂrodkoÂw finansowych z grantoÂw
(art. 3 ust. 1 lit. h) oraz wymiana dosÂwiadczenÂ w zakresie ochrony
zabytkoÂw (art. 3 ust. 1 lit. i)40.

Kolejne trzy umowy zostaøy podpisane 28 listopada 2008 r. SaÎ to:
± umowa zawarta pomieÎdzy lwowskim Obwodowym Centrum

Pracy dla MøodziezÇy a gminaÎ BeøzÇec w ramach wspoÂ øpracy mieÎdzy-
narodowej;

± umowa zawarta pomieÎdzy Obwodowym Stowarzyszeniem
Hosteli MøodziezÇowych a GminaÎ BeøzÇec w ramach wspoÂ øpracy mieÎ -
dzynarodowej;

± umowa zawarta pomieÎdzy PanÂstwowym Rezerwatem Histo-
ryczno-Kulturowym w miesÂcie Beøz a gminaÎ BeøzÇec w ramach wspoÂ ø-
pracy mieÎdzynarodowej.

Tekst tych porozumienÂ jest identyczny, a interesujaÎce nas kwestie
mozÇna odnalezÂcÂ w § 3, gdzie podnosi sieÎ zagadnienia: organizacji
wspoÂ lnych przedsieÎwzieÎ cÂ kulturalnych (§ 3 lit. c), organizacji i wdra-
zÇania wspoÂ lnych projektoÂw rozwoju regionu w celu uzyskania sÂrod-
koÂw z grantoÂw mieÎdzynarodowych (§ 3 lit. d), wymiany dosÂwiadczenÂ
w sferze ochrony zabytkoÂw historii i architektury.

Gmina èaszczoÂw stosunkowa niedawno, bo 30 pazÂdziernika
2008 r., podpisaøa umoweÎ z ZÇ oÂ økwiaÎ41. Celem jej jest przyczynianie
sieÎ do utrzymania kontaktoÂw w zakresie poprawy warunkoÂw zÇycia,
poprawy przemysøu rolno-spozÇywczego, turystyki oraz rozwoju spo-

39 Tekst umoÂw niepublikowany, dosteÎpny dzieÎki uprzejmosÂci UrzeÎdu Gminy

BeøzÇec, w posiadaniu autora.
40 Umowa zostaøa zatwierdzona uchwaøaÎ nr VII/45/07 Rady Gminy BeøzÇec z dnia

18 maja 2007 r.
41 Tekst umowy niepublikowany, dosteÎpny dzieÎki uprzejmosÂci UrzeÎdu Gminy

èaszczoÂw, w posiadaniu autora.
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øeczno-gospodarczego obszaroÂw pogranicza. Jako jedyna z analizowa-
nych umoÂw regionalnych odnosi sieÎ w swej tresÂci wprost do wspoÂ øpra-
cy wyznaniowej. Stwierdza sieÎ tam, zÇe wspoÂ lne projekty wspoÂ øpracy
skupione winny bycÂ m.in. na stworzeniu szlakoÂw i tras turystycznych
przedstawiajaÎcych dziedzictwo historyczno-religijne i kulturalne.

AnalizujaÎc przedstawiane dokumenty, mozÇna dojsÂcÂ do wniosku,
zÇe zaroÂwno Polska, jak i Ukraina widzaÎ potrzebeÎ wzajemnej wspoÂ ø-
pracy w wielu obszarach dziaøalnosÂci. W umowach dominujaÎ gøoÂwnie
kwestie gospodarcze, niemniej jednak dostrzega sieÎ roÂwniezÇ inny
wymiar wspoÂ lnych kontaktoÂw.

3. FORMY WSPOÂ èPRACY

Dotychczas charakteryzowano rozwiaÎzania przyjeÎ te we wzajem-
nych umowach, ale wspoÂ øpraca na pograniczu polsko-ukrainÂ skim
przybiera roÂwniezÇ praktyczne formy. Nie beÎdaÎ tu przedstawione
wszystkie dziaøania inicjowane przez obie strony, lecz jedynie te,
ktoÂ re zwiaÎzane saÎ ze sferaÎ stosunkoÂw wyznaniowych.

Najszerszy zakres wzajemna wspoÂ øpraca przybiera wmiejscowosÂ-
ci Korczmin, gdzie cyklicznie pod koniec sierpnia od 2004 r. odby-
wajaÎ sieÎ Transgraniczne Polsko-UkrainÂ skie Dni DobrosaÎsiedztwa42.
Inicjatorem tych spotkanÂ jest parafia greckokatolicka w Lublinie ze
swoim pasterzem dr. Stefanem Batruchem. To z inicjatywy tego du-
chownego co roku spotykajaÎ sieÎ mieszkanÂcy pogranicza, jak roÂwniezÇ

powstaøo Centrum Dialogu Kultur zwiaÎzane z dziaøalnosÂciaÎ powoøa-

42 Korczmin to wiesÂ poøozÇona we wschodniej Polsce, w powiecie tomaszowskim,

tuzÇ przy granicy z UkrainaÎ. We wsi znajduje sieÎ najstarsza drewniana sÂwiaÎtynia na

LubelszczyzÂnie. Pierwsza informacja o istnieniu zabytku w Korczminie pochodzi

z 1531 r. Z Korczmina pochodzi søynna ikona Matki Boskiej KorczminÂ skiej, ktoÂ ra

obecnie znajduje sieÎ w Lublinie w sÂwiaÎtyni przeniesionej z miejscowosÂci Targoszyn.

W 1951 r., w ramach ¹regulacji granicyº z ZSSR, ktoÂ ra oddawaøa nam kawaøek Bie-

szczadoÂw, a zabieraøa miasteczka Beøz, UhnoÂw i Krystynopol, nowa linia drutoÂw kol-

czastych podzieliøa miejscowosÂcÂ Korczmin na dwie czeÎ sÂci radzieckaÎ i polskaÎ. Od 1951 r.

cerkiew byøa opuszczona azÇ do 2002 r., kiedy to na nowo staøa sieÎ wøasnosÂciaÎ wspoÂ lnoty

greckokatolickiej w Lublinie. Informacje dzieÎki uprzejmosÂci ks. dra S. Batrucha.
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nej Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Dziaøania parafii i funda-
cji przybierajaÎ roÂzÇne formy, m.in. takie jak: dialog transgraniczny,
dialog modlitewny, dialog kultu, dialog tradycji i religii oraz dialog
poznawczo-analityczny43.

Program Dni Transgranicznych obejmuje spotkanie na granicy
wraz z jej otwarciem w miejscu, gdzie nie ma czynnego przejsÂcia gra-
nicznego. Ponadto majaÎ miejsca wysteÎpy zespoøoÂw artystycznych, hap-
peningi, targi sztuki regionalnej, panele dyskusyjne, spotkania wøadz
samorzaÎdowych oraz modlitwa celebrowana przez hierarchoÂw z Polski
i Ukrainy. Co roku jest inny motyw przewodni i inny program spotkanÂ .
Tematyka ich przedstawiaøa sieÎ nasteÎpujaÎco w kolejnych latach44:

± 2004 r. ± Transgraniczny dialog kultury polskiej i ukrainÂ skiej;
± 2005 r. ± Od zÇelaznej kurtyny do otwartosÂci;
± 2006 r. ± Granica, ktoÂ ra øaÎczy;
± 2007 r. ± Europejski most;
± 2008 r. ± Spotkanie na granicy.
W czasie spotkanÂ odbywajaÎ sieÎ roÂwniezÇ obozy poøaÎczone z warsz-

tatami dla studentoÂw i pracownikoÂw naukowych z Polski, Ukrainy
i Niemiec. Zaplecze metodologiczne zapewniajaÎ studenci i pracowni-
cy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas spot-
kania w 2006 r. dokonano szczegoÂ øowej i profesjonalnej inwentary-
zacji XIX-wiecznego cmentarza w Korczminie oraz innych znajdujaÎ-
cych sieÎ w miejscowosÂci zabytkoÂw. W 2007 r. oboÂz miaø charakter
badawczy i poøaÎczony byø z pracami renowacyjnymi prowadzonymi
na starych cmentarzach i w zabytkowych sÂwiaÎtyniach.

Podczas spotkanÂ zostaøo otwarte tymczasowe przejsÂcie graniczne
w Korczminie, gdzie obywatele Polski i Ukrainy mogaÎ po okazaniu
dokumentoÂw pieszo przekraczacÂ graniceÎ Aby jednak mozÇliwe byøo
zorganizowanie takiego przejsÂcia, konieczne jest speønienie niezbeÎd-
nych wymaganÂ . Zgodnie z art. 9 umowy z 18 maja 1992 r. mieÎdzy

43 S. Batruch, Inicjatywy dialogu przez budowanie tozÇ samosÂci wyznaniowej na

pograniczu polsko-ukrainÂskim, w: TozÇsamosÂcÂ wyznaniowa i dialog jako czynnik opi-

niotwoÂrczy w ramach kultury narodowej. DosÂwiadczenia Biaøorusi, Ukrainy i Polski,

Lublin 2008, s. 76-77.
44 Materiaøy dotyczaÎce organizacji spotkanÂ otrzymaøem od ks. dra Stefana Ba-

trucha.
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RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej a RzaÎdem Ukrainy w sprawie
przejsÂcÂ granicznych Komendant GøoÂwny StrazÇy Granicznej Rzeczy-
pospolitej Polskiej i PrzewodniczaÎcy PanÂstwowego Komitetu do
spraw Ochrony Granicy PanÂstwowej Ukrainy po wzajemnym poro-
zumieniu sieÎ i uzgodnieniu z wøasÂciwymi organami swoich panÂstw
mogaÎ w uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu odpowied-
nich wymogoÂw i kontroli, zezwolicÂ na przekroczenie granicy panÂ -
stwowej w przejsÂciach granicznych, w ktoÂrych nie przewiduje sieÎ tego
rodzaju przekroczenÂ granicy panÂstwowej45. Tryb ten jest roÂwniezÇ

potwierdzony w art. 4 ust. 1 rozporzaÎdzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 15 marca 2006 r., ustanawiajaÎcego wspoÂ lnotowy kodeks
zasad regulujaÎcych przepøyw osoÂb przez graniceÎ 46.

Wymagania stawiane osobom przekraczajaÎcym graniceÎ formuøu-
je art. 5 rozporzaÎdzenia nr 562/2006, zgodnie z ktoÂrym cudzoziemiec
wjezÇdzÇajaÎcy na terytorium WspoÂ lnoty musi miecÂ wazÇny dokument
podroÂzÇy oraz wazÇnaÎ wizeÎ , jezÇeli taka jest wymagana. Zgodnie z umo-
waÎ zawartaÎ mieÎdzy RzaÎdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
MinistroÂw Ukrainy z 30 lipca 2003 r. o zasadach ruchu osobowego
obywatele Ukrainy mogaÎ przekraczacÂ graniceÎ panÂstwowaÎ na podsta-
wie wazÇnych dokumentoÂw podroÂzÇy oraz wiz, natomiast obywatele
RP na podstawie wazÇnych dokumentoÂw podroÂzÇy47.

Na podstawie danych udosteÎpnionych przez NadbuzÇanÂski Od-
dziaø StrazÇy Granicznej w Cheømie statystyka obustronnych przekro-
czenÂ granicy podczas Transgranicznych Dni DobrosaÎsiedztwa w la-
tach 2006-2008 przedstawia sieÎ nasteÎpujaÎco:

Rok Liczba przekroczenÂ

2006 W dniu 26.08.2006 r., w godz. 08.00 ± 19.00 odprawiono:
± na kierunku do Polski ± 915 osoÂb (606 ob(li). RP, 287 ob(li).
Ukrainy, 10 ob(li). Austrii, 1 ob. Francji, 5 ob(li). Gruzji,
2 ob(li). Hiszpanii, 1 ob. Niemiec, 2 ob(li). USA), 1 ob.
Wøoch),

45 MP z 2003 r., Nr 37, poz. 530.
46 RozporzaÎdzenie nr 562/2006, L 105/1.
47 MP z 2003 r., Nr 56 poz. 878 z poÂzÂn. zm.
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± na kierunku z Polski ± 902 osoby (612 ob(li). RP, 266 ob(li).
Ukrainy, 13 ob(li). Austrii, 1 ob. Francji, 5 ob(li). Gruzji,
2 ob(li). Hiszpanii, 1 ob. Niemiec, 2 ob(li). USA).

W dniu 28.08.2006 r. w godz. 09.00 ± 15.00 odprawiono:
± na kierunku do Polski ± 248 osoÂb (163 ob(li). RP i 85 ob(li)

Ukrainy),
± na kierunku z Polski ± 234 osoby (160 ob(li). RP i 74 ob(li).

Ukrainy).
èaÎcznie w ww. dniach odprawiono 2 299 osoÂb.

2007 W dniu 27.08.2007 r. w godz. 09.00 ± 18.00 odprawiono:
± na kierunku do Polski ± 76 osoÂb (51 ob(li). RP i 25 ob(li).

Ukrainy),
± na kierunku z Polski ± 81 osoÂb (61 ob(li). RP i 20 ob(li).

Ukrainy).
W dniu 28.08.2007 r. w godz. 08.00 ± 18.00 odprawiono:
± na kierunku do Polski ± 727 osoÂb (642 ob(li). RP, 84 ob(li).

Ukrainy i 1 ob. USA),
± na kierunku z Polski ± 633 osoby (537 ob(li). RP, 95 ob(li).

Ukrainy i 1 ob. USA).
èaÎcznie w ww. dniach odprawiono 1360 osoÂb.

2008 W dniu 28.08.2008 r. w godz. 07.00 ± 18.00 odprawiono:
± na kierunku z Polski ± 522 osoby (480 ob(li). RP i 42 ob(li).

Ukrainy),
± na kierunku do Polski ± 512 osoÂb (460 ob(li). RP i 52 ob(li).

Ukrainy).
èaÎcznie odprawiono 1034 osoby.

ZÂ roÂdøo: NadbuzÇanÂski Oddziaø SG w Cheømie.

Powodzenie, jakimi cieszaÎ sieÎ spotkania w Korczminie, sÂwiadczy,
zÇe ludnosÂcÂ przygranicznych terenoÂw czuje potrzebeÎ wzajemnych
kontaktoÂw i wspoÂ øpracy. Dobrze sieÎ roÂwniezÇ skøada, zÇe lokalni wøo-
darze widzaÎ szanseÎ rozwoju we wspoÂ øpracy, ktoÂ ra winna przybieracÂ
roÂzÇnorodne formy. SzansaÎ rozwoju mozÇe bycÂ podpisana 8 marca
2008 r. umowa o maøym ruchu granicznym z UkrainaÎ, ktoÂ ra uøatwia
przekraczanie granic obywatelom Ukrainy mieszkajaÎcym w 30 km
pasie przygranicznym.
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UWAGI KONÂ COWE

Stosunki wyznaniowe pojawiajaÎ sieÎ w dokumentach podpisywa-
nych mieÎdzy PolskaÎ a UkrainaÎ na roÂzÇnych szczeblach, od centralnych
poczynajaÎc, a na samorzaÎdowych konÂczaÎc. Nie saÎ one tak rozbudo-
wane jak kwestie kontaktoÂw gospodarczych, niemniej jednak odgry-
wajaÎ znaczaÎcaÎ roleÎ . Charakteryzowane formy wspoÂ øpracy w gøoÂwnej
mierze koncentrujaÎ sieÎ wokoÂ ø ochrony dziedzictwa kulturalnego
obydwu narodoÂw. Jednak w obreÎbie tego pojeÎ cia znajdujaÎ sieÎ roÂw-
niezÇ kwestie zwiaÎzane z religiaÎ i jej manifestowaniem.

Polityka powiatu tomaszowskiego, ktoÂ ry poøozÇony jest na granicy
polsko-ukrainÂ skiej, wydaje sieÎ wychodzicÂ naprzeciw potrzebom jego
mieszkanÂcoÂw. Systematycznie umacnia sieÎ wzajemne relacje, podpi-
sujaÎc coraz to nowe porozumienia dotyczaÎce szerokiego spektrum
zagadnienÂ .

Przykøad Transgranicznych Dni DobrosaÎsiedztwa w Korczminie
pokazuje, zÇe inicjatywa wspoÂ ødziaøania nie zawsze musi pochodzicÂ od
wøadz, ale roÂwniezÇ od obywateli, ktoÂ rzy najlepiej odczytujaÎ potrzebeÎ
chwili.

RELIGIOUS RELATIONS IN THE POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND.

THE EXAMPLE OF TOMASZOÂ W POVIAT

S umma r y

The author discusses the religious relations at the Polish-Ukrainian
borderland with particular attention to TomaszoÂw Lubelski Poviat. By
religious relations the author understands the correlations between deno-
minational entities, between denominational entities and other entities as
well as the relations involving denominational entities but governed by
denominational law.

The author's approach to the issue is multi-faceted and goes beyond
plain characteristics of initiatives undertaken by the authorities of Toma-
szoÂw Lubelski Poviat. The study does not omit to touch upon the histo-
rical context of Polish-Ukrainian cooperation. The author also outlines
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the underlying ideas of the agreements concluded between TomaszoÂw
Lubelski Poviat and its gimnas and discusses the relevant solutions adop-
ted at the national and regional level.

The concluding part of the paper focuses on the practical forms of
collaboration such as the Cross-border Polish-Ukrainian Good Neigh-
bourhood Days held annually in Korczmin, TomaszoÂw Lubelski Poviat.
During this event, the inhabitants of either side of the border converge to
maintain mutual relationships. In order to help this, a provisional border
crossing is established to enable thousands of visitors to attend. The sym-
bol of the village of Korczmin, which was halved by reason of historical
turbulence, is now seen as a symbol of reconciliation.

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

MICHAè ZAWISÂLAK

WYDATKOWANIE SÂRODKOÂ W FUNDUSZU KOSÂCIELNEGO
W LATACH 1950-1989

Tematem niniejszego artykuøu jest analiza sposobu wydatkowa-
nia sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego w latach 1950-19891. W literatu-
rze przedmiotu brakuje kompleksowego ujeÎ cia podejmowanego
przez autora tematu2. Celem tego opracowania jest proÂba ukazania
najbardziej klarownych naruszenÂ przepisoÂw ustawy z 20marca 1950 r.
o przejeÎ ciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎ czeniu probo-

1 Fundusz KosÂcielny zostaø utworzony na mocy przepisoÂw ustawy z 20 marca

1950 r. o przejeÎ ciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎ czeniu proboszczom posia-

dania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego (Dz.U. z 1950 r., Nr 9,

poz. 87). Natomiast wydatkowanie sÂrodkoÂw finansowych datuje sieÎ od 10 wrzesÂnia

1951 r. Pierwszym zdarzeniem finansowym ujeÎ tym w ksieÎdze rachunkowej byøo prze-

kazanie sumy 35 tys. zø na rzecz Warszawskiej Metropolii Prawosøawnej celem pokry-

cia wydatkoÂw administracyjno-osobowych. AAN, UdSW 101/33, poz. 1.
2 Problematyka dziaøalnosÂci Funduszu KosÂcielnego w latach 1950-1989 nie zo-

staøa jak dotychczas szczegoÂ øowo opracowana. WieÎkszosÂcÂ autoroÂw ukazuje dziaøalnosÂcÂ

Funduszu KosÂcielnego w konteksÂcie prawnohistorycznym bez odwoøywania sieÎ do

konkretnych kwot wydatkowanych w okresie PRL. Zob. J. Krukowski, Uprawnienia

majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, w: Polskie prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski,

Warszawa 2005, s. 207-209; H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. I: Zagadnienia

wsteÎpne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 309-311; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe,

Warszawa 1995, s. 207; M. Winiarczyk-Kossakowska, PrzejeÎcie przez panÂstwo doÂbr

martwej reÎki, ¹PanÂstwo i Prawoº 2000, nr 12, s. 62; D. Walencik, Nabywanie doÂbr

doczesnych przez osoby prawne KosÂcioøa, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2004, t. 7,

s. 165; D. Walencik, Rewindykacja nieruchomosÂci KosÂcioøa Katolickiego w posteÎpowa-

niu przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ, Lublin 2008, s. 138-150.



szczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂ-
cielnego3 w konteksÂcie sposobu realizacji art. 9 ust. 1 ustawy, a takzÇe
ukazanie realizacji pozaustawowego katalogu, obejmujaÎcego wydat-
ki na rzecz organizacji i stowarzyszenÂ wyznaniowych oraz na rzecz
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Ramy artykuøu zmuszajaÎ do posøugiwania
sieÎ przykøadami.

1. PODSTAWY PRAWNE DZIAèALNOSÂCI

FUNDUSZU KOSÂCIELNEGO

W ocenie Maøgorzaty Winiarczyk-Kossakowskiej przejeÎ cie przez
panÂstwo doÂbr martwej reÎki miaøo bycÂ sÂrodkiem nacisku na Episkopat
KosÂcioøa Katolickiego, aby wyraziø zgodeÎ na podpisanie porozumie-
nia regulujaÎcego stosunki mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem4. DecyzjeÎ
o przejeÎ ciu doÂbr martwej reÎki podjaÎø Sekretariat KC PZPR 23 lutego
1950 r., a 2 marca zaakceptowaø projekt ustawy. Podczas 76. posie-
dzenia Sejmu Ustawodawczego 6 marca 1950 r. odbyøo sieÎ pierwsze
czytanie projektu tej ustawy5. Osobiste zaangazÇowanie wøadz w oso-
bie premiera JoÂzefa Cyrankiewicza potwierdza rangeÎ tego wydarze-
nia w warstwie ideologicznej6. W trakcie prac legislacyjnych nad
projektem ustawy o dobrach martwej reÎki charakterystyczne byøo
powoøywanie sieÎ na ideologiczne waÎtki z przemoÂwienia premiera7.

3 Dz.U. z 1950 r., Nr 9, poz. 87.
4 M. Winiarczyk-Kossakowska, PrzejeÎcie, s. 54.
5 Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej. Sesja zwyczajna jesienna 1949/

1950, Sprawozdanie Stenograficzne z 76. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia

20 marca 1950 r., Warszawa 1950, s. 13.
6 M. Winiarczyk-Kossakowska, PrzejeÎcie, s. 55.
7 Sprawozdanie poøaÎczonych komisji przedstawione przez posøa sprawozdawceÎ

JoÂzefa OzgeÎ -Michalskiego rozpoczynaøo sieÎ od zdania: ¹Lud pracujaÎcy z radosÂciaÎ

przyjaÎø wiadomosÂcÂ o wniesionej na Sejm ustawie, ktoÂ ra køadzie kres przezÇytkom ob-

szarniczo-feudalnym i sÂciera z naszej ziemi ostatnie sÂlady ustroju ponizÇenia i krzywdy

chøopskiejº. W dyskusji udziaø braøo 6 posøoÂw, ktoÂ rzy zgodnie z mysÂlaÎ wyrazÇonaÎ przez

premiera zarzucali wydzierzÇawianie doÂbr martwej reÎki ¹dzierzÇawcom-bogaczomº.

Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej. Sesja zwyczajna jesienna 1949/1950,

Sprawozdanie Stenograficzne z 77. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 20

marca 1950 r., Warszawa 1950, s. 34; zob. wieÎ cej: D. Walencik, Rewindykacja, s. 140.
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Ustawa zostaøa przyjeÎ ta przez Sejm Ustawodawczy jednogøosÂnie.
Weszøa w zÇycie 23 marca 1950 r. W sÂwietle obowiaÎzujaÎcych woÂwczas
przepisoÂw sens ustawy tworzaÎcej Fundusz KosÂcielny stanowiø dokonÂ -
czenie reformy rolnej8. Uzupeønieniem tego aktu prawnego byøo ob-
wieszczenie Ministra SprawiedliwosÂci9, Tymczasowy Statut organiza-
cyjny wprowadzony uchwaøaÎ RadyMinistroÂw z 27 maja 1950 r.10 oraz
nowy statut z dnia 18 stycznia 1988 r.11

Ratio legis ustawy z 20 marca 1950 r. zawarta zostaøa w pream-
bule. Zawiera ona normeÎ generalnaÎ: ¹celem usunieÎ cia pozostaøosÂ-
ci przywilejoÂw obszarniczo-feudalnych w dobrach martwej reÎki
oraz celem materialnego zabezpieczenia duchowienÂstwaº. Przed-
miotem regulacji ustawy byøa kwestia okresÂlenia poøozÇenia praw-
nego nieruchomosÂci ziemskich KosÂcioøa Katolickiego oraz innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Materialne zabezpieczenie duchowienÂ -
stwa nastaÎpiøo w postaci specjalnie do tego powoøanej masy ma-
jaÎtkowej, w skøad ktoÂ rej wchodziøy dochody z przejeÎ tych nieru-
chomosÂci oraz dotacje uchwalane przez RadeÎ MinistroÂw. MozÇli-
wosÂcÂ rozszerzenia wydatkoÂw na podstawie kryterium celu, spro-
wadzajaÎce sieÎ do ¹innych potrzeb kosÂcielnych i charytatywnychº,
otrzymaøa Rada MinistroÂw w drodze rozporzaÎdzenia (art. 9 ust. 2).
W latach 1950-1989 Rada MinistroÂw nie wydaøa zÇadnego rozpo-
rzaÎdzenia dotyczaÎcego rozszerzenia celoÂw ustawowych. Zatem
podstawaÎ prawnaÎ wydatkowania powinny bycÂ wyøaÎcznie przepisy
ustawy. Natomiast wydatkowanie sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego
oparte byøo tylko czeÎ sÂciowo na wykonywaniu przepisoÂw ustawy.
W pozostaøym zakresie realizowano wytyczne UrzeÎdu do Spraw

8 Zob. preambuøa do ustawy z 20 marca 1950 r. oraz art. 2 ust. 1 lit. e dekretu

PKWN z dnia 6 wrzesÂnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1944 r.,

Nr 4, poz. 16).
9 Obwieszczenie Ministra SprawiedliwosÂci z dnia 28 marca 1950 r. o sprostowa-

niu bøeÎdoÂw w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. oraz w rozporzaÎdzeniu Ministra Spra-

wiedliwosÂci z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu SaÎdoÂw Grodzkich w Bieczu, w Dy-

nowie, w Kcyni, w èosicach i Beøczynie (Dz.U. z 1950 r., Nr 10, poz. 111).
10 MP z 1950 r., Nr A-78, poz. 905.
11 Zob. Uchwaøy Rady MinistroÂw w sprawie nadania statutu UrzeÎdowi do Spraw

WyznanÂ z dnia 18 stycznia i 22 grudnia 1988 r. wraz z zaøaÎcznikami, AAN, UdSW,

sygn. 145/1.
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WyznanÂ 12. NalezÇy zaznaczycÂ, zÇe Fundusz KosÂcielny nie uzyskaø
samodzielnosÂci organizacyjnej ani decyzyjnej, a zapowiadany
udziaø duchowienÂstwa we wøadzach pozostaø fikcjaÎ. W praktyce
Fundusz KosÂcielny zostaø poddany caøkowitej kontroli UdSW,
stajaÎc sieÎ jednym z filaroÂw jego antykatolickiej dziaøalnosÂci. Funk-
cjonowanie kosÂcioøoÂw i dziaøalnosÂcÂ ksieÎ zÇy podlegaøy kontroli
przez wøasÂciwe terytorialnie Wydziaøy do Spraw WyznanÂ .

Wedøug art. 9 ust. 1 ustawy Fundusz KosÂcielny zostaø zobowiaÎzany
do sÂwiadczenÂ na: utrzymanie i odbudoweÎ kosÂcioøoÂw, udzielanie du-
chownym pomocy materialnej i lekarskiej oraz organizowanie dla nich
domoÂw wypoczynkowych, objeÎ cie duchownych ubezpieczeniem choro-
bowym na koszt Funduszu KosÂcielnego w przypadkach uzasadnionych,
specjalne zaopatrzenie emerytalne duchownych spoøecznie ¹zasøuzÇo-
nychº, a takzÇe wykonywanie dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej.

W mysÂl art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy do zadanÂ Funduszu nalezÇaøo
utrzymanie i odbudowa kosÂcioøoÂw. W latach 1950-1989 stosowano in-
terpretacjeÎ zaweÎzÇajaÎcaÎ, ograniczajaÎc wydatkowanie do remontoÂw
i konserwacji obiektoÂw kosÂcielnych. Kolejnymi zadaniami byøo udzie-
lanie duchownym pomocy materialnej i lekarskiej, organizowanie dla
nich domoÂw wypoczynkowych oraz objeÎ cie duchownych ubezpiecze-
niem chorobowym na koszt Funduszu KosÂcielnego w przypadkach
uzasadnionych (art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3). Wspomniane zadania realizo-
wane byøy poprzez system zapomoÂg. W mysÂl art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy
spoøecznie ¹zasøuzÇonymiº duchownymi byli ¹ksieÎ zÇa patriociº, a takzÇe
duchowni, ktoÂrzywykazywali bezkrytycznaÎ postaweÎ wobecwøadz panÂ -
stwowych. Natomiast finansowanie wykonywania dziaøalnosÂci charyta-
tywno-opiekunÂczej (art. 9 ust. 1 pkt 5) miaøo charakter incydentalny13.

12 Por. OkoÂ lnik nr 175 Prezesa Rady MinistroÂw z 8 wrzesÂnia 1960 r. w sprawie

posteÎpowania PrezydioÂw Rad Narodowych i ich wydziaøoÂw w sprawach wyznanio-

wych; S. Dudra, KosÂcioÂø Prawosøawny na ziemiach zachodnich i poÂønocnych Polski

po II wojnie sÂwiatowej, Zielona GoÂra 2004, s. 229.
13 Finansowano za pomocaÎ sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego m.in. Zakøad Dzieci

Niewidomych w Laskach, AAN, UdSW 101/33, poz. 62. W przypisach podawane saÎ ±

ze wzgleÎdu na cheÎcÂ precyzyjnego okresÂlenia archiwalioÂw ± szczegoÂ øowe zapisy (poz. ±

pozycja) chronologicznych zdarzenÂ finansowych ujmowanych w ksieÎgach rachunko-

wych Funduszu KosÂcielnego.
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2. SPECJALNE ZAOPATRZENIE EMERYTALNE DUCHOWNYCH

SPOèECZNIE ZASèUZÇ ONYCH

Wymuszanie na duchownych postaw pozÇaÎdanych przez aparat
rzaÎdzaÎcy dokonywano metodami prawnymi i pozaprawnymi. Zgod-
nie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy Fundusz KosÂcielny zostaø zobowiaÎzany
do sÂwiadczenia na rzecz specjalnego zaopatrzenia emerytalnego du-
chownych spoøecznie ¹zasøuzÇonychº. System sÂwiadczenÂ skierowany
zostaø do duchownych zaangazÇowanych w dziaøalnosÂcÂ ¹spoøecznaÎº.
W konsekwencji ustawowe kryterium spoøecznego zasøuzÇenia dopro-
wadziøo do sytuacji, w ktoÂ rej beneficjentami ex lege stali sieÎ czøonko-
wie Komisji KsieÎ zÇy przy ZBOWiD, a nasteÎpnie KoÂ ø KsieÎ zÇy ¹Cari-
tasº. Do kategorii spoøecznie zasøuzÇonych nalezÇeli takzÇe duchowni
KosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych, gdyzÇ ich pozycja spoøeczna i prawna
nie stwarzaøa w opinii aparatu panÂstwowego zagrozÇenia dla ustroju14.

System sÂwiadczenÂ miaø za zadanie finansowe zacheÎcanie do anga-
zÇowania sieÎ w dziaøalnosÂcÂ ¹spoøecznaÎº. Z tego tezÇ powodu automa-
tycznie pozbawieni pomocy finansowej zostali duchowni KosÂcioøa
Katolickiego uznawani przez aparat wyznaniowy za tzw. reakcyjnych.
W efekcie doprowadziøo to do generowania ogromnych kwot finan-
sowych z budzÇetu Funduszu KosÂcielnego na rzecz bardzo elitarnej
grupy duchownych, ktoÂra w 1961 r. wedøug niektoÂ rych wyliczenÂ liczy-
øa zaledwie 485 osoÂb15. Wykluczenie z kreÎgu beneficjentoÂw specjal-
nego zaopatrzenia emerytalnego duchownych KosÂcioøa Katolickiego
pozostaøo charakterystyczne azÇ do 1989 r. Zamierzonym efektem ta-
kiego sposobu finansowania miaøo bycÂ swoisÂcie rozumiane budowa-
nie zaufania do wøadzy ludowej. W rzeczywistosÂci korzystanie z zapo-
moÂg emerytalnych staøo sieÎ bardzo dogodnym zÂroÂdøem dochodu dla
spoøecznie ¹zasøuzÇonychº duchownych, pomimo ich nieznacznego
wpøywu na proces rozbicia jednosÂci w KosÂciele Katolickim16.

14 Zob. wieÎ cej: M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995, s. 154, 182-216.
15 Zob. wieÎ cej: A. Dudek, R. Gryz, KomunisÂci i KosÂcioÂø w Polsce (1945-1989),

KrakoÂw 2003, s. 191.
16 Z danych UdSW i KC PZPR wynikaøo, zÇe prorzaÎdowe ugrupowania w 1986 r.

stanowiøy zaledwie 5% duchowienÂ stwa. Nie byøo to jednak przeszkodaÎ do stawiania

zÇaÎdanÂ pøacowych przez pracownikoÂw Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº na forum Wal-
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ObjeÎ cie systemem specjalnego zaopatrzenia emerytalnego du-
chownych spoøecznie zasøuzÇonych miaøo w opinii UdSW stworzycÂ
wspoÂ lny front dziaøalnosÂci antykatolickiej. W praktyce zaøozÇenia te
napotykaøy powazÇne trudnosÂci. Co do zasady dziaøalnosÂcÂ antykato-
licka KosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych polegaøa na fali krytyki na øamach
prasy wyznaniowej17. Przede wszystkim liczba wiernych KosÂcioøoÂw
mniejszosÂciowych nie stanowiøa istotnej siøy, mogaÎcej skutecznie
osøabicÂ pozycjeÎ spoøecznaÎ najwieÎkszego KosÂcioøa w Polsce. Podobnie
przedstawiaøa sieÎ ocena dziaøalnosÂci ¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº, ktoÂ rzy
w okresie swej najwieÎkszej popularnosÂci nie uzyskali znaczaÎcego au-
torytetu wsÂroÂd wiernych ani tezÇ liczebnosÂci satysfakcjonujaÎcej archi-
tektoÂw tego kursu polityki wyznaniowej.

Aparat wyznaniowy stworzyø rozbudowany system przywilejoÂw
dla duchownych spoøecznie ¹zasøuzÇonychº, m.in. zapomogi emerytal-
ne, zapomogi dorazÂne, gratyfikacje pienieÎ zÇne, pozÇyczki, finansowa-
nie pobytoÂw w domach wypoczynkowych oraz podroÂzÇy zagranicz-
nych. Ponadto ze sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego dotowano dziaøal-
nosÂcÂ wydawniczaÎ (¹Gøos Kapøanaº, ¹KsiaÎdz Obywatelº), a takzÇe fi-
nansowano wydatki na organizacjeÎ zebranÂ KoÂ ø KsieÎ zÇy i ZjazdoÂw
KsieÎ zÇy Caritas18. Zatem siøa spoøecznego oddziaøywania tej grupy
duchownych, pomimo finansowego wsparcia caøoksztaøtu ich dziaøal-
nosÂci, byøa niewielka19.

DziaøalnosÂcÂ ¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº nie doprowadziøa do rozbicia we-
wneÎ trznego w KosÂciele Katolickim, dziaøalnosÂcÂ zasÂ antykatolicka du-
chownych KosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych powodowaøa zaledwie drob-
ne lokalne incydenty20. W zwiaÎzku z powyzÇszym doszøo do paradok-

nego Zjazdu Zrzeszenia w dniu 8 kwietnia 1986 r. Zob. wieÎ cej: AAN, KC PZPR, sygn.

V/301, s. 175-176.
17 R. Michalak,Dziel i rzaÎdzÂ. O polityce wobec kosÂcioøoÂw protestanckich w PRL,

¹Biuletyn IPNº 2004, nr 3, s. 15-26.
18 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1959 rok, AAN, UdSW 101/34,

poz. 551, 660, 749, 774, 838, 851.
19 Zob. wieÎ cej: A. Dudek, R. Gryz, KomunisÂci, s. 193-195.
20 Dziaøania antyrzymskokatolickie podejmowane byøy pod presjaÎ wøadz gøoÂwnie

przez KosÂcioÂ ø Polskokatolicki i Polski Autokefaliczny KosÂcioÂ ø Prawosøawny ze wzgleÎ -

du na øatwosÂcÂ ewentualnej konwersji rzymskich katolikoÂw. Zob. R. Michalak, Dziel,

s. 15-26.
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salnej sytuacji, w ktoÂrej UdSW staø sieÎ zakøadnikiem finansowania
idei rozbicia jednosÂci wsÂroÂd duchownych KosÂcioøa Katolickiego. Fi-
nansowe wsparcie dla dziaøalnosÂci ¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº trafnie okresÂliø
Antoni Dudek mianem ¹finansowej kroploÂwkiº21.

Za pomocaÎ sÂrodkoÂw finansowych w postaci zapomoÂg emerytal-
nych kierowano rokrocznie z budzÇetu Funduszu KosÂcielnego na
rzecz ¹zasøuzÇonychº duchownych znaczaÎce kwoty22. Mechanizm fi-
nansowania zapomoÂg emerytalnych polegaø na przekazywaniu co-
miesieÎ cznych dotacji na rachunek organoÂw zwierzchnich zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, ktoÂ re przydzielaøy sÂwiadczenia poszczegoÂ lnym bene-
ficjentom.W stosunku do ¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº dotacja trafiaøa na rzecz
Centrali Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº wWarszawie, a w przypad-
ku duchownych KosÂcioøa Polskokatolickiego dotacja zasilaøa konto
Kurii Biskupiej tego KosÂcioøa w Warszawie23.

Zapomogi emerytalne byøy zindywidualizowane. RoÂzÇnica po-
mieÎdzy najmniejszaÎ a najwieÎkszaÎ kwotaÎ sÂwiadczenia sieÎgaøa czeÎ sto
rzeÎdu kilku tysieÎ cy zøotych24. Nabycie prawa do sÂwiadczenia nie
podlegaøo reguøom przepisoÂw powszechnego ubezpieczenia spo-
øecznego. DosÂcÂ czeÎ sto miaøy miejsce przypadki pobierania sÂwiad-
czenÂ przez duchownych o nieustalonym stazÇu pracy, w przedziale

21 A. Dudek, R. Gryz, KomunisÂci, s. 421.
22 Dla przykøadu autor podaje wybrane lata z kazÇdego 10-lecia dziaøalnosÂci bez

uwzgleÎdnienia odreÎbnej kategorii zapomoÂg emerytalnych dla zakonnic: w 1952 r.

budzÇet Funduszu KosÂcielnego (3 mln 553 tys. 909 zø) wydatki na zapomogi emery-

talne (1 mln 200 tys. zø) AAN, UdSW 101/33; w 1959 r. budzÇet (13 mln 899 tys. 99 zø)

wydatki na zapomogi emerytalne (1mln 757 tys. 220 zø)AAN,UdSW101/34; w 1968 r.

budzÇet (25 mln 500 tys. 567 zø) wydatki na zapomogi emerytalne (5 mln 340 tys.

650 zø) AAN, UdSW 101/40; w 1976 r. budzÇet (41 mln 849 tys. 553 zø) wydatki na

zapomogi emerytalne (3 mln 876 tys. 900 zø) AAN, UdSW 101/47; w 1986 r. budzÇet

(219 mln 949 tys. 676 zø) wydatki na zapomogi emerytalne (8 mln 768 tys. zø) AAN,

UdSW 110/13.
23 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1960-1964 rok, AAN, UdSW 101/

35-37; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1977-1979 rok, AAN, UdSW 101/

48-52.
24 Por. Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1958 rok, AAN, UdSW 101/

33, poz. 14, s. 140; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1959 rok, AAN,

UdSW 101/34, s. 34.
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wiekowym 32-68 lat25. NadrzeÎdnym zaøozÇeniem w stosunku do du-
chownych wyznania rzymskokatolickiego byøo traktowanie ich jako
¹reakcyjnychº i wykluczanie z pomocy finansowej ze sÂrodkoÂw Fun-
duszu KosÂcielnego. Taka dyskryminacyjna polityka finansowa
szczegoÂ lnie od 1961 r. przybieraøa bardziej wyrafinowane formy.
Wydziaøy do Spraw WyznanÂ skøadaøy np. obietnice udzielania po-
mocy w postaci zapomoÂg czy tezÇ dotacji, uzalezÇniajaÎc teÎ pomoc od
lojalnej postawy wnioskodawcoÂw26.

Dotacje na wypøateÎ zapomoÂg emerytalnych nie stanowiøy w latach
1950-1989 gøoÂwnej pozycji wydatkowania sÂrodkoÂw Funduszu KosÂ-
cielnego. Spowodowane to byøo istotaÎ tej kategorii wydatkoÂw, ktoÂ ra
skierowana byøa do elitarnego grona sÂwiadczeniobiorcoÂw. NalezÇy
jednak podkresÂlicÂ, zÇe specjalne zaopatrzenie emerytalne spoøecznie
zasøuzÇonych duchownych stanowiøo jednaÎ z trzech gøoÂwnych pozycji
wydatkowania sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego azÇ do 1989 r.

3. DOTOWANIE ZWIAÎZKOÂ W WYZNANIOWYCH

Fundusz KosÂcielny zobowiaÎzany zostaø do sÂwiadczenia na sÂcisÂle
okresÂlone cele wyrazÇone na mocy przepisu art. 9 ust. 1 ustawy. Usta-
wodawca przewidziaø mozÇliwosÂcÂ rozszerzenia wydatkoÂw na podsta-
wie kryterium celowosÂci, sprowadzajaÎce sieÎ do ¹innych potrzeb kosÂ-
cielnych i charytatywnychº (art. 9 ust. 2). UpowazÇnienie do rozsze-
rzenia katalogu celoÂw ustawowych otrzymaøa Rada MinistroÂw, z ktoÂ -
rego w okresie PRL-u nigdy nie skorzystaøa. W sÂwietle powyzÇszego
dotowanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w latach 1950-1989 realizowane
byøo bez podstawy prawnej.

Realizacja tego pozaustawowego zadania w sposoÂb staøy przez
caøy okres PRL sÂwiadczy o priorytetach polityki wyznaniowej. Wøa-
dze panÂstwowe po II wojnie sÂwiatowej daÎzÇyøy do caøkowitej kontroli

25 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1965 rok, AAN, UdSW 101/37,

poz. 183, 283; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1960 rok, AAN, UdSW

101/34, poz. 61, 96, 115, 165.
26 Zob. wieÎ cej: A. Dudek, R. Gryz, KomunisÂci, s. 191.
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nad dziaøalnosÂciaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych27. Realizacji tego zadania
søuzÇyøa m.in. legalizacja ich dziaøalnosÂci w trybie administracyjnym.
UdSW daÎzÇyø do osøabienia pozycji spoøecznej najwieÎkszego KosÂcioøa
w Polsce, wykorzystujaÎc do tego legalnie dziaøajaÎce zwiaÎzki wyzna-
niowe. Ich rola w tym procesie byøa zroÂzÇnicowana, a kryterium neu-
tralnosÂci i przychylnosÂci budowane byøo w opozycji do dziaøanÂ KosÂ-
cioøa Katolickiego28.

Z dotacji na rzecz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych korzystaøy: KosÂcioÂ ø
Polskokatolicki w PRL, KosÂcioÂ ø ChrzesÂcijan BaptystoÂw, KosÂcioÂ ø Ad-
wentystoÂw Dnia SioÂdmego, Polski Autokefaliczny KosÂcioÂ ø Prawo-
søawny, KosÂcioÂ ø Ewangelicko-Augsburski, KosÂcioÂ ø Ewangelicko-Re-
formowany, KosÂcioÂ ø Ewangelicko-Metodystyczny, KosÂcioÂ ø Staroka-
tolicki MariawitoÂw, MuzuømanÂski ZwiaÎzek Religijny. Sporadycznie
wsÂroÂd organizacji korzystajaÎcych z dotacji pojawiaøy sieÎ Zrzeszenie
OrganistoÂw Polskich, Polska Rada Ekumeniczna, a takzÇe Zrzeszenie
KatolikoÂw ¹Caritasº29. RoÂzÇna byøa wysokosÂcÂ dotacji przyznawanych
poszczegoÂ lnym zwiaÎzkom wyznaniowym. Do KosÂcioøoÂw korzystajaÎ-
cych z wysokich dotacji nalezÇaøy: Polski Autokefaliczny KosÂcioÂ ø Pra-
wosøawny, KosÂcioÂ ø Polskokatolicki, KosÂcioÂ ø Ewangelicko-Augsbur-
ski, najmniejsze kwoty zasÂ otrzymywaøa MuzuømanÂska Gmina Wy-
znaniowa30.

Globalnie wydatki na dotacje dla zwiaÎzkoÂw wyznaniowych sta-
nowiøy gøoÂwnaÎ pozycjeÎ caøosÂci sÂrodkoÂw budzÇetowych Funduszu KosÂ-
cielnego31. W 1969 r. wydano na ten cel 4 mln 850 tys. zø, natomiast

27 Zob. wieÎ cej: J. Mironczuk, Polityka panÂstwa wobec Zjednoczonego KosÂcioøa

Ewangelicznego w Polsce (1947-1989), Warszawa 2006, s. 58-65.
28 K. Urban, Zwalczani i koncesjonowani. O mniejszosÂciach wyznaniowych

w PRL, ¹Biuletyn IPNº 2004, nr 3, s. 4-15.
29 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1955 rok, AAN, UdSW 101/33,

poz. 179, 987; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1956 rok, AAN, UdSW

101/33, poz. 273.
30 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1962 rok, AAN, UdSW 101/36,

poz. 409, 554, 936, 937, 1095.
31 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1952-1958 rok, AAN, UdSW 101/

33; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1959-1961 rok, UdSW 101/34-35;

Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1962-1963 rok, AAN, UdSW 101/36,

Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1964-1965 rok, AAN, UdSW 101/37,
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budzÇet FunduszuKosÂcielnego wynioÂsø 25mln 657 tys. 930 zø, w 1977 r.
przy budzÇecie 42 mln 197 tys. 351 zø wydatki na zwiaÎzki wyznaniowe
wyniosøy 4 mln 68 tys. 860 zø32.

Walka z KosÂcioøem Katolickim realizowana byøa roÂzÇnymi meto-
dami finansowymi, ktoÂ rych materialnym zapleczem byø Fundusz
KosÂcielny. Osamotniony w walce z represjami aparatu panÂstwowego
KosÂcioÂ ø Katolicki miaø stopniowo tracicÂ spoøeczne zaufanie, a pod
wpøywem obietnic øagodniejszego kursu legitymizowacÂ forsowane
przez wøadze KC PZPR dziaøania spoøeczno-gospodarcze w kraju33.

ReasumujaÎc, wydatki na dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøoÂw mniejszosÂcio-
wych w ramach kategorii ¹dotowanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº po-
twierdzaøy øamanie ustawowej gwarancji proporcjonalnego przezna-
czania sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego w odniesieniu do dochodoÂw,
jakie przynosiøy zagarnieÎ te od tego zwiaÎzku wyznaniowego nierucho-
mosÂci. Dyskryminacja finansowa wzgleÎdem najliczniejszego KosÂcioøa
w powojennej Polsce byøa materialnym potwierdzeniem dla pozo-
staøych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zÇe przyjmowanie takiej postawy
wzgleÎdem wøadz panÂstwowych jest finansowo niekorzystne. General-
nie cel UdSW w tej mierze zostaø zrealizowany, gdyzÇ KosÂcioøy mniej-
szosÂciowe w latach 1950-1989 bez jakiegokolwiek sprzeciwu korzy-
staøy z dotacji.

Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1966 rok, AAN, UdSW 101/38; Dowody

ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1967 rok, AAN, UdSW 101/39; Dowody ksieÎ gowe

Funduszu KosÂcielnego za 1968-1969 rok, AAN, UdSW 101/40; Dowody ksieÎ gowe

Funduszu KosÂcielnego za 1970-1977 rok, AAN, UdSW 101/41-49; Dowody ksieÎ gowe

Funduszu KosÂcielnego za 1978 rok, AAN, UdSW 101/50; Dowody ksieÎgowe Funduszu

KosÂcielnego za 1979 rok, AAN, UdSW 101/52; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂciel-

nego za 1980 rok, AAN, UdSW 101/35; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za

1981 rok, AAN, UdSW 101/53; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1982 rok,

AAN, UdSW 101/54; Dowody ksieÎ gowe Funduszu KosÂcielnego za 1983-1988 rok,

AAN, UdSW 110/10-15; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1989 rok,

AAN, UdSW 112/1.
32 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1969 rok, AAN, UdSW 101/40;

Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1977 rok, AAN, UdSW 101/49.
33 K. Urban, Zwalczani, s. 4-15.
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3.1. DOTOWANIE DZIAèALNOSÂCI KOSÂCIOèA POLSKOKATOLICKIEGO

Przyznanie duchownym przywilejoÂw w zamian za przyjeÎ cie przez
nich postaw oczekiwanych przez wøadze panÂstwowe staøo sieÎ jednym
z instrumentoÂw polityki wyznaniowej. Takie zaøozÇenia znajdujaÎ swo-
je materialne potwierdzenie w sposobie wydatkowania sÂrodkoÂw Fun-
duszu KosÂcielnego, w szczegoÂ lnosÂci poprzez dotowanie dziaøalnosÂci
KosÂcioøa Polskokatolickiego.

PoøozÇenie prawne tego zwiaÎzku wyznaniowego zaøozÇonego
w USA w 1898 r. zostaøo uregulowane w drodze reskryptu z dnia
1 lutego 1946 r.34Namocy decyzji DyrektoraUdSW z dnia 6 grudnia
1966 r.35 zatwierdzone zostaøo Podstawowe Prawo WewneÎ trzne
KosÂcioøa Polskokatolickiego w PRL. Tekst pierwotny w § 3 zawieraø
stwierdzenie, zÇe wiernych tego KosÂcioøa cechuje postawa ¹miøosÂci
do Ojczyzny, lojalnosÂci, posøuszenÂstwa i szacunku do wøadz panÂstwo-
wych oraz ochoczej gotowosÂci do realizowania programoÂw spoøecz-
nych, gospodarczych i kulturalnych stawianych przed Narodem
i Wøadze PanÂstwoweº36. W konsekwencji dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa Pol-
skokatolickiego wychodziøa naprzeciw oczekiwaniom wøadz panÂ -
stwowych i znalazøo to swoje potwierdzenie w wydatkach na rzecz
dziaøalnosÂci tego zwiaÎzku wyznaniowego ze sÂrodkoÂw Funduszu KosÂ-
cielnego.

W latach 1950-1989 dotacje na dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa Polskokato-
lickiego byøy wypøacane ze sÂrodkoÂw przeznaczonych dla zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych. W latach 1960-1968 materialne zabezpieczenie dzia-
øalnosÂci KosÂcioøa Polskokatolickiego nastaÎpiøo w postaci finansowe-
go wsparcia w ramach specjalnie powoøanej do tego celu kategorii
wydatkoÂw o nazwie ¹dotacja specjalnaº. W 1960 r. wydatkowano na
ten cel sumeÎ 9 mln 610 tys. zø37. W 1959 r. Fundusz KosÂcielny dys-

34 Reskrypt Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 lutego 1946 r., Dz.Urz.

MAP z 1947 r., Nr 15.
35 Decyzja Dyrektora UdSW (p.o. Dyrektor UdSW Aleksander SkarzÇynÂ ski), nr

NK-426/5/KB/87/66, Warszawa dnia 6 grudnia 1966 r. na podstawie upowazÇnienia z § 2

pkt 11 uchwaøy nr 173/65 Rady MinistroÂw z dnia 10 lipca 1965 r. dotyczaÎcej niektoÂ rych

kompetencji w sprawach wyznaniowych.
36 Podstawowe Prawo KosÂcioøa Polskokatolickiego w PRL, Warszawa 1967, s. 4.
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ponowaø budzÇetem w wysokosÂci 13 mln zø38. W kolejnych latach
wydatki na rzecz KosÂcioøa Polskokatolickiego wyniosøy: 6 mln
20 tys. zø (1961 r.), przy budzÇecie 29 mln 96 tys. 477 zø 53 gr; 6 mln
595 tys. zø, przy budzÇecie 35 mln 484 tys. 478 zø 4 gr (1962 r.); 6 mln
585 tys. 200 zø, przy budzÇecie 28mln 49 tys. 299 zø 12 gr (1963 r.); 5 mln
289 tys. 582 zø 72 gr, przy budzÇecie 26 mln 68 tys. 262 zø 41 gr (1964 r.);
3 mln 210 tys. 603 zø, przy budzÇecie 28 mln 41 tys. 353 zø 98 gr (1965
r.); 2 mln, przy budzÇecie 24 mln 112 tys. 681 zø 33 gr (1966 r.); 1 mln
500 tys. 971 zø 60 gr, przy budzÇecie 30 mln 581 tys. 326 zø 3 gr (1967 r.);
1 mln, przy budzÇecie 25 mln 500 tys. 567 zø 35 gr (1968 r.)39.

Stworzenie tej samodzielnej kategorii wydatkoÂw dla jednego
zwiaÎzku wyznaniowego stanowiøo przykøad instrumentalnego wyko-
rzystywania sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego. Sens ustawy tworzaÎcej
Fundusz KosÂcielny sprowadzaø sieÎ do materialnego zabezpieczenia
duchowienÂ stwa w formie rekompensaty za utracone nieruchomosÂci
ziemskie. W tym aspekcie funkcjonowanie dotacji przeznaczonej wy-
øaÎcznie na dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa Polskokatolickiego w latach 1960-
1968 oderwane zostaøo od przyczyny powstania masy majaÎtkowej
Funduszu KosÂcielnego. Finansowanie dziaøalnosÂci KosÂcioøa Polsko-
katolickiego w formie dotacji specjalnej realizowane byøo bez pod-
stawy prawnej. PodkresÂlicÂ nalezÇy, zÇe w 1960 r. i 1962 r. dotacja spe-
cjalna stanowiøa gøoÂwnaÎ pozycjeÎ wydatkowania40. Przyczyn wyrazÂne-
go finansowego uprzywilejowania KosÂcioøa Polskokatolickiego nale-
zÇy dopatrywacÂ sieÎ w przyjeÎ tej woÂwczas koncepcji relacji panÂ stwo±

37 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1960 rok, AAN, UdSW 101/

35, s. 40.
38 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1959 rok, AAN, UdSW 101/

34, s. 34.
39 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1959-1961 rok, AAN, UdSW 101/

34-35; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1962-1963 rok, AAN, UdSW 101/

36; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1964-1965 rok, AAN, UdSW 101/37;

Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1966 rok, AAN, UdSW 101/38; Dowody

ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1967 rok, AAN, UdSW 101/39; Dowody ksieÎ gowe

Funduszu KosÂcielnego za 1968-1969 rok, AAN, UdSW 101/40.
40 Dowody ksieÎ gowe Funduszu KosÂcielnego za 1960 i 1962 rok, AAN, UdSW

101/35, s. 40, 101/36, s. 43.
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kosÂcioÂ ø, zakøadajaÎcej bezwzgleÎdne podporzaÎdkowanie zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych panÂstwu.

Od 1969 r. dotacje dla Kurii Biskupiej KosÂcioøa Polskokatolickie-
go straciøy swoÂ j samodzielny byt i zostaøy przesunieÎ te do kategorii
obejmujaÎcej dotowanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, czyli de facto KosÂ-
cioøoÂw mniejszosÂciowych41. Finansowanie KosÂcioøa Polskokatolic-
kiego ze sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego miaøo miejsce azÇ do
1989 r., a realizowane byøo w formie zapomoÂg dorazÂnych i emerytal-
nych, gratyfikacji pienieÎ zÇnych, dotacji na remonty i konserwacje
obiektoÂw kosÂcielnych. Zatem likwidacja dotacji specjalnej zarezer-
wowanej wyøaÎcznie dla KosÂcioøa Polskokatolickiego nie oznaczaøa
w praktyce przeznaczania mniejszych kwot na jego dziaøalnosÂcÂ ze
sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego.

4. DOTACJE NA KONSERWACJEÎ I REMONT OBIEKTOÂ W KOSÂCIELNYCH

Na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy Fundusz KosÂcielny zostaø
zobowiaÎzany do sÂwiadczenia na utrzymanie i odbudoweÎ kosÂcioøoÂw.
Zgodnie z literalnym brzmieniem kategoria wydatkoÂw na ten cel
powinna obejmowacÂ konserwacjeÎ i remont obiektoÂw kosÂcielnych,
ale takzÇe udziaø w wydatkach eksploatacyjnych, takich jak czynsz,
energia, podatki. Ta wsteÎpna analiza interpretacyjna ma istotne zna-
czenie praktyczne, gdyzÇ w latach 1950-1989 Fundusz KosÂcielny wy-
datkowaø wyøaÎcznie na konserwacjeÎ i remont obiektoÂw kosÂcielnych.
Jednym z gøoÂwnych powodoÂw byøa niecheÎ cÂ do finansowania potrzeb
budownictwa sakralnego najliczniejszego KosÂcioøa w Polsce. Nad-
rzeÎdnym celem aparatu wyznaniowego w tej dziedzinie byøo po-
wstrzymanie budowy nowych sÂwiaÎtynÂ i systematyczna eliminacja
pierwiastka religijnego z zÇycia publicznego. Dotowanie konserwacji
i remontoÂw obiektoÂw kosÂcielnych ze sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielne-
go pozostawaøo w sÂcisøej zalezÇnosÂci od aktualnych wzgleÎdoÂw poli-
tycznych.

41 AAN, UdSW 101/40-48, 101/50-54, 110/10-15, 112/1.
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W 1959 r. powstaøa oficjalnie kategoria wydatkoÂw ¹konserwacja
i remonty obiektoÂw kosÂcielnych i cmentarzyº. W praktyce liczba
remontoÂw i inicjatyw zwiaÎzanych z budowaÎ cmentarzy byøa znaczaÎca
azÇ do 1965 r.42

Od 1972 r. wydatki Funduszu KosÂcielnego przypadaøy na kon-
serwacje i remonty obiektoÂw kosÂcielnych nierzymskokatolickich lub
byøy przydzielane na rzecz obiektoÂw kosÂcielnych rzymskokatolic-
kich43. PrzyczynaÎ wyodreÎbnienia dwoÂch podkategorii wydatkoÂw byøa
posteÎpujaÎca normalizacja na linii panÂstwo±kosÂcioÂ ø oraz uporzaÎdko-
wanie systemu ksieÎgowania wydatkoÂw Funduszu KosÂcielnego.

Dotowanie konserwacji i remontoÂw wedøug podziaøu na obiekty
kosÂcielne rzymskokatolickie i nierzymskokatolickie w latach 1972-
1989 potwierdza wydatkowanie sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego mo-
tywowane wzgleÎdami politycznymi. W latach 1972-1979 oraz 1982-
1984 zdecydowanie wieÎkszaÎ ilosÂcÂ dotacji przeznaczono na konserwa-
cjeÎ i remonty obiektoÂw kosÂcielnych rzymskokatolickich44.

Uzyskiwanie dotacji remontowo-konserwacyjnychwnajwyzÇszych
wysokosÂciach zarezerwowane byøo dla KosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych.
Dla przykøadu w 1960 r. Metropolia Prawosøawna otrzymaøa na kon-
serwacje sumeÎ 60 tys. zø, podczas gdy najwieÎksza dotacja remontowa
na rzecz KosÂcioøa Katolickiego wyniosøa 40 tys. zø45. Dyskryminacja
finansowa KosÂcioøa Katolickiego oznaczaøa przede wszystkim doto-
wanie konserwacji i remontoÂw obiektoÂw kosÂcielnych o wartosÂci za-

42 W 1959 r. powstaøa oficjalnie kategoria wydatkoÂw o nazwie ¹konserwacja i re-

monty obiektoÂw kosÂcielnych i cmentarzyº, chocÂ zaznaczycÂ nalezÇy, zÇe wydatki na bu-

doweÎ i remonty cmentarzy miaøy miejsce w latach 1950-1965. AAN, UdSW 101/33-37.
43 UrzaÎd do Spraw WyznanÂ posøugiwaø sieÎ w wewneÎ trznym obiegu roÂzÇnego ro-

dzaju skroÂ tami. Wydatki na rzecz obiektoÂw kosÂcielnych rzymskokatolickich oznacza-

ne byøy skroÂ tem R-K, natomiast dotacje skierowane dla obiektoÂw kosÂcielnych nie-

rzymskokatolickich skroÂ tem N-K.
44 W 1972 r. wydano na konserwacjeÎ i remonty obiektoÂw kosÂcielnych rzymsko-

katolickich 1 mln 210 tys., w 1973 r. 774 tys. 500 zø, w 1974 r. 1 mln 720 tys., w 1975 r.

1 mln 794 tys. zø, w 1976 r. 1 mln 847 tys. 416 zø, w 1977 r. 2 mln 467 tys. zø, w 1978 r.

3 mln 100 tys. zø, a w 1979 r. 2 mln 930 tys. zø, w 1982 r. 3 mln 547 tys. 480 zø, w 1983 r.

5 mln 425 tys. zø, w 1984 r. 7 mln 120 tys. zø. AAN, UdSW 101/42-54, 110/10-11.
45 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1960 rok, AAN, UdSW 101/35,

poz. 147, 177, s. 40.
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bytkowej albo niezwiaÎzanych bezposÂrednio z wykonywaniem prak-
tyk religijnych, np. ogrodzenÂ , poddaszy, altan, bram wjazdowych.

Efektem ograniczania budownictwa sakralnego byøo pozbawienie
KosÂcioøa Katolickiego dotacji na budoweÎ nowych sÂwiaÎtynÂ , przy czym
takiego ograniczenia nie stosowano wobec pozostaøych zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych. Udziaø finansowy KosÂcioøa Katolickiego sprowadzaø sieÎ
do pobierania dotacji na cele konserwacyjno-remontowe obiektoÂw
niezwiaÎzanych z wykonywaniem kultu religijnego (ogrodzenia, bramy
wjazdowe, altany, poddasza). Obiektywnie bioraÎc, to wieÎksza liczba
sÂwiaÎtynÂ i miejsc kultu religijnego powinna determinowacÂ wieÎksze wy-
datki na rzecz danego zwiaÎzku wyznaniowego. Zestawienie wydat-
koÂw na remonty i konserwacje dla obiektoÂw w tych dwoÂch katego-
riach wykazuje znaczaÎce wahania, nieznajdujaÎce odzwierciedlenia
w stanie faktycznym. UrzaÎd do Spraw WyznanÂ prowadziø bardzo
szczegoÂ øowe wyliczenia, dotyczaÎce liczby duchownych poszczegoÂ l-
nych wyznanÂ oraz liczby obiektoÂw kosÂcielnych46. W 1980 i 1981 r.
oraz w latach 1985-1988 pierwszenÂ stwo w ogoÂ lnej kwocie rocznych
wydatkoÂw przypadøo w udziale KosÂcioøom mniejszosÂciowym47.

5. UDZIELANIE DUCHOWNYM POMOCY MATERIALNEJ I LEKARSKIEJ

ORAZ OBJEÎCIE UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

W latach 1950-1989 Fundusz KosÂcielny wydatkowaø sÂrodki na
pomoc materialnaÎ i lekarskaÎ, organizowanie domoÂw wypoczynko-
wych, a takzÇe objeÎ cie duchownych ubezpieczeniem chorobowym
w przypadkach uzasadnionych (art. 9 ust. 1 pkt 2-3). MetodaÎ søuzÇaÎcaÎ
realizacji tych ustawowych zadanÂ byøo wypøacanie sÂwiadczenÂ pienieÎ zÇ-
nych w postaci zapomoÂg dorazÂnych i staøych.

46 Statystyka KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw religijnych nierzymskokatolickich 1956-1963,

AAN, UdSW 101/37.
47 W 1980 r. na konserwacje i remonty obiektoÂw nierzymskokatolickich wy-

dano 5 mln 650 tys. zø, w 1981 r. 4 mln 465 tys., w 1985 r. 9 mln 120 tys. w 1986 r. 23

mln 350 tys. zø, w 1987 r. 36 mln 398 tys. zø, w 1988 r. 38 mln 450 tys. zø. AAN, UdSW

110/12-15.
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KraÎg beneficjentoÂw korzystajaÎcych z zapomoÂg dorazÂnych
obejmowaø swym zasieÎgiem duchownych wszystkich legalnie dzia-
øajaÎcych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Paradoksalnie precyzyjne
brzmienie przepisu ¹udzielanie duchownym pomocy materialnej
i lekarskiej oraz organizowanie dla nich domoÂw wypoczynko-
wychº (art. 9 ust. 1 pkt 2) wykluczaøo dowolnosÂcÂ interpretacyjnaÎ.
W konsekwencji UdSW nie moÂgø caøkowicie wyeliminowacÂ du-
chownych rzymskokatolickich z prawa do korzystania z zapomoÂg
dorazÂnych.

Ogromna roÂzÇnorodnosÂcÂ stanoÂw faktycznych, powodujaÎcych
przyznawanie zapomoÂg dorazÂnych, byøa istotnym elementem ksztaø-
tujaÎcym teÎ kategorieÎ wydatkowania sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego.
Udzielanie pomocy lekarskiej najczeÎ sÂciej przybieraøo postacÂ finanso-
wania zakupu sprzeÎ tu rehabilitacyjnego, pokrywania kosztoÂw pobytu
w sanatoriach, ambulatoriach oraz domach wypoczynkowych. Nato-
miast pomoc materialna w postaci zapomogi dorazÂnej skierowana
byøa do osoÂb, ktoÂ re znalazøy sieÎ w trudnej sytuacji zÇyciowej spowo-
dowanej okolicznosÂciami losowymi, takimi jak pozÇar, kradziezÇ, wy-
padek48.

Od 1972 r. nastaÎpiøa zmiana w sposobie wydatkowania sÂrodkoÂw
Funduszu KosÂcielnego. W stosunku do zapomoÂg dorazÂnych dokona-
no podziaøu na dwie podkategorie. Pierwsza obejmowaøa wypøacanie
sÂwiadczenÂ duchownym rzymskokatolickim oraz osobom, ktoÂ re opusÂ-
ciøy stan duchowny. Druga obejmowaøa swym zakresem wypøacanie
sÂwiadczenÂ duchownym nierzymskokatolickim. W latach 1972-1974
powstaøa samodzielna kategoria wydatkoÂw, ktoÂ ra objeÎ øa wypøacanie
zapomoÂg dorazÂnych osobom, ktoÂre opusÂciøy stan duchowny. Pomoc
materialna udzielana tej kategorii osoÂb miaøa na celu ich adaptacjeÎ
do nowej sytuacji zÇyciowej po opuszczeniu przez nich seminarioÂw
duchownych lub zakonoÂw. Na uwageÎ zasøuguje fakt, zÇe udzielanie
pomocy materialnej w postaci zapomogi dorazÂnej nie byøo jedynym
sÂrodkiem finansowej pomocy udzielanej osobom opuszczajaÎcym stan
duchowny. Jak wskazujaÎ konkretne przypadki, Wydziaøy do Spraw

48 Zob. wieÎ cej AAN, UdSW 101/44, poz. 434; P. Stanisz, Przywileje czøonkoÂw

Komisji KsieÎzÇy przy ZBOWiD, ¹Resovia Sacraº 1998, nr 5, s. 287-293.
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WyznanÂ zdobywaøy szereg innych sÂwiadczenÂ socjalnych w imieniu
takiej osoby49. Zapomogi dorazÂne dla osoÂb opuszczajaÎcych stan du-
chowny wynosiøy przecieÎ tnie ok. 5 tys. zø, podczas gdy zapomogi
dorazÂne dla pozostaøych duchownych oscylowaøy w granicach
15 tys. zø50.

Duchownym KosÂcioøa Katolickiego przyznawano zapomogi do-
razÂne mniejszej wysokosÂci, kontrolowano zgodnosÂcÂ przeznaczania
pienieÎdzy na konkretny cel oraz czeÎ sto odmawiano sÂwiadczenÂ . Du-
chowni innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a w szczegoÂ lnosÂci czøonko-
wie Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº, nie byli poddawani ogranicze-
niom ani tezÇ restrykcjom kontrolnym. Takie dziaøania o charakterze
dyskryminacyjnym inspirowane przez UdSWwpisywaøy sieÎ w zaøozÇe-
nia polityki wyznaniowej.

Zestawienie wydatkoÂw na zapomogi dorazÂne w tych dwoÂch ka-
tegoriach wskazuje, zÇe Fundusz KosÂcielny przeznaczaø sÂrodki na
zapomogi dorazÂne i staøe w sposoÂb proporcjonalny do liczby sytua-
cji wymagajaÎcych finansowego wsparcia. BezposÂredniaÎ przyczynaÎ
takiego stanu rzeczy byøa proporcjonalnie wieÎksza liczba duchow-
nych wyznania rzymskokatolickiego, a zatem obiektywnie wieÎksza
liczba sytuacji wymagajaÎcych udzielenia pomocy materialnej, oraz
obejmowanie ich zapomogami z tytuøu ubezpieczenia chorobowe-
go. Wydatkowanie sÂrodkoÂw na zapomogi dorazÂne i staøe odbywaøo
sieÎ zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. ZaznaczycÂ nalezÇy, zÇe
organizowanie pobytu w domach wypoczynkowych nie miaøo cha-
rakteru powszechnego i byøo sÂcisÂle zarezerwowane dla ¹ksieÎ zÇy pa-
triotoÂwº51.

49 Notatka kierownika UdSW w sprawie udzielenia pomocy obywatelowi M.,

AAN, UdSW 101/38.
50 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1974 rok, AAN, UdSW 101/44,

poz. 482, 802.
51 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1955 rok, AAN, UdSW 101/33,

poz. 166, 201.
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6. DOTOWANIE ORGANIZACJI I STOWARZYSZENÂ WYZNANIOWYCH

Wydatkowanie sÂrodkoÂw pienieÎ zÇnych na pozaustawowaÎ kategorieÎ
¹dotowanie organizacji i stowarzyszenÂ wyznaniowychº stanowiøo
propagandowo najwazÇniejszy cel UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ . Ponad
poøowa sÂrodkoÂw caøego budzÇetu Funduszu KosÂcielnego kazÇdego ro-
ku przypadaøa wøasÂnie na wspieranie dziaøalnosÂci organizacji ¹ksieÎ zÇy
patriotoÂwº52.

Dziaøania czøonkoÂw Komisji KsieÎ zÇy przy ZBOWiD, a nasteÎpnie
Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº uzyskiwaøy peøne wsparcie ze strony
wøadz partyjnych. Dotyczyøo to w szczegoÂ lnosÂci strony materialnej.
W sensie prawnym dotowanie dziaøalnosÂci ¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº stano-
wiøo przykøad wykorzystywania sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego nie-
zgodnie z przepisami ustawy. Wypøacanie dotacji na dziaøalnosÂcÂ
Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº nie byøo expressis verbis zawarte
w normie zadaniowej z art. 9 ust. 1 ustawy. Dodatkowo w okresie
1950-1989 Rada MinistroÂw nie skorzystaøa z mozÇliwosÂci rozszerzenia
ustawowego katalogu celoÂw. Tym samym zamknieÎ ta zostaøa droga
prawna wykorzystywania sÂrodkoÂw budzÇetowych Funduszu w sposoÂb
inny nizÇ wskazany w ustawie. KonkludujaÎc, wydatkowanie sÂrodkoÂw
finansowych w sposoÂb staøy na dziaøalnosÂcÂ organizacji i stowarzyszenÂ
wyznaniowych byøo posÂrednio daÎzÇeniem do uksztaøtowania spoøe-
czenÂstwa socjalistycznego.

Dotowanie organizacji i stowarzyszenÂ wyznaniowych de facto

stanowiøo wspieranie jednej tylko organizacji, ktoÂ raÎ byøa Komisja
KsieÎ zÇy przy ZBOWiD, a nasteÎpnie Zrzeszenie KatolikoÂw ¹Caritasº.
Wsparcie finansowe otrzymywali takzÇe czøonkowie innych organiza-
cji i stowarzyszenÂ przychylnych wøadzom partyjnym, jednak Zrzesze-
nie KatolikoÂw ¹Caritasº byøo jedynaÎ organizacjaÎ, ktoÂ ra pozyskiwaøa
tak duzÇe sÂrodki panÂstwowe. Uprzywilejowanie tej organizacji wyni-
kaøo roÂwniezÇ z faktu bezwzgleÎdnej terminowosÂci wypøat na jej rzecz

52 Dla przykøadu w 1965 r. budzÇet Funduszu KosÂcielnego (dalej: FK) wynioÂsø

(28 mln 41 tys. 353 zø) dotacje dla ZK ¹Caritasº (11 mln 510 tys. 332 zø); w 1975 r.

budzÇet FK (44 mln 271 tys. 638 zø) dotacje dla ZK ¹Caritasº (20 mln 933 tys. 294 zø);

w 1985 r. budzÇet FK (154 mln 260 tys. 346 zø) dotacje dla ZK ¹Caritasº (101 mln

300 tys. zø). AAN, UdSW 101/37, s. 91, 101/46, 101/12, s. 29.
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oraz braku zwrotoÂw, ktoÂ re przy dysponowaniu tak wielkimi kwotami
powinny miecÂ miejsce. Dotowanie Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº
miaøo charakter jednokierunkowy. W pozostaøych kategoriach wy-
datkoÂw czeÎ sto dochodziøo do zwrotoÂw kwot udzielanych ze sÂrodkoÂw
Funduszu KosÂcielnego.

W 1964 r. przekazano na rzecz Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº
kwoteÎ 8 mln 927 tys. zø. Podobnie jak rok wczesÂniej byøa to kwota,
stanowiaÎca ok. 1/3 budzÇetu FunduszuKosÂcielnego53.W zwiaÎzku zwy-
teÎ zÇonymi wysiøkami wøadz partyjnych, aby zniwelowacÂ doniosøosÂcÂ
obchodoÂw Millennium, Zrzeszenie KatolikoÂw ¹Caritasº otrzymaøo
w formie dotacji øaÎcznie w ciaÎgu tych dwoÂch lat kwoteÎ 22 mln zø.
Dla poroÂwnania budzÇet Funduszu KosÂcielnego na 1966 rok opiewaø
na sumeÎ 24 mln 112 tys. 618 zø54. W 1976 r. wydatkowano na Zrze-
szenie KatolikoÂw ¹Caritasº sumeÎ 26 mln zø, z czego 471 tys. zø prze-
kazano na nagrody pienieÎ zÇne dla czøonkoÂw Dziekanatu Wojska Pol-
skiego. Wszystkie kwoty kierowane na rzecz ¹posteÎpowego ducho-
wienÂstwaº muszaÎ dla peønego zrozumienia odnosicÂ sieÎ do skali caøosÂ-
ci wydatkoÂw budzÇetowych. DzieÎki takiemu zestawieniu sens dotowa-
nia obrazuje, jak wielkaÎ wageÎ przykøadano do istnienia tej organiza-
cji. Dla przykøadu: na Zrzeszenie KatolikoÂw ¹Caritasº wydano øaÎcz-
nie 26 mln zø, podczas gdy budzÇet Funduszu KosÂcielnego na 1976 rok
zamknaÎø sieÎ kwotaÎ 41 mln zø55. Ogromne sumy, jak dla przykøadu
23 mln 191 tys. zø w 1977 r. oraz kwota 27 mln 770 tys. zø w 1978 r., to
doskonaøy przykøad, zÇe wøadze partyjne traktowaøy priorytetowo
funkcjonowanie Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº.

Polityka aparatu wyznaniowego wzgleÎdem tej organizacji byøa
bardzo czytelna. W zamierzeniu wøadz ± bez wzgleÎdu na istniejaÎcaÎ
koniunktureÎ ± pozytywni ksieÎ zÇa byli lojalnymi ¹urzeÎdnikamiº, ktoÂ -
rych w razie potrzeby mozÇna byøo skierowacÂ do realizacji zadanÂ
o roÂzÇnym charakterze. DuzÇaÎ frekwencjeÎ na zjazdach i zebraniach

53 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1964 rok, AAN, UdSW 101/37,

s. 42.
54 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1966 rok, AAN, UdSW 101/38,

s. 43.
55 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1976 rok, AAN, UdSW 101/47,

poz. 160, s. 43.
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¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº zapewniaøa administracja panÂstwowa, ktoÂ ra do-
woziøa opierajaÎcych sieÎ czøonkoÂw KoÂ ø KsieÎ zÇy ¹Caritasº na odbywa-
jaÎce sieÎ w odlegøych miejscach zebrania. Ponadto ¹ksieÎ zÇa patriociº
otrzymywali zwrot kosztoÂw podroÂzÇy w przypadku indywidualnego
przyjazdu na zebranie56. Dotowanie obejmowaøo swym zasieÎgiem
roÂwniezÇ organizacjeÎ zebranÂ . Na ten cel Fundusz KosÂcielny przezna-
czaø przecieÎ tnie kwoty rzeÎdu 5-8 tys. zø57. Trudno nie oprzecÂ sieÎ wra-
zÇeniu, zÇe bez pomocy Funduszu KosÂcielnego zebrania (zjazdy) KoÂ ø
KsieÎ zÇy ¹Caritasº nie byøyby tak liczne. W rzeczywistosÂci dotowano
kazÇdy aspekt dziaøalnosÂci ¹posteÎpowegoº kleru. Przez caøy okres
PRL wydatkowano z Funduszu pieniaÎdze na dziaøalnosÂcÂ wydawni-
czaÎ, m.in. na ¹Gøos Kapøanaº, a w okresie poÂzÂniejszym dotowano
roÂwniezÇ periodyk ¹KsiaÎdz Obywatelº58.

Wprowadzenie stanu wojennego oraz bardzo napieÎ ta sytuacja
polityczno-spoøeczna w kraju nie zachwiaøy finansowego wsparcia
dla posteÎpowych ksieÎ zÇy. Nawet fakt, zÇe czøonkowie ¹Caritasº stano-
wili ok. 10% duchownych diecezjalnych, nie powodowaø zÇadnych
ograniczenÂ finansowych. Wprost przeciwnie, w 1984 r. 20 ksieÎ zÇy,
a w 1985 r. 32 nowych ksieÎ zÇy skuszonych wizjaÎ zrewaloryzowanych
sÂwiadczenÂ pienieÎ zÇnych przystaÎpiøo do ¹Caritasº59.

WysokosÂcÂ rokrocznych dotacji ze sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielne-
go nie byøa wspoÂ ømierna do osiaÎgnieÎ cÂ tej grupy duchownych. Od
1985 r. wydatkowanie na rzecz Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº
okresÂlicÂ mozÇna mianem sukcesywnego wzrostu. Zestawienie tych
kwot prezentuje sieÎ nasteÎpujaÎco: w 1985 r. ± 101 mln 300 tys. zø,
w 1986 r. ± 148 mln 850 tys. zø, w 1987 r. ± 206 mln 800 tys. zø60.

56 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1959 rok, AAN, UdSW 101/34,

poz. 531, 851.
57 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1959 rok, AAN, UdSW 101/34,

poz. 45, 551, 674, 718, 749.
58 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1959 rok, AAN, UdSW 101/34,

poz. 774, 796, 838.
59 A. Dudek, R. Gryz, KomunisÂci, s. 421.
60 Dowody ksieÎ gowe Funduszu KosÂcielnego za 1985-1987 rok, AAN, UdSW

110/12-14.
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Pod koniec lat 80. dziaøalnosÂcÂ ruchu ¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº stanowiøa
ostatni przyczoÂ øek polityki ¹roÂzÇnicowaniaº postaw kleru61.

7. EFEKTYWNA REALIZACJA POLITYKI WYZNANIOWEJ

W latach 1950-1989 Fundusz KosÂcielny realizowaø w sposoÂb staøy
nasteÎpujaÎce cele: 1) remont i konserwacje obiektoÂw kosÂcielnych;
2) udzielanie duchownym pomocy materialnej i lekarskiej oraz orga-
nizowanie dla nich domoÂw wypoczynkowych; 3) objeÎ cie duchownych
ubezpieczeniem chorobowym na koszt Funduszu KosÂcielnego
w przypadkach uzasadnionych; 4) specjalne zaopatrzenie emerytalne
duchownych spoøecznie zasøuzÇonych, dotowanie zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych; 5) dotowanie organizacji i stowarzyszenÂ wyznaniowych62.
Dwa ostatnie zadania nie znajdowaøy potwierdzenia w przepisach
ustawy i stanowiøy przykøad efektywnej realizacji polityki wyznanio-
wej. Zapewnieniu efektywnosÂci prowadzonej przez UdSW polityki
miaøa sprzyjacÂ rezerwa budzÇetowa Funduszu KosÂcielnego, pozwala-
jaÎca na podejmowanie natychmiastowych dziaøanÂ finansowych sto-
sownie do zaistniaøych okolicznosÂci. Nazewnictwo kategorii wydat-
koÂw zwiaÎzanych generalnie z efektywnaÎ realizacjaÎ polityki wyznanio-
wej nie zostaøo precyzyjnie okresÂlone wøasÂnie ze wzgleÎdu na szerokie
spektrum tej dziaøalnosÂci. W latach 1950-1989 podejmowano szereg
dziaøanÂ finansowych o charakterze antykatolickim, a wydatkowane
sumy pienieÎ zÇne ksieÎgowano pod nazwaÎ ¹wydatki roÂzÇneº.

RezerwaÎ budzÇetowaÎ rzaÎdziøa pewna prawidøowosÂcÂ. Gdy wydatki
w jej ramach pochøaniaøy systematycznie okresÂlonaÎ kwoteÎ pienieÎdzy,
w efekcie prowadziøo to do wyodreÎbnienia sieÎ nowej kategorii wy-
datkoÂw. Taka sytuacja miaøa miejsce kilkakrotnie w historii dziaøal-
nosÂci Funduszu KosÂcielnego. Po raz pierwszy w 1968 r. wyodreÎbniøa
sieÎ kategoria zwiaÎzana z umarzaniem udzielonych pozÇyczek ze sÂrod-
koÂw Funduszu. Od 1953 r. UdSW przyznawaø pozÇyczki, najczeÎ sÂciej

61 A. Dudek, R. Gryz, KomunisÂci, s. 420-421.
62 Por. art. 9 ust. 1 ustawy z 20 marca 1950 r. o przejeÎ ciu przez panÂstwo doÂbr

martwej reÎki.
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na remonty i konserwacjeÎ obiektoÂw kosÂcielnych. Z tego rodzaju po-
mocy korzystali duchowni wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Na-
tomiast sytuacja ¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº w dziedzinie spøaty pozÇyczek
byøa uprzywilejowana. Udzielanie pozÇyczek tej grupie duchownych
charakteryzowaøo sieÎ odraczaniem spøaty zobowiaÎzanÂ oraz umarza-
niem. Ten stan faktyczny doprowadziø do powstania od 1968 r. osob-
nej kategorii zajmujaÎcej sieÎ obsøugaÎ umorzonych pozÇyczek63. Termin,
na jaki przyznawano pozÇyczkeÎ , wynosiø od jednego roku do 10 lat.
WysokosÂcÂ zalezÇaøa teoretycznie od skali potrzeb wnioskodawcy, ale
na tym polu dochodziøo do rozbiezÇnosÂci. W 1968 r. KosÂcioÂ ø Prawo-
søawny uzyskaø pozÇyczkeÎ w wysokosÂci 100 tys. zø, a duchowny KosÂ-
cioøa Katolickiego 35 tys. zø na ten sam cel (remont)64. Na tle innych
wydatkoÂw wierzytelnosÂci z tytuøu udzielonych pozÇyczek stanowiøy
maksymalnie ok. 10 procent caøego budzÇetu Funduszu65. Od 1962

63 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1952-1958 rok, AAN, UdSW 101/

33; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1959-1961 rok, AAN, UdSW 101/34-

35; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1962-1963 rok, AAN, UdSW 101/36;

Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1964-1965 rok, AAN, UdSW 101/37;

Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1966 rok, AAN, UdSW 101/38; Dowody

ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1967 rok, AAN, UdSW 101/39; Dowody ksieÎ gowe

Funduszu KosÂcielnego za 1968-1969 rok, AAN, UdSW 101/40; Dowody ksieÎ gowe

Funduszu KosÂcielnego za 1970-1977 rok, AAN, UdSW 101/41-49; Dowody ksieÎ gowe

Funduszu KosÂcielnego za 1978 rok, AAN, UdSW 101/50; Dowody ksieÎgowe Funduszu

KosÂcielnego za 1979 rok, AAN, UdSW 101/52; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂciel-

nego za 1980 rok, AAN, UdSW 101/35; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za

1981 rok, AAN, UdSW 101/53; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1982 rok,

AAN, UdSW 101/54; Dowody ksieÎ gowe Funduszu KosÂcielnego za 1983-1988 rok,

AAN, UdSW 110/10-15; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1989 rok,

AAN, UdSW 112/1.
64 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1968 rok, AAN, UdSW 101/40,

poz. 307, 1038.
65 Kolejno w latach 1963-1973 zestawienie budzÇetu Funduszu KosÂcielnego (dalej

FK) i wydatkoÂw z tytuøu obsøugi pozÇyczek (dalej døuzÇnicy) przedstawia sieÎ nasteÎpujaÎ-

co: 28 mln 49 tys. 299 zø (budzÇet FK) 2 mln 148 tys. 628 zø (døuzÇnicy); 26 mln 68 tys.

262 zø (budzÇet FK) 2 mln 220 tys. 219 zø (døuzÇnicy); 28 mln 41 tys. 353 zø (budzÇet FK)

2 mln 991 tys. 496 zø (døuzÇnicy); 24 mln 112 tys. 681 zø (budzÇet FK) 1 mln 538 tys. 161 zø

(døuzÇnicy); 30mln 581 tys. 326 zø (budzÇet FK) 1mln 682 tysiaÎce 583 zø (døuzÇnicy); 25 mln

500 tys. 567 zø (budzÇet FK) 1 mln 742 tys. 93 zø (døuzÇnicy); 25 mln 657 tys. 930 zø (budzÇet

FK) 1 mln 325 tys. 784 zø (døuzÇnicy); 30 mln 137 tys. 300 zø (budzÇet FK) 1 mln 385 tys.
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do 1983 r. udzielono øaÎcznie pozÇyczek na kwoteÎ 2 mln 754 tys. 500 zø,
a umorzono 226 tys. zø. Spøacono 454 tys. zø66. W ciaÎgu tych 20 lat
z pomocy pozÇyczkowej skorzystaøo 44 pozÇyczkobiorcoÂw oraz jedna
organizacja zwiaÎzkowa. WsÂroÂd pozÇyczkobiorcoÂw byøo trzech ksieÎ zÇy
katolickich. PieÎ tnastu duchownych nierzymskokatolickich wniosko-
waøo o odroczenie terminu pøatnosÂci, co zostaøo zresztaÎ uwzgleÎdnio-
ne. Zaledwie dwoÂch spøaciøo swoje zobowiaÎzania w terminie.

W latach 70. wyksztaøciøa sieÎ z rezerwy budzÇetowej nowa katego-
ria wydatkowania pod nazwaÎ ¹kontakty polonijneº. Generalnie to
intensywnosÂcÂ wyjazdoÂw zagranicznych delegacji UdSW do krajoÂw
bloku socjalistycznego wymusiøa powstanie tej kategorii wydatkoÂw.
W 1970 r. wydano 9 tys. 699 zø na pobyt delegacji ZSRR, a na pobyt
delegacji watykanÂskiej 16 tys. 258 zø67. W 1974 r. na wyjazd delegacji
UdSW do NRD wydano 2 tys. 664 zø, a na pobyt gosÂci z CSRS 7 tys.
389 zø68. Na staøe wpisaøa sieÎ roÂwniezÇ praktyka kupowania upomin-
koÂw dla delegacji odwiedzajaÎcych UdSW69. WsÂroÂd wydatkoÂw w ra-
mach kontaktoÂw polonijnych znajdujaÎ sieÎ roÂwniezÇ takie, ktoÂ re sÂwiad-
czaÎ o pieleÎgnowaniu kontaktoÂw z PoloniaÎ, np. zakup filmoÂw osÂwia-

193 zø (døuzÇnicy); 28 mln 237 tys. 199 zø (budzÇet FK) 1 mln 443 tys. 493 zø (døuzÇnicy); 25

mln 76 tys. 301 zø (budzÇet FK) 1 mln 250 tys. 943 zø (døuzÇnicy); 28 mln 329 tys. 536 zø

(budzÇet FK) 731 tys. 843 zø (døuzÇnicy). Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za

1963 rok, AAN, UdSW 101/36; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1964-

1965 rok, AAN, UdSW 101/37; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1966 rok,

AAN, UdSW 101/38; Dowody ksieÎ gowe Funduszu KosÂcielnego za 1967 rok, AAN,

UdSW 101/39; Dowody ksieÎ gowe Funduszu KosÂcielnego za 1968-1969 rok, AAN,

UdSW 101/40; Dowody ksieÎ gowe Funduszu KosÂcielnego za 1970-1977 rok, AAN,

UdSW 101/41-49.
66 Notatka dyrektora UdSW Jana Domaradzkiego w sprawie umorzenia niektoÂ -

rych pozÇyczek udzielonych z FK w latach 1962-1983, AAN, UdSW 104/7, s. 84-85.
67 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1970 rok, AAN, UdSW 101/41,

poz. 1135, 1191, s. 43.
68 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1974 rok, AAN, UdSW 101/44,

poz. 183, 489.
69 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1970 rok, AAN, UdSW 101/41,

poz. 265; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1971 rok, AAN, UdSW 101/41,

poz. 593; Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1983 rok, AAN, UdSW 110/10,

poz. 196.
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towych dla ksieÎ zÇy misjonarzy w Indonezji, zakup modlitewnikoÂw dla
misjonarzy, organizacja seminarium wyjazdowego70.

WsÂroÂd wydatkoÂw znalezÂcÂ mozÇna tezÇ te potwierdzajaÎce opøacanie
przez Fundusz KosÂcielny donosoÂw. PrzecieÎ tnie za tego typu informa-
cje pøacono od 400 do 800 zø, ale miaøy tezÇ miejsce sytuacje wyjaÎtko-
we, gdzie za wazÇne informacje przyznawano nagrody pienieÎ zÇne wwy-
sokosÂci nawet 12 tys. zø71. Fundusz KosÂcielny finansowaø roÂwniezÇ

dziaøalnosÂcÂ o charakterze naukowym72.
Rezerwa budzÇetowa Funduszu KosÂcielnego søuzÇyøa realizacji ce-

loÂw, ktoÂ re nie znajdowaøy uzasadnienia w sÂwietle przepisoÂw ustawy.
IstotaÎ finansowania wydatkoÂw byøo poparcie dziaøanÂ o charakterze
antykatolickim. UdSW finansowaø za pomocaÎ sÂrodkoÂw rezerwy bu-
dzÇetowej takie dziaøania, jakie wymuszaøy konkretne okolicznosÂci.
W zwiaÎzku z powyzÇszym rezerwa budzÇetowa speøniaøa funkcjeÎ ma-
terialnego zaplecza dziaøanÂ podejmowanych ad hoc.

Od 1968 r. uksztaøtowaøa sieÎ praktyka wypøacania nagroÂd pienieÎ zÇ-
nych kierownikom WydziaøoÂw do Spraw WyznanÂ . W 1968 r. z tego
tytuøu wypøacono 54 tys. zø73. W 1969 r. byøa to kwota 64 tys. zø,
ponadto nagrodeÎ uzyskaø kapelan Wojska Polskiego za uroczystaÎ
odpraweÎ w wysokosÂci 20 tys. zø oraz grupa 6 kapelanoÂw w wysokosÂci
45 tys. 345 zø 72 gr74. Od 1970 r. w gronie osoÂb zasøugujaÎcych na
szczegoÂ lnego rodzaju wyroÂzÇnienia finansowe znalazø sieÎ Generalny
Dziekan Wojska Polskiego. Z okazji imienin otrzymaø on 30 tys. zø75.
Nagrody dla kierownikoÂw WydziaøoÂw do Spraw WyznanÂ wyniosøy
z kolei 105 tys. 500 zø76. Ponadto ze sÂrodkoÂw rezerwy budzÇetowej

70 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1974 rok, AAN, UdSW 101/44,

poz. 583, 587, 1096.
71 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1982 rok, AAN, UdSW 101/54,

poz. 458, 472.
72 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1960 rok, AAN, UdSW 101/34,

poz. 145.
73 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1968 rok, AAN, UdSW 101/40,

poz. 1035.
74 TamzÇe, poz. 603, 781.
75 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1968 rok, AAN, UdSW 101/41,

poz. 885.
76 TamzÇe, poz. 873.
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Funduszu KosÂcielnego finansowano dziaøalnosÂcÂ Centralnej Szkoøy
Partyjnej przy KC PZPR77, a takzÇe OsÂrodek Doskonalenia Kadr
Ministerstwa SprawiedliwosÂci78 oraz koszty posiedzenÂ Komisji
WspoÂ lnej RzaÎdu i Episkopatu79. Dotowano roÂwniezÇ ZwiaÎzek Na-
uczycielstwa Polskiego80.

WNIOSKI

Ustawa z 20 marca 1950 r. o przejeÎ ciu przez panÂstwo doÂbr mar-
twej reÎki, poreÎ czeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych
i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego zostaøa wykorzystana przez wøa-
dze do wydatkowania sÂrodkoÂw zgodnie z zaøozÇeniami polityki wy-
znaniowej. W istocie utworzenie Funduszu KosÂcielnego uzasadniaøy
plany niewynikajaÎce w sposoÂb jednoznaczny z tresÂci przepisoÂw two-
rzaÎcej go ustawy. GøoÂwnym dysponentem pienieÎdzy byø stojaÎcy po-
nad prawem UdSW, a udziaø duchowienÂstwa i wiernych w organach
Funduszu KosÂcielnego (art. 10 ust. 3 ustawy) nie zostaø nigdy zreali-
zowany. Pozaustawowe wydatkowanie sÂrodkoÂw Funduszu KosÂciel-
nego w latach 1950-1989 potwierdza brak respektowania ustawowo
zagwarantowanej zasady proporcjonalnego przeznaczania na rzecz
danego zwiaÎzku wyznaniowego dochodoÂw pøynaÎcych z nieruchomosÂ-
ci ziemskich przejeÎ tych od tego zwiaÎzku. W konsekwencji, zestawia-
jaÎc rokroczne sumy wydatkowane przez Fundusz KosÂcielny, stwier-
dzicÂ nalezÇy, zÇe staø sieÎ materialnym zapleczem dla realizacji roÂzÇnego
rodzaju form walki z KosÂcioøem Katolickim. NajwieÎksze finansowe
wsparcie uzyskiwaø ruch ¹ksieÎ zÇy patriotoÂwº.

77 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1970 rok, AAN, UdSW 101/41,

poz. 436.
78 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1983 rok, AAN, UdSW 110/10,

poz. 458.
79 Dowody ksieÎ gowe Funduszu KosÂcielnego za 1989 rok, AAN, UdSW 112/1,

poz. 295.
80 Dowody ksieÎgowe Funduszu KosÂcielnego za 1970 rok, AAN, UdSW 101/41,

poz. 587.
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THE EXPENDITURE OF THE CHURCH FUND RESOURCES

IN THE YEARS 1950-1989

S umma r y

The article treats of the expenditure of the financial resources of the
Church Fund over the years 1950-1989. The circumstances of the enact-
ment of the 20March 1950 Act on the Seizure by the State of the Property
in Mortmain, on the Guarantee of Arable Farms to Pastors and on the
Establishment of the Church Fund had immediate bearing on its subor-
dination to the denominational policy. The proceeds of the appropriated
Catholic Church's and other denominations' property were intended to
be adequate to the needs of the clergy. The annual budget of the fund was
based on subsidies passed by the Cabinet. The profitability of the seized
property was hardy assessable due to the insufficient data at the state's
disposal. Practically speaking, the act determined the financing of the
Church's needs, yet in line with the guidelines of the Communist autho-
rities. The most sizeable amounts were expended for the sponsorship of
the so-called ¹patriot priests' movementº. Moreover, as opposed to the
regulations provided for in the act, the Church Fund failed to finance
charity and welfare initiatives. In Communist Poland, the Church Fund
was deprived of its financial autonomy and independent decision-making
in favour of the Office for Denominations. In consequence, no effective
control of the expenditure of the fund resources was implemented. The
activity of the Church Fund exceeded its actual statutory obligations.

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

ADAM BALICKI

PROBLEMATYKA POZYCJI RELIGII W SZKOLE
W PRACACH SEJMU USTAWODAWCZEGO 1919-1922

UWAGI OGOÂ LNE

Sejm Ustawodawczy zajmuje szczegoÂ lne miejsce wsÂroÂd sejmoÂw
obradujaÎcych w okresie mieÎdzywojennym. GøoÂwnym jego zada-
niem byøo ustalenie ustroju odrodzonego po 123 latach panÂstwa
oraz nadanie mu ustawy zasadniczej. Sejm Ustawodawczy w prze-
ciwienÂ stwie do innych obradujaÎcych w okresie mieÎdzywojennym
byø suwerenem, roÂzÇniø sieÎ od nich roÂwniezÇ swojaÎ jednoizbowosÂciaÎ.
Dekret o wyborach i ordynacji wyborczej zostaø opracowany przez
rzaÎd JeÎdrzeja Moraczewskiego, a nasteÎpnie zatwierdzony przez Na-
czelnika PanÂstwa JoÂzefa Piøsudskiego 28 listopada 1918 r.1 Ordyna-
cja przewidywaøa, zÇe przecieÎ tnie jeden poseø przypadaø na ok. 50
tys. mieszkanÂcoÂw okreÎgu wyborczego. W przypadku gdy w okreÎgu
zgøoszona zostaøa tylko jedna lista kandydatoÂw lub gdy zgøoszonych
zostaøo wieÎ cej list, a ogoÂ lna liczba kandydatoÂw znajdujaÎcych sieÎ na
nich byøa mniejsza nizÇ liczba przewidywanych posøoÂw z danego
okreÎgu wyborczego, w takiej sytuacji kandydaci byli ogøaszani po-
søami bez przeprowadzania wyboroÂw. Ordynacja podzieliøa kraj na
71 okreÎgoÂw wyborczych. Byøy one pogrupowane w nasteÎpujaÎcy
sposoÂb: KroÂ lestwo Polskie i okreÎg biaøostocki, SÂ laÎsk CieszynÂ ski,

1 Dziennik Praw PanÂstwa Polskiego (dalej: DzPPP) z 1918 r., Nr 18, poz. 46.



Galicja i zaboÂr pruski2. Razem z ordynacjaÎ wydany zostaø dekret
Naczelnika PanÂstwa o wyborach do Sejmu Ustawodawczego3. Mia-
øo zostacÂ wybranych 524 posøoÂw. Ordynacja wyborcza oparta zo-
staøa na demokratycznych, pieÎ cioprzymiotnikowych zasadach wy-
borczych: powszechnosÂci, roÂwnosÂci, bezposÂredniosÂci, tajnosÂci i pro-
porcjonalnosÂci. Gøosowano na listy, na ktoÂ rych znajdowaøo sieÎ po
kilka lub kilkanasÂcie nazwisk. Mandaty rozdzielane byøy systemem
d'Hondta4. TwoÂrcom ordynacji wyborczej przysÂwiecaø cel zapew-
nienia jak najszerszej reprezentacji wszystkim najwazÇniejszym kie-
runkom politycznym wysteÎpujaÎcym w kraju oraz pragnienie, aby
wybrany sejm byø wiernym obrazem polskiego spoøeczenÂ stwa.
OsiaÎgnieÎ cie tych celoÂw miaøa zapewnicÂ zasada proporcjonalnosÂci,
ktoÂ ra byøa zgodna z ogoÂ lnymi zasadami demokracji5. Wybory do
SejmuUstawodawczego zostaøy przeprowadzone 26 stycznia 1919 r.
Ze wzgleÎdu na nieustalone jeszcze wtedy ostatecznie granice panÂ -

2 Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. Dodatek nr 1, DzPPP 1918 r.,

Nr 18, poz. 46. Innymi aktami prawnymi regulujaÎcymi sprawy powoøania Sejmu Usta-

wodawczego byøy: ustawa z dnia 5 kwietnia 1919 r. w przedmiocie zmiany niektoÂ rych

przepisoÂw ordynacji wyborczej, objeÎ tej dekretami l. 46 i l. 47 Nr 18 Dziennika Praw

PanÂstwa Polskiego z 6 ± go grudnia 1918 roku, celem przeprowadzenia wyboroÂw

posøoÂw do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z czeÎ sÂci ziem polskich

byøego zaboru pruskiego, DzPPP z 1919 r., Nr 30, poz. 253; ustawa z dnia 10 maja

1919 r. w sprawie zmiany niektoÂ rych przepisoÂw ordynacji wyborczej z dnia 28 listo-

pada 1918 r. celem przeprowadzenia wyboroÂw w okreÎgach 33 i 34, DzPPP z 1919 r., Nr

40, poz. 294; RozporzaÎdzenie wykonawcze o wyborach poselskich do Sejmu Ustawo-

dawczego z czeÎ sÂci ziem byøego zaboru pruskiego, DzPPP z 1919 r., Nr 33, poz. 270;

RozporzaÎdzenie o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej

Polskiej w 33 (Biaøostockim) i 34 (Bielskim) okreÎgach wyborczych, DzPPP z 1919 r.,

Nr 240, poz. 295.
3 Dekret o wyborach do SejmuUstawodawczego, DzPPP z 1918 r., Nr 18, poz. 47.
4 Zarzucano, zÇe taka ordynacja jest niekorzystna szczegoÂ lnie dla ZÇ ydoÂw rozpro-

szonych po caøym terytorium Polski. OrdynacjeÎ krytykowali jednak roÂwniezÇ przedsta-

wiciele Narodowej Demokracji. Zarzuty dotyczyøy tego, zÇe wybory nie odbeÎdaÎ sieÎ

w caøym kraju, jak tezÇ tego, zÇe w KroÂ lestwie przy okreÎgach wielomandatowych i pro-

porcjonalnosÂci w sejmie mozÇe znalezÂcÂ sieÎ znaczna liczba przedstawicieli mniejszosÂci

narodowych. S. Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 wrzesÂnia

1939 r., Warszawa 1989, s. 112; OkreÎgi wyborcze ¹Gazeta Warszawskaº, 2 XII 1918 r.
5 S. Kutrzeba, Proporcjonalne gøosowanie, Warszawa 1918, s. 3.
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stwa wybory odbyøy sieÎ jedynie w KroÂ lestwie Polskim oraz w za-
chodniej czeÎ sÂci Galicji. W chwili przeprowadzania wyboroÂw GoÂrny
SÂ laÎsk i ziemie zaboru pruskiego stanowiøy pod wzgleÎdem prawnym
czeÎ sÂcÂ Niemiec, a w Galicji Wschodniej toczyøa sieÎ wojna z UkrainÂ -
cami. Na SÂ laÎsku CieszynÂ skim natomiast trwaøy walki z Czechami.
DziaøajaÎce tam stronnictwa utworzyøy jednaÎ listeÎ . UchwaøaÎ Sejmu
Ustawodawczego z marca 1919 r. kandydaci umieszczeni na tej
lisÂcie zostali uznani posøami bez wyboroÂw6. Wschodnie skrawki
KroÂ lestwa Polskiego znajdowaøy sieÎ pod okupacjaÎ niemieckaÎ. Dla
zapewnienia ludnosÂci polskiej, szczegoÂ lnie z terenu zaboru pruskie-
go i Galicji Wschodniej reprezentacji w sejmie, zdecydowano sieÎ
wprowadzicÂ do niego posøoÂw polskich wybranych wczesÂniej do par-
lamentu panÂstw zaborczych. W miareÎ upøywu czasu i posteÎpujaÎcej
normalizacji przeprowadzano wybory uzupeøniajaÎce, w wyniku ktoÂ -
rych parlament opuszczali posøowie pochodzaÎcy z innych nizÇ pol-
skie wyboroÂw. WyjaÎtek stanowili tutaj posøowie z Galicji Wschod-
niej. Ostatnia istotna zmiana zostaøa wprowadzona w skøadzie izby
poselskiej w marcu 1922 r. Wtedy to do Sejmu Ustawodawczego
doøaÎczyøo 20 posøoÂw wybranych z Litwy SÂ rodkowej7.

Powszechnie zdawano sobie spraweÎ z ogromu pracy, jaka czeka
pierwszy sejm odrodzonego panÂstwa polskiego, dlatego bardzo wazÇ-
naÎ roleÎ miaø odegracÂ akt wyborczy. Wedøug W. ZwolinÂ skiego do
sejmu powinni zostacÂ wybrani ludzie miøujaÎcy swoÂ j kraj, odznacza-
jaÎcy sieÎ licznymi zaletami: uczciwosÂciaÎ, sÂwiatøosÂciaÎ, pracowitosÂciaÎ
i dosÂwiadczeniem, a wieÎ c ci, ktoÂ rzy dali poznacÂ sieÎ ze swojej wielkiej
pracy dla narodu polskiego8. Przyszli posøowie mieli umiecÂ wzniesÂcÂ
sieÎ ponad polityczne podziaøy, tak aby efektywnie moÂc pracowacÂ dla
dobra Polski. JezÇeli tacy ludzie zostaliby wybrani do sejmu, to par-
lament zdoøaøby zaprowadzicÂ w kraju øad i porzaÎdek9. W czasie ka-

6 K. Kumaniecki, Odbudowa panÂstwowosÂci polskiej. NajwazÇniejsze dokumenty

1912 ± styczenÂ 1924, Warszawa 1924, s. 149-150.
7 Kto byø kim w Drugiej Rzeczpospolitej, red. J.M. Majchrowski, Warszawa

1994, s. 216.
8 W. ZwolinÂ ski, Polski Sejm Konstytucyjny czyli ¹konstytuantaº, Warszawa

1918, s. 8.
9 L. Nowodworski, O pierwszym Sejmie polskim, Warszawa 1918, s. 15.
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dencji Sejmu Ustawodawczego uksztaøtowaø sieÎ typ posøa, jaki prze-
trwaø, zdaniem Z. Zaporowskiego, do 1930 r. Ambitny, nieposiada-
jaÎcy wystarczajaÎcych kompetencji parlamentarnych, uwazÇajaÎcy za
punkt honoru akcentowanie przewagi i powagi wøadzy ustawoda-
wczej nad innymi. NatreÎ tny bywalec urzeÎdoÂw, ktoÂ ry ustawicznie
usiøowaø zaøatwicÂ roÂzÇnorakie sprawy, niejednokrotnie posøugujaÎc
sieÎ grozÂbami wobec urzeÎdnikoÂw. JednoczesÂnie przedkøadajaÎcy rzaÎ-
dowi setki interpelacji, ktoÂre w wieÎkszosÂci powinny bycÂ skierowane
do organoÂw nizÇszego szczebla. Wyborcom skøadajaÎcy niemozÇliwe do
realizacji obietnice, a przeciwnikoÂw politycznych atakujaÎcy bez par-
donu10. Kazimierz Bartel11 zauwazÇyø natomiast, zÇe posøowanie za-
czeÎ øo dziaøacÂ na niektoÂrych ludzi, ktoÂ rzy znalezÂli sieÎ w parlamencie
z braku przygotowania do innych zajeÎ cÂ, w taki sposoÂb, zÇe zaczeÎ li
uwazÇacÂ sieÎ za niezwykle kompetentnych we wszystkich bez wyjaÎtku
sprawach12.

Do pierwszych wyboroÂw w odrodzonej Polsce staneÎ øy prawie
wszystkie siøy polityczne dziaøajaÎce w tym czasie na ziemiach pol-
skich. WyjaÎtek stanowili niemajaÎcy wieÎkszego poparcia wsÂroÂd Pola-
koÂw komunisÂci. Wybory wygraøa Narodowa Demokracja.

10 Z. Zaporowski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. DziaøalnosÂcÂ po-

søoÂw, parlamentarne koncepcje JoÂzefa Piøsudskiego, mniejszosÂci narodowe, Lublin

1992, s. 54.
11 W latach 1822-1930 poseø RP. PoczaÎtkowo nalezÇaø do PSL ¹Wyzwolenieº.

W 1925 r., protestujaÎc przeciwko programowi stronnictwa w kwestii rolnej, wystaÎpiø

z tej partii i zaøozÇyø sejmowy Klub Pracy o nastawieniu propiøsudczykowskim. Od

1928 r. byø posøem z ramienia Bezpartyjnego Bloku WspoÂ øpracy z RzaÎdem. Byø jed-

nym z najbardziej zaangazÇowanych politykoÂw zwiaÎzanych z JoÂzefem Piøsudskim. Po

przewrocie majowym otrzymaø tekeÎ premiera. NasteÎpnie peøniø funkcjeÎ wicepremiera

i Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego. W 1930 r. na znak protestu

przeciwko metodom stosowanym przez wøadze panÂstwowe wobec przywoÂdcoÂw Cen-

trolewu zøozÇyø mandat i wycofaø sieÎ z czynnego zÇycia politycznego. J. Majchrowski,

Bartel Kazimierz, w: Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999,

s. 29.
12 K. Bartel, Kilka uwag o praktyce parlamentarnej w Polsce, Warszawa 1929,

s. 4.
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1. OBLICZE POLITYCZNE SEJMU USTAWODAWCZEGO

Sejm Ustawodawczy, ktoÂ ry zebraø sieÎ po raz pierwszy 10 lutego
1919 r., liczyø 348 posøoÂw13. Pod koniec 1919 r. w Izbie zasiadaøo 395
posøoÂw14. Liczba posøoÂw stopniowo powieÎkszaøa sieÎ , aby w konÂco-
wym okresie funkcjonowania Sejmu osiaÎgnaÎcÂ liczbeÎ 43215. Na po-
czaÎtku kadencji Sejmu zostaøo utworzonych dziesieÎ cÂ kluboÂw posel-
skich. NajwieÎkszym z nich byø Klub Sejmowy Ludowo-Narodowy.
Liczyø 116 posøoÂw, a po wyborach w Wielkopolsce powieÎkszyø sieÎ
o kolejnych 25 posøoÂw16. W klubie tym dominowali endecy, ale roÂw-
niezÇ istotne znaczenie mieli w nim chadecy, gøoÂwnie dzieÎki osobie
Wojciecha Korfantego17. W sprawach osÂwiaty, kultury i obyczajo-
wosÂci ZwiaÎzek Ludowo-Narodowy øaÎczyø idee nacjonalistyczne z pro-
pagowaniem kultu dla tradycji. Wychowanie miaøo bycÂ oparte na
tradycjach chrzesÂcijanÂ skich, przy wspoÂ øudziale KosÂcioøa Katolickie-
go, jak tezÇ rodziny i szkoøy18. Z takiego podejsÂcia do kwestii religii
i KosÂcioøa Katolickiego w zÇyciu narodu braøa sieÎ postawa zdecydo-
wanie prokosÂcielna w debatach wyznaniowych. Religia chrzesÂcijanÂ -
ska i KosÂcioÂ ø Rzymskokatolicki byøy centralnym punktem polityki
wyznaniowej tego ugrupowania19.

Ugrupowaniem centrowym byø Klub Pracy Konstytucyjnej, ktoÂ ry
liczyø 18 posøoÂw. Stanowiø on reprezentacjeÎ konserwatystoÂw zachod-

13 Lista posøoÂw do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

12 kwietnia 1919 r. Nienumerowany druk sejmowy.
14 Sejm w dwu czeÎsÂciach, red. A. Lange, Warszawa 1919, s. 116.
15 S. Krukowski, Sejm Ustawodawczy 1919-1922. Uwagi o skøadzie i dziaøalnosÂci,

¹Czasopismo Prawno-Historyczneº 38(1986), z. 1, s. 96.
16 E. Maj, ZwiaÎzek Ludowo-Narodowy 1919-1928, Lublin 2000, s. 27.
17 TamzÇe, s. 25; A. WaÎtor, DziaøalnosÂcÂ ZwiaÎzku Ludowo-Narodowego 1919-

1922, Szczecin 1992, s. 14.
18 J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974,

s. 113-114.
19 B. Pawøowski, Religia i KosÂcioÂø rzymskokatolicki w mysÂli politycznej chrzesÂ-

cijanÂskiej demokracji, w:Religia i KosÂcioÂø rzymskokatolicki w polskiej mysÂli politycznej

1919-1939, red. J. Jachymek, Lublin 1995, s. 65-81; S. Sopocki, ChrzesÂcijanÂscy Demo-

kraci, Londyn 1946, s. 19-20; B. Krzywobøocka, Chadecja 1918-1937, Warszawa 1974,

s. 77.
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niogalicyjskich oraz sprzymierzonych z nimi demokratoÂw. Klub uwa-
zÇany byø za reprezentanta stanÂczykoÂw. Jako ugrupowanie konserwa-
tywne sprzeciwiaø sieÎ radykalnym reformom, staÎd niecheÎ tny stosunek
do parcelacji ziemi i reformy rolnej. W debatach wyznaniowych nie
odgrywaø wieÎkszej roli. PrzywoÂdcaÎ klubu byø Nata Lowenstein. Do
ugrupowanÂ centrowych mozÇna zaliczycÂ roÂwniezÇ Klub Polskiego
Zjednoczenia Katolicko-Ludowego. Klub ten byø zblizÇony progra-
mowo do Narodowej Demokracji, natomiast w sprawach rolnych
do Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Piastº20. Polskie Zjednoczenie
Ludowe odwoøywaøo sieÎ do koncepcji solidaryzmu, u podstaw ktoÂ -
rych staøy wartosÂci chrzesÂcijanÂ skie. W powstaniu tego ugrupowania
duzÇaÎ roleÎ odegraøy koncepcje ks. Wacøawa BlizinÂ skiego21. Po rozøa-
mie w tym ugrupowaniu wyøoniøo sieÎ z niego Polskie Stronnictwo
Katolicko-Ludowe oraz Narodowe Zjednoczenie Ludowe. WazÇnaÎ
roleÎ w tym ugrupowaniu odgrywaø abp JoÂzef Teodorowicz. DzieÎki
swoim talentom politycznym i parlamentarnym staø sieÎ nieformalnym
przywoÂdcaÎ grupy biskupoÂw wøaÎczajaÎcych sieÎ w zÇycie polityczne. Na-
lezÇaø roÂwniezÇ do najaktywniejszych czøonkoÂw polskiego Episkopatu.
Imponowaø w dziaøalnosÂci narodowej i spoøecznej. Niejednokrotnie
interweniowaø w sprawach polskich w Stolicy Apostolskiej22.
W 1921 r. doszøo do rozøamu w Narodowym Zjednoczeniu Ludo-
wym, ktoÂrego gøoÂwnym sprawcaÎ byø Edward Dubanowicz. W wyni-
ku rozøamu powstaøo Narodowo-ChrzesÂcijanÂ skie Stronnictwo Lu-
dowe.

Trzecim co do wielkosÂci ugrupowaniem sejmowym byø klub Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego ¹Piastº. W centrum jego zaintereso-
wania byøy oczywisÂcie sprawy agrarne na czele z reformaÎ rolnaÎ.
W sprawach wyznaniowych ludowcy z PSL ¹Piastº zajmowali pozy-

20 A. Ajnenkiel,Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 2: II Rzeczpospolita, Warszawa

1989, s. 21.
21 A. èuczak, Powstanie i dziaøalnosÂcÂ Zjednoczenia Ludowego i Polskiego Zjed-

noczenia Ludowego, ¹Roczniki DziejoÂw Ruchu Ludowegoº 1968, nr 10, s. 39.
22 K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Søownik biograficzny,

Bene Nati, PoznanÂ 1996, s. 291-298; szerzej na temat dziaøalnosÂci ks. abpa JoÂzefa

Todorowicza zob. S. Gawlik, ZÇ ycie i dziaøalnosÂcÂ ks. abp. JoÂzefa Teodorowicza, Kra-

koÂw 1988.
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cjeÎ posÂredniaÎ. Nie walczyli z duchowienÂstwem katolickim, nie forso-
wali roÂwniezÇ niekorzystnych dla niego rozwiaÎzanÂ legislacyjnych.
Dziaøacze PSL ¹Piastº podzielali chrzesÂcijanÂ ski sÂwiatopoglaÎd patrze-
nia spoøecznosÂci wiejskiej. Z wartosÂci chrzesÂcijanÂ skich wyciaÎgano
prawa regulujaÎce zÇycie spoøeczne. Pomimo takiego stanowiska po-
søowie PSL ¹Piastº nie unikneÎ li sporoÂw z duchowienÂ stwem. Widocz-
ne to byøo chociazÇby w korespondencjach prasowych pieÎ tnujaÎcych
naduzÇywanie religii w walce partyjnej23. Do partii centrowych nalezÇy
zaliczycÂ roÂwniezÇ Narodowy ZwiaÎzek Robotniczy.

LewiceÎ sejmowaÎ stanowiøy Polskie Stronnictwo Ludowe ¹Wy-
zwolenieº, Polskie Stronnictwo Ludowe ¹Lewicaº oraz ZwiaÎzek Pol-
skich PosøoÂw Socjalistycznych. Najsilniejsze z nich byøo PSL ¹Wy-
zwolenieº. Ugrupowanie to bardzo czeÎ sto podejmowaøo kwestie
swoboÂd i wolnosÂci obywatelskich. Niejednokrotnie w wystaÎpieniach
sejmowych posøowie tego klubu sprzeciwiali sieÎ rozwiaÎzaniom praw-
nym promujaÎcym ktoÂresÂ z wyznanÂ . W praktyce prowadziøo to czeÎ sto
do atakoÂw na KosÂcioÂ ø Katolicki oraz polemik w sprawach wyznanio-
wych z posøami prawicowymi. PSL ¹Wyzwolenieº uwazÇane byøo za
ugrupowanie antykosÂcielne. Jego politycy bronili sieÎ przed takimi
zarzutami, argumentujaÎc, zÇe nie walczaÎ z religiaÎ jako systemem wie-
rzenÂ i przekonanÂ religijnych. PrzywoÂdcy usÂwiadamiali swoim zwolen-
nikom, zÇe dziaøajaÎc gøoÂwnie na wsi, wsÂroÂd chøopoÂw, ktoÂ rzy w swej
wieÎkszosÂci saÎ ludzÂmi wierzaÎcymi, nie powinni podcinacÂ korzeni swe-
go ruchu24. Dziaøacze tego ugrupowania, uwazÇajaÎc za jeden z gøoÂw-
nych celoÂw swojej dziaøalnosÂci politycznej walkeÎ o reformeÎ rolnaÎ,
zdawali sobie spraweÎ , zÇe duchowienÂstwo katolickie nie poprze ich
idei. Stronnictwo daÎzÇyøo do prawnego unormowania stosunkoÂw
w gminie parafialnej, ktoÂ ra miaøaby prawo wybierania duchownych,
zarzaÎdzania dochodami i majaÎtkiem kosÂcielnym oraz miaøaby wpøyw
na wysokosÂcÂ opøat za posøugi religijne25. Antyklerykalizm PSL ¹Wy-

23 A. èuczak, SpoøeczenÂstwo i panÂstwo w mysÂli politycznej ruchu ludowego, War-

szawa 1982, s. 145.
24 J. Jachymek, MysÂl polityczna PSL ¹Wyzwolenieº 1918-1931, Lublin 1983,

s. 166.
25 TamzÇe, s. 167.
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zwolenieº braø sieÎ w duzÇej mierze z faktu, zÇe podczas gøosowanÂ po-
søowie duchowni reprezentowali zupeønie inne stanowisko nizÇ posøo-
wie PSL ¹Wyzwolenieº26.

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Lewicaº za priorytet
uwazÇaø przede wszystkim szybkie przeprowadzenie reformy rolnej
bez odszkodowanÂ dla wøasÂcicieli ziemi, demokratyzacjeÎ samorzaÎdu
terytorialnego, jak roÂwniezÇ reformeÎ saÎdownictwa, powszechnaÎ dosteÎp-
nosÂcÂ do osÂwiaty oraz rozwoÂ j spoÂ ødzielczosÂci27. W sprawach wyznanio-
wych PSL ¹Lewicaº opowiadaøo sieÎ za radykalnaÎ reformaÎ ustawodaw-
stwa wyznaniowego. Za najwazÇniejsze w niej uznane zostaøy takie
postulaty, jak: uregulowanie wysokosÂci opøat za posøugi religijne, prze-
kazanie prawa patronatu mieszkanÂcom parafii, nadzoÂ r panÂstwa nad
majaÎtkiem kosÂcielnym. Podczas kampanii wyborczej do Sejmu Usta-
wodawczego PSL ¹Lewicaº nie cieszyøo sieÎ poparciem sÂrodowisk kosÂ-
cielnych. SzczegoÂ lnaÎ dziaøalnosÂcÂ przeciwko temu ugrupowaniu prowa-
dziø, realizujaÎcy zalecenia episkopatu, bp przemyski JoÂzef Pelczar.
WysteÎpowaø on zgodnie z instrukcjaÎ episkopatu przeciwko radykaliz-
mowi spoøecznemu tego ugrupowania28. Wynik wyborczy, jaki uzys-
kaøo PSL ¹Lewicaº, nie byø zadowalajaÎcy dla kierownictwa klubu29.
Jako jednaÎ z przyczyn wskazywano wøasÂnie nieprzychylnosÂcÂ ducho-
wienÂstwa rzymskokatolickiego. W dziaøalnosÂci parlamentarnej oraz
propagandowej dziaøacze Polskiego Stronnictwa Ludowego ¹Lewicaº
sprzeciwiali sieÎ dziaøalnosÂci politycznej duchowienÂstwa. Przodowaø
w tym zwøaszcza Jan StapinÂ ski30. InnaÎ znanaÎ postaciaÎ tego stronnictwa
byø ks. Eugeniusz OkonÂ , ale rozstaø sieÎ on z PSL ¹Lewicaº i utworzyø
Chøopskie Stronnictwo Radykalne. Ks. Eugeniusz OkonÂ znany byø
z niezliczonej liczby interpelacji oraz zdolnosÂci oratorskich31.W Sejmie

26 TamzÇe, s. 168-170.
27 A. Koøodziejczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe ¹Lewicaº, w: Encyklopedia

historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 319.
28 J. Jachymek,Polskie StronnictwoLudowe±Lewica1913-1924, Lublin1991, s. 81.
29 Statystyka wyboroÂw do Sejmu Ustawodawczego, red. L. Krzywicki, Warszawa

1921, s. 11, 60-75.
30 J. Jachymek, Polskie Stronnictwo Ludowe ± Lewica, s. 186.
31 S. Wachowiak, Czasy, ktoÂre przezÇyøem. Wspomnienia z lat 1890-1939, Warsza-

wa 1983, s. 78-79.
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Ustawodawczym posøowie PSL ¹Lewicaº propagowali potrzebeÎ nor-
malizacji stosunkoÂw mieÎdzy KosÂcioøem a panÂstwem na zasadzie ich
rozdziaøu. Rzecznikiem takiej normalizacji byø JoÂzef Putek32. Na ob-
licze i dziaøalnosÂcÂ klubu PSL ¹Lewicaº na pewno duzÇy wpøyw miaø
fakt, zÇe jego dwaj czoøowi dziaøacze, JoÂzef Putek i Jan StapinÂ ski, byli
zdecydowanie wrogo nastawieni do KosÂcioøa Katolickiego oraz jego
hierarchoÂw. Polemiki pomieÎdzy posøami PSL ¹Lewicaº i posøami du-
chownymi w Sejmie Ustawodawczym nie zawsze dotyczyøy religii. Po-
søowie ludowi argumentowali, zÇe nie walczaÎ z religiaÎ jako wyznaniem.
PrzywoÂdcy ugrupowania tøumaczyli, zÇe walczaÎ z klerykalizmem poli-
tycznym, a nie z wiaraÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Inne podøozÇe niecheÎ ci przywoÂd-
coÂw PSL ¹Lewicaº do sÂrodowisk katolickich stanowiøo popieranie
przez Jana StapinÂ skiego proÂb legalizacji w Polsce KosÂcioøa narodo-
wego. Ugrupowaniem lewicowym byøa takzÇe Polska Partia Socjalis-
tyczna. Posøowie tej partii domagali sieÎ uspoøecznienia goÂ rnictwa, hut-
nictwa, komunikacji, przedsieÎbiorstw komunalnych, bankoÂw. Gøosili
koniecznosÂcÂ wywøaszczenia wielkiej wøasnosÂci ziemskiej i wydzierzÇa-
wienia czeÎ sÂci gruntoÂw chøopom bezrolnym i maøorolnym. Sprzeciwiali
sieÎ rozwiaÎzaniom prawnym, ktoÂre uprzywilejowaøyby duchowienÂstwo,
opowiadali sieÎ za parcelacjaÎ na potrzeby reformy rolnej doÂbr kosÂciel-
nych i poduchownych. SocjalisÂci przyznawali kazÇdemu czøowiekowi
wolnosÂcÂ wyznania, jednakzÇe zÇaÎdali, aby hierarchia kosÂcielna nie prze-
nosiøa spraw wiary i ludzkiego sumienia na grunt polityki. Opowiadali
sieÎ wieÎ c konsekwentnie za rozdziaøem KosÂcioøa od panÂstwa we wszyst-
kich dziedzinach zÇycia. Prowadziøo to czeÎ sto do wystaÎpienÂ o charakte-
rze antyklerykalnym podczas debat33.

W Sejmie Ustawodawczym poczaÎtkowo brakowaøo przedstawi-
cieli komunistoÂw. Dopiero po utworzeniu Komunistycznej Frakcji
Poselskiej zyskali oni oficjalnaÎ reprezentacjeÎ . KomunisÂci nie cieszyli
sieÎ jednak popularnosÂciaÎ wsÂroÂd spoøeczenÂstwa polskiego i byli trak-
towani niejednokrotnie jako zdrajcy narodowi. GøoÂwnaÎ roleÎ we

32 J. Jachymek, Polskie Stronnictwo Ludowe ± Lewica, s. 187.
33 S. Michaøowski, Religia i KosÂcioÂø rzymskokatolicki w mysÂli Polskiej Partii

Socjalistycznej 1918-1939, w: Religia i KosÂcioÂø rzymskokatolicki w polskiej mysÂli poli-

tycznej 1919-1993, red. J. Jachymek, Lublin 1995, s. 149-150.
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Frakcji Komunistycznej odgrywaø Stanisøaw èanÂcucki. Po utworze-
niu Frakcji aktywnosÂcÂ parlamentarna Stanisøawa èanÂcuckiego wzros-
øa. WczesÂniej, nalezÇaÎc do Polskiej Partii Socjalistycznej, nie wykazy-
waø sieÎ wieÎkszaÎ aktywnosÂciaÎ parlamentarnaÎ, co tøumaczyø podziaøami
w tej partii34. Po utworzeniu Frakcji tak jak i ona odgrywaø raczej roleÎ
marginalnaÎ. JezÇeli chodzi o kwestie wyznaniowe, wydawaøoby sieÎ , zÇe
powinna ona przejawiacÂ zdecydowanie antykosÂcielne nastawienie.
Mimo to jej przedstawiciele nie zabierali gøosu, koncentrujaÎc sieÎ na
walce parlamentarnej z posøami socjalistycznymi i propagujaÎc hasøa
komunistyczne35.

W Sejmie Ustawodawczym utworzone zostaøy roÂwniezÇ dwa zes-
poøy: Wolny ZwiaÎzek PosøoÂw NarodowosÂci ZÇ ydowskiej oraz Nie-
mieckie Stronnictwo Ludowe. W kole zÇydowskim dominowali orto-
doksi i syjonisÂci. Wywodzili sieÎ oni gøoÂwnie z ortodoksyjnej partii
Aguda oraz syjonistycznej Histadrut ha Cyjonit. Najaktywniejszymi
posøami z tego ugrupowania byli Izaak GruÈ nbaum i Maksymilian
Hartglass. Histadrut ha Cyjonit zmierzaøa do zapewnienia polskim
ZÇ ydom autonomii kulturalnej, spoøecznej i religijnej. Przez døugi czas
wspoÂ øpracowaøa z obozem belwederskim oraz umiarkowanaÎ lewicaÎ.
W sprawach wyznaniowych posøowie zÇydowscy zabierali gøos rzadko,
przy okazji debat dotyczaÎcych KosÂcioøa Katolickiego, uregulowania
kwestii wyznaniowych w pracach nad konstytucjaÎ. Niemieckie Stron-
nictwo Ludowe liczyøo jedynie dwoÂch posøoÂw. Byli to JoÂzef Spicker-
man i Ludwik Wolff.

Struktura spoøeczno-zawodowa Sejmu Ustawodawczego byøa
bardzo zroÂzÇnicowana. Wedøug stanu z kwietnia 1919 r. najliczniejszaÎ
grupeÎ posøoÂw stanowiøa inteligencja36. Wskutek zmian osobowych
do konÂca grudnia w Sejmie Ustawodawczym zasiadaøo 32-36 du-
chownych, 21-22 prawnikoÂw, 18-20 ziemian, 35-42 robotnikoÂw i rze-
miesÂlnikoÂw37. W konÂcowym okresie funkcjonowania Sejmu Ustawo-
dawczego najliczniejszaÎ grupeÎ stanowiøa inteligencja zawodowa, do

34 S. èanÂcucki, Wspomnienia, Warszawa 1957, s. 245.
35 Z. Zaporowski, Poseø komunistyczny ± Stanisøaw èanÂcucki, w: Rola posøa

i senatora w II Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Lublin 1989, s. 51.
36 A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, s. 28.
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ktoÂrej nalezÇaøo 134 posøoÂw. WsÂroÂd nich byøo 35 nauczycieli, 27 du-
chownych (24 ksieÎ zÇy i 3 rabinoÂw), 18 dziennikarzy i publicystoÂw, 13
adwokatoÂw i 10 profesoroÂw wyzÇszych uczelni38.

2. SPRAWY SZKOLNICTWA I OSÂWIATY W POCZAÎTKOWYM OKRESIE

PRAC SEJMU USTAWODAWCZEGO

Systemy szkolne odziedziczone przez niepodlegøaÎ PolskeÎ po rzaÎ-
dach zaborczych przedstawiaøy bardzo nieroÂwnaÎ wartosÂcÂ w roÂzÇnych
czeÎ sÂciach odrodzonej Polski. ObowiaÎzek szkolny byø rygorystycznie
przestrzegany i prawie caøkowicie wypeøniany tylko w zaborze pru-
skim. Okoøo 1900 r. zaboÂr ten byø niemal caøkowicie pozbawiony
analfabetoÂw. Galicja liczyøa ich jeszcze w tym czasie ok. 65%, a zaboÂr
rosyjski 69%. W obu tych dzielnicach szkolnictwo elementarne zo-
staøo rozbudowane dopiero w kolejnych latach39. Odrodzona Polska
odziedziczyøa po zaborach typowy system dualistyczny. OÂ wczesna
szkoøa ludowa i szkoøa sÂrednia roÂzÇniøy sieÎ od siebie poziomem oraz
warunkami nauczania40. Do najpilniejszych zadanÂ osÂwiatowych od-
rodzonego panÂstwa nalezÇaøo spolszczenie szkolnictwa, unifikacja
wøadz szkolnych, wprowadzenie obowiaÎzku szkolnego w dawnym
zaborze rosyjskim, zbudowanie jednolitego systemu osÂwiatowego
w caøym kraju i ustalenie tresÂci nauczania odpowiadajaÎcych potrze-
bom niepodlegøego panÂstwa.

SposÂroÂd projektoÂw organizacji szkolnictwa polskiego po odzys-
kaniu niepodlegøosÂci wazÇnaÎ roleÎ odegraø projekt Ksawerego Praussa,
zwiaÎzanego z PPS Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Pu-
blicznego w rzaÎdzie JeÎdrzeja Moraczewskiego. Wedøug niego pod-

37 J. Jachymek, Charakterystyka skøadu osobowego Sejmu i Senatu w II Rzeczy-

pospolitej, w: Rola posøa i senatora w II Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Lublin

1989, s. 13.
38 J. ZÇ arnowski, O inteligencji polskiej lat mieÎdzywojennych, Warszawa 1965,

s. 170.
39 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1998, s. 466.
40 S. Mauersberg,OsÂwiata, w: Polska Odrodzona 1918-1939. PanÂstwo, spoøeczenÂ-

stwo, kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1988, s. 513.
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stawaÎ ustroju szkolnego miaøa bycÂ 7-klasowa bezpøatna i obowiaÎzko-
wa szkoøa powszechna. Natomiast szkolnictwo sÂrednie skøadacÂ sieÎ
miaøo z 5-letnich gimnazjoÂw o roÂzÇnych profilach ksztaøcenia. Zapew-
niona miaøa bycÂ zasada drozÇnosÂci i ciaÎgøosÂci programowej mieÎdzy
szkoøami powszechnymi a szkoøami sÂrednimi i wyzÇszymi. W kwestii
religii Ksawery Prauss opowiadaø sieÎ za szkoøaÎ o charakterze ¹mieÎ -
dzywyznaniowymº. Spowodowaøoby to, zÇe polska szkoøa byøaby
szkoøaÎ dla ucznioÂw roÂzÇnych wyznanÂ , gdzie nauczaliby nauczyciele
sÂwieccy, a duchowni prowadziliby nieobowiaÎzkowe lekcje religii41.
W programie Ksawerego Praussa widacÂ wyrazÂnie zbiezÇnosÂcÂ z socja-
listycznymi projektami organizacji nauczania miejsca religii w szkole.

W poczaÎtkowym okresie istnienia II Rzeczypospolitej znaczaÎcaÎ
roleÎ odegraø OgoÂ lnopolski Zjazd Nauczycielski wszystkich typoÂw
szkoÂ ø, tzw. Sejm Nauczycielski. Obradowaø on w Warszawie od 14
do 17 kwietnia 1919 r. W czasie jego obrad kwestia pozycji religii
w szkole, jak roÂwniezÇ wyznaniowy baÎdzÂ bezwyznaniowy jej charakter
wywoøaø najwieÎkszaÎ roÂzÇniceÎ zdanÂ . WieÎkszosÂcÂ uczestnikoÂw zjazdu
opowiedziaøa sieÎ za szkoøaÎ mieÎdzywyznaniowaÎ z obowiaÎzkowaÎ naukaÎ
religii. Stanowiøo to kompromis mieÎdzy dwiema odmiennymi kon-
cepcjami: szkoøy wyznaniowej i szkoøy sÂwieckiej42. Byøo to øagodniej-
sze stanowisko w stosunku do projektu Ksawerego Praussa.

Sprawami nauki i szkolnictwa w Sejmie Ustawodawczym zajmo-
waøa sieÎ gøoÂwnie komisja osÂwiatowa. Najbardziej aktywna byøa Zofia
Sokolnicka43, posøanka ZwiaÎzku Ludowo-Narodowego. Jej wystaÎ-
pienia na forum sejmowym stanowiøy gøeÎbokaÎ analizeÎ potrzeb nauki
polskiej. Utrzymywaøa ona bliskie stosunki z przedstawicielami sÂro-

41 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata w pracach Sejmu Ustawodawczego

II Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, s. 27.
42 TamzÇe, s. 29.
43 Mandat w Sejmie Ustawodawczym otrzymaøa z ramienia ZwiaÎzku Ludowo-

Narodowego. Byøa inicjatorkaÎ utworzenia Komitetu Niesienia Pomocy dla Lwowa

i Wilna w 1919 r. Peøniøa roÂwniezÇ obowiaÎzki przewodniczaÎcej Komisji dla Szkolnictwa

SÂ redniego ZÇ enÂskiego przy Radzie Ludowej w Poznaniu. Byøa takzÇe czøonkiem ZarzaÎ-

du Zjednoczenia Towarzystw OsÂwiaty. ZaøozÇyøa ¹PoradeÎ RodzicielskaÎº, Powszechne

Towarzystwo Pedagogiczne, Towarzystwo WykøadoÂw Naukowych i KomisjeÎ Kultu-

ralnaÎ. Cz. Brzoza, Zofia Sokolnicka, w: Kto byø kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red.

J.M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 431.
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dowisk naukowych Polski44. WsÂroÂd posøoÂw czøonkoÂw komisji osÂwia-
towej wieÎkszosÂcÂ stanowili nauczyciele szkoÂ ø powszechnych, sÂrednich,
seminarioÂw nauczycielskich. Obecni byli takzÇe profesorowie szkoÂ ø
wyzÇszych oraz nieliczni przedstawiciele innych zawodoÂw, takich
jak: prawnicy, lekarze, publicysÂci i rolnicy.

Zgodnie z dekretem o obowiaÎzku szkolnym z dnia 7 lutego
1919 r.45 zostaø wprowadzony obowiaÎzek nauki w szkole powszech-
nej dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dekret ten zostaø zatwierdzony
przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1919 r.46 Poseø sprawozdawca
Eustachy RudzinÂ ski w swoim wystaÎpieniu podkresÂliø wageÎ dekretu.
Miaø on szczegoÂ lne znaczenie dla ziem byøego zaboru rosyjskiego,
gdzie do tej pory nie byøo zÇadnego aktu normatywnego, ktoÂ ry na-
køadaøby obowiaÎzek szkolny na dzieci. Na terenach byøych zaboroÂw
pruskiego i austriackiego pozostawiono regulacje panÂstw zabor-
czych. Zgodnie z nimi na terenie byøego zaboru pruskiego istniaø
8-letni obowiaÎzek szkolny, z wyjaÎtkiem GoÂrnego SÂ laÎska i SÂ laÎska Cie-
szynÂskiego, gdzie byø obnizÇony do 7 lat. W zaborze austriackim na-
tomiast istniaø 6-letni obowiaÎzek szkolny na wsi, 7-letni zasÂ w mia-
stach47. Kolejnym istotnym aktem prawnym dotyczaÎcym szkolnictwa
byø dekret o ksztaøceniu nauczycieli szkoÂ ø powszechnych z dnia
7 lutego 1919 r.48 Wspomniany akt prawny powoøaø do zÇycia 5-letnie
seminaria nauczycielskie meÎ skie i zÇenÂskie, ktoÂ re zostaøy uznane za
podstawowe zakøady ksztaøcenia nauczycieli szkoÂ ø powszechnych.
W ciaÎgu trzech pierwszych lat nauczano przedmiotoÂw ogoÂ lnoksztaø-
caÎcych, potem program przewidywaø naukeÎ przedmiotoÂw zawodo-
wych i pedagogicznych. Przewidziane byøy dwa egzaminy nauczyciel-
skie. Pierwszy po ukonÂczeniu seminarium, drugi po co najmniej
2-letniej praktyce zawodowej w szkole49. Wspomniany dekret wpro-

44 B. Jaczewski, Polityka naukowa panÂstwa polskiego w latach 1918-1939, Wro-

cøaw 1978, s. 69.
45 DzPPP z 1918 r., Nr 17, poz. 17.
46 Sejm Ustawodawczy, sprawozdanie stenograficzne, pos. 75, øam 24-25 (dalej:

SU, spr. sten., pos., ø.).
47 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 54.
48 DzPPP z 1919 r., Nr 14, poz. 185.
49 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 54.
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wadziø obowiaÎzek nauczania religii we wspomnianych zakøadach
ksztaøcenia nauczycieli. Po ukonÂczeniu nauki w seminarium nalezÇaøo
najpierw zdacÂ egzamin nauczycielski z religii, a poÂzÂniej z pozostaøych
przedmiotoÂw.

Od poczaÎtku istnienia II Rzeczpospolitej religia byøa obecna
w szkole. W wojewoÂdztwach wschodnich religia jako przedmiot obo-
wiaÎzkowy wprowadzona zostaøa mocaÎ rozporzaÎdzenia Tymczasowe-
go Komisarza Generalnego ZiemWschodnich z dnia 11 pazÂdziernika
1919 r.50 Zgodnie z przywoøanaÎ regulacjaÎ nauczanie religii uznane
zostaøo za podstaweÎ wychowania moralnegomøodziezÇy. Lekcje religii
miaøy odbywacÂ sieÎ w jeÎ zyku nauczanej møodziezÇy51. Na pewno nie bez
znaczeniabyøa cheÎ cÂ jaknajszybszej i najpeøniejszej integracji tych ziem
zodradzajaÎcymsieÎ panÂstwempolskim, gdyzÇ religiakatolickawokresie
zaboroÂw byøa jednaÎ z ostoi polskiej tozÇsamosÂci narodowej i stanowiøa
skutecznaÎ obroneÎ przed rusyfikacjaÎ. LiczbeÎ godzin religii w szkoøach
okresÂlononadwie tygodniowo, jednakzÇewpraktycebyøo ichwieÎ cej52.

DosÂcÂ duzÇa liczba posøoÂw duchownych, jak tezÇ zdecydowana
przewaga posøoÂw prawicowych spowodowaøy, zÇe podczas debat
osÂwiatowych czeÎ sto pojawiaøa sieÎ sprawa nauczania religii, jak roÂw-
niezÇ kwestia wyznaniowego charakteru szkoøy. JuzÇ w czasie pierw-
szych posiedzenÂ Sejmu Ustawodawczego przedstawiciele kluboÂw
poselskich nakresÂlili wizjeÎ przyszøej Polski w swoich wystaÎpieniach.
Obok spraw ustrojowych, gospodarczych i stosunku do reformy
rolnej w programach wieÎkszosÂci partii uwzgleÎdniono problematykeÎ
osÂwiatowaÎ. W imieniu prawicy wypowiedziaø sieÎ poseø Stanisøaw
Grabski. Jego poglaÎdy na temat osÂwiaty pokrywaøy sieÎ z programa-
mi wszystkich ugrupowanÂ prawicowych Sejmu Ustawodawczego.
NalezÇaøy do nich ZwiaÎzek Ludowo-Narodowy, ChrzesÂcijanÂ ska De-
mokracja oraz Narodowe Stronnictwo Ludowe. Zasadnicze cele
polityki osÂwiatowej Stanisøaw Grabski oparø na idei i koncepcji panÂ -
stwa narodowego. W centrum jego koncepcji politycznych znalazøa

50 Dz.Urz. ZarzaÎdu Cywilnego Ziem Wschodnich z 1919 r., Nr 31, poz. 340.
51 B. Reiner, Problematyka prawno-spoøeczna nauczania religii w szkoøach

w Polsce (1918-1939), Opole 1964, s. 60.
52 TamzÇe, s. 61.
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sieÎ kwestia mniejszosÂci søowianÂ skich zamieszkujaÎcych rubiezÇe kra-
ju. Dlatego opowiadaø sieÎ za asymilacjaÎ UkrainÂcoÂw i BiaøorusinoÂw
z narodem polskim poprzez oddziaøywanie kulturalne i gospodar-
cze53. Stanisøaw Grabski byø takzÇe zwolennikiem bezpøatnej, po-
wszechnej szkoøy panÂstwowej, unikaø jednak sÂcisÂlejszego sprecyzo-
wania, w jakich szkoøach i przez ile lat miaøaby trwacÂ nauka. Suge-
rowaøo to zapewnienie powszechnej nauki na poziomie elementar-
nym, ktoÂ rej kontynuacjaÎ miaøy bycÂ szkoøy zawodowe i rolnicze dla
møodziezÇy wøosÂcianÂ skiej54. Podobne stanowisko zajeÎ li inni prawico-
wi posøowie: ks. JoÂzef Londzin, Witold Kamieniecki oraz Edward
Dubanowicz. Opowiadali sieÎ oni jednak bardziej zdecydowanie za
szkolnictwem bezpøatnym, powszechnym, obowiaÎzkowym oraz
opartym na religii katolickiej. WøasÂnie akcent katolicki oraz naro-
dowy byø cechaÎ charakterystycznaÎ programoÂw osÂwiatowych prawi-
cy. Natomiast posøowie PPS, zgadzajaÎc sieÎ z postulatami powszech-
nego, bezpøatnego i obowiaÎzkowego szkolnictwa, zdecydowanie od-
rzucali obowiaÎzkowe nauczanie religii i jakikolwiek wpøyw czynni-
koÂw kosÂcielnych na edukacjeÎ , køadaÎc nacisk na sÂwiecki charakter
szkoøy na wszystkich poziomach.

3. PROBLEMATYKA NAUCZANIA RELIGII I SZKOèY WYZNANIOWEJ

PODCZAS DEBATY NAD USTAWAÎ O TYMCZASOWYM USTROJU

WèADZ SZKOLNYCH

NajwazÇniejszaÎ dla szkolnictwa debataÎ byøa dyskusja na temat
tymczasowego ustroju wøadz szkolnych. Wspomniana debata rozpo-
czeÎ øa sieÎ 28maja 1920 r., kontynuowana byøa 29maja oraz 1 i 4 czerwca
1920 r.55 BezposÂredniaÎ przyczynaÎ rozpoczeÎ cia debaty szkolnej byøo
wprowadzenie do porzaÎdku dziennego obrad plenarnych projektoÂw
ustaw dotyczaÎcych tej materii. Byøy to ustawy o odbudowie szkoÂ ø

53 S. Kilian, MysÂl edukacyjna Narodowej Demokracji w latach 1918-1939, Kra-

koÂw 1997, s. 51.
54 SU, spr. sten., pos. 4, ø. 4.
55 SU, spr. sten., pos. 150; SU, spr. sten., pos. 151; SU, spr. sten., pos. 152; SU, spr.

sten., pos. 153.
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powszechnych i o tymczasowym ustroju wøadz szkolnych. Dyskusji
nad tymi ustawami towarzyszyøo exposeÂ ministra wyznanÂ religijnych
i osÂwiecenia publicznego Tadeusza èopuszanÂskiego. Projekt ustawy
o tymczasowym ustroju wøadz szkolnych wpøynaÎø do Sejmu Ustawo-
dawczego 16 marca 1920 r.56 Po dyskusji w komisji osÂwiatowej, do-
kaÎd zostaø odesøany, trafiø 28 maja 1920 r. do porzaÎdku obrad plenar-
nych. Projekt ten prezentowany byø przez posøa sprawozdawceÎ Ma-
cieja Rataja oraz ministra Tadeusza èopuszanÂskiego. Minister èopu-
szanÂski uznaø przyjeÎ cie zasady decentralizacji za wazÇne dla ogoÂ lnego
ustroju szkolnictwa panÂstwowego. Projekt ustawy ze wzgleÎdu na swoÂ j
prowizoryczny charakter nie zadowoliø izby poselskiej. Ustawa ta
skøadaøa sieÎ z 10 artykuøoÂw. Zgodnie z niaÎ kierowanie i nadzoÂr nad
wychowaniem publicznym i szkolnictwem wyzÇszym powierzone zo-
staøo Ministerstwu WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego.
Dla uøatwienia administrowania i pozostawienia pewnej swobody
decyzyjnej w sprawach lokalnych wprowadzony zostaø podziaø na
okreÎgi szkolne. Na czele takiego okreÎgu miaø stacÂ kurator mianowa-
ny przez Naczelnika PanÂstwa na wniosek Ministra WyznanÂ Religij-
nych i OsÂwiecenia Publicznego. Zakres obowiaÎzkoÂw kuratora byø
bardzo szeroki.Miaø on zarzaÎdzacÂ instytucjamiwychowawczymi w za-
kresie przewidzianym przez ministerstwo. Miaø zatwierdzacÂ roÂwniezÇ

dyrektoroÂw prywatnych szkoÂ ø ogoÂ lnoksztaøcaÎcych i seminarioÂw na-
uczycielskich, mianowaø czøonkoÂw Rady Szkolnej Powiatowej i rad
opiekunÂczych panÂstwowych szkoÂ ø sÂrednich i seminarioÂw nauczyciel-
skich. Z chwilaÎ utworzenia okreÎgoÂw i mianowania kuratoroÂw ustawa
znosiøa wszelkie organy dotychczasowej administracji z wyjaÎtkiem
szkolnych urzeÎdoÂw powiatowych, cywilnych i lokalnych. Zostaøy po-
zostawione w mocy przepisy tymczasowe o szkoøach elementarnych
w KroÂ lestwie Polskim, normujaÎce skøad i zakres dziaøania powiato-
wych i gminnych wøadz i urzeÎdoÂw szkolnych. Projekt zakøadaø roÂw-
niezÇ uniezalezÇnienie wøadz szkolnych od administracji politycznej57.
Jak mozÇna zauwazÇycÂ, sam projekt ustawy nie zakøadaø regulacji na-
uczania religii baÎdzÂ pozycji wyznanÂ w szkole, jednak podczas debaty

56 Sejm Ustawodawczy, druk nr 1761 z zaøaÎcznikami.
57 TamzÇe.
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plenarnej sprawy nauczania religii i wyznaniowego charakteru szkoøy
staøy sieÎ wazÇnaÎ jej czeÎ sÂciaÎ.

Jednym z moÂwcoÂw w debacie byø poseø ks. Kazimierz Kotula58.
W swoim przemoÂwieniu podkresÂliø on, zÇe powinno zadbacÂ sieÎ przede
wszystkim o znajomosÂcÂ jeÎ zyka polskiego oraz kultury polskiej. Po-
stulowaø tezÇ zmianeÎ sposobu nauczania, ktoÂ ra miaøa polegacÂ na wy-
rzuceniu z podreÎ cznikoÂw wszystkiego, co miaøo zwiaÎzek z zaborcami.
Jego zdaniem ze szkoÂ ø powinien zostacÂ wyrzucony roÂwniezÇ jeÎ zyk
niemiecki, a w jego miejsce wprowadzicÂ jeÎ zyk francuski oraz jeden
z jeÎ zykoÂw søowianÂ skich. UwazÇaø, zÇe jezÇeli mamy zÇycÂ w przyjazÂni
z UkrainÂcami, to polska møodziezÇ powinna znacÂ jeÎ zyk ukrainÂ ski. Po-
nadto w szkoøach, wedøug niego, nalezÇy nauczacÂ historii, logiki i psy-
chologii. JezÇeli chodzi o nauczanie religii, to postulowaø wprowadze-
nie 3 godzin tygodniowo tego przedmiotu. Zdecydowanie opowie-
dziaø sieÎ za szkoøaÎ wyznaniowaÎ, w ktoÂrej religii uczyliby katoliccy
ksieÎ zÇa. SÂwieccy nauczyciele mogliby uczycÂ religii tylko w przypadku
braku ksieÎ zÇy w danym terenie. Powoøywaø sieÎ tutaj na tradycjeÎ ,
w mysÂl ktoÂ rej religii zawsze uczyøy osoby duchowne. W tym miejscu
polemizowaø z innym moÂwcaÎ, posøem zwiaÎzanym z PolskaÎ PartiaÎ
SocjalistycznaÎ, Julianem Smulikowskim. Zdecydowanie przeciwsta-
wiaø sieÎ on nauczaniu religii przez osoby duchowne, uwazÇajaÎc, zÇe
zaniedbujaÎ swoje obowiaÎzki nauczycielskie. Jako przykøad podaø wy-
darzenie z Maøopolski59. Wedøug ks. K. Kotuli byø to efekt braku
kapøanoÂw w tej czeÎ sÂci Polski. Na zakonÂczenie swojego wystaÎpienia
ks. Kotula zgøosiø poprawkeÎ do art. 5 projektu ustawy o tymczasowym
ustroju wøadz szkolnych, dotyczaÎcym mozÇliwosÂci powoøania przez
Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego Rady Szkol-
nej OkreÎgowej w celu wspoÂ ødziaøania z kuratoriami. Poprawka pole-
gaøa na tym, zÇe do rad szkolnych miano dopusÂcicÂ przedstawicieli
wyznanÂ uznawanych przez RzeczpospolitaÎ, do ktoÂ rych w danym
okreÎgu przyznaje sieÎ znaczna czeÎ sÂcÂ mieszkanÂcoÂw. Argumentowaø,
zÇe jezÇeli nauka religii jest w szkoøach obowiaÎzkowa, to w radach
powinni zasiadacÂ przedstawiciele wyznanÂ . Minister wyznanÂ religij-

58 SU, spr. sten., pos. 152, ø. 5-14.
59 SU, spr. sten., pos. 151, ø. 15-29.
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nych i osÂwiecenia publicznego T. èopuszanÂski zgodziø sieÎ z wieÎkszosÂ-
ciaÎ uwag ks. Kotuli i zapewniø, zÇe polityka osÂwiatowa jego minister-
stwa zmierza wøasÂnie w tym kierunku. Tym samym zgodziø sieÎ na
uczestnictwo przedstawicieli wyznanÂ we wspomnianych radach. Nie
zgodziø sieÎ jedynie z propozycjaÎ wprowadzenia do szkoÂ ø jeÎ zyka søo-
wianÂskiego, gdyzÇ doprowadziøoby to, jego zdaniem, do przeøadowa-
nia programoÂw szkolnych60. Przeciwko zgøoszonej przez ks. KotuleÎ
poprawce do art. 5 projektu ustawy o tymczasowym ustroju wøadz
szkolnych opowiedziaø sieÎ referent tego projektu Maciej Rataj61.
SwoÂ j sprzeciw wobec zaproponowanego rozwiaÎzania uzasadniaø
tym, zÇe przedstawiciele wyznanÂ mogliby znalezÂcÂ sieÎ w radach jako
przedstawiciele czynnikoÂw zawodowo-pedagogicznych, a wieÎ c nie
ma potrzeby dokonywania zapisu szczegoÂ lnie regulujaÎcego teÎ kwe-
stieÎ . Mimo sprzeciwu posøa sprawozdawcy zaproponowana przez ks.
K. KotuleÎ poprawka zostaøa przyjeÎ ta stosunkiem gøosoÂw 88 do 11562.
W czasie debat szkolnych czeÎ sto pojawiaø sieÎ problem wyznaniowego
charakteru szkoøy, a wraz z nim nauczanie religii. Za modelem szkoøy
opartej na wychowaniu religijnym z duzÇym udziaøem osoÂb duchow-
nych w jej funkcjonowaniu opowiadali sieÎ posøowie reprezentujaÎcy
ugrupowania prawicowe. Zaliczymy do nich wspomnianego juzÇ

ks. Kazimierza KotuleÎ , ks. Kazimierza Lutosøawskiego, JoÂzefa Pie-
trzyka, Adama Piotrowskiego czy Ignacego Thomasa63. Argumen-
tem za takim charakterem szkoøy byø zwiaÎzek kultury polskiej z KosÂ-
cioøem, jak roÂwniezÇ chrzesÂcijanÂ ski model wychowania charakterys-
tycznego dla naszego narodu. Nie bez znaczenia byø takzÇe fakt, zÇe to
religia katolicka stanowiøa czynnik roÂzÇnicujaÎcy PolakoÂw od byøych
zaborcoÂw, tak wieÎ c wychowanie møodziezÇy w tym duchu wzmacnia-
øoby jej poczucie tozÇsamosÂci narodowej. PodkresÂlano tezÇ roleÎ KosÂ-
cioøa w podtrzymywaniu tozÇsamosÂci narodowej. Odmienny model
szkoøy pragneÎ li wprowadzicÂ w Polsce posøowie reprezentujaÎcy ugru-
powania lewicowe: Julian Smulikowski czy Jan WozÂnicki. Prioryte-

60 SU, spr. sten., pos. 152, ø. 30-34.
61 TamzÇe, ø. 35-36.
62 SU, spr. sten., pos. 153, ø. 38.
63 A. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 72.
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tem dla nich byøa powszechnosÂcÂ szkoøy, co ich zdaniem nie byøo
mozÇliwe do pogodzenia z jej wyznaniowym charakterem. ChociazÇ

Julian Smulikowski nie podwazÇaø potrzeby religijnego wychowania
møodziezÇy, uwazÇaø, jak sam argumentowaø, zÇe mozÇna bycÂ goraÎcym
zwolennikiem wychowania religijnego i jednoczesÂnie przeciwnikiem
szkoøy wyznaniowej64.

Caøa ustawa o tymczasowym ustroju wøadz szkolnych zostaøa
przyjeÎ ta przez Sejm Ustawodawczy 4 czerwca 1920 r.65 Jak juzÇ

wspomniano, w samej ustawie o tymczasowym ustroju wøadz szkol-
nych nie znajdowaøy sieÎ przepisy bezposÂrednio odwoøujaÎce sieÎ do
nauczania religii lub wyznaniowego charakteru szkoøy. Poprawka
autorstwa ks. Kazimierza Kotuli, przewidujaÎca udziaø przedstawi-
cieli wyznanÂ w Radach Szkolnych OkreÎgowych nie sprawiøa, zÇe
ustawa tworzyøa szkoøy wyznaniowe lub przedstawiciele jakiego-
kolwiek KosÂcioøa uzyskiwaliby w ten sposoÂb znaczaÎcy wpøyw na
osÂwiateÎ . Istotne byøo tymczasowe pozostawienie wmocy przepisoÂw
z 10 sierpnia i 7 wrzesÂnia 1917 r. o szkoøach elementarnych w KroÂ -
lestwie Polskim oraz rozciaÎgnieÎ cie ich mocy na ziemie byøego za-
boru austriackiego i pruskiego. Zgodnie z art. 10 ustawy o tymcza-
sowym ustroju wøadz szkolnych Minister WyznanÂ Religijnych
i OsÂwiecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem byøej Dziel-
nicy Pruskiej wydaø 26 stycznia 1921 r. rozporzaÎdzenie, ktoÂ re re-
gulowaøo tymczasowy ustroÂ j wøadz szkolnych na obszarze tej dziel-
nicy66. Przywoøane regulacje utrzymywaøy obowiaÎzkowaÎ naukeÎ re-
ligii oraz udziaø duchowienÂstwa w zÇyciu szkoøy. NalezÇy jednak
wspomniecÂ, zÇe zgodnie z rozporzaÎdzeniemMinistra byøej Dzielnicy
Pruskiej z 10 marca 1920 r. rodzice niewyznajaÎcy zÇadnej religii
mogli swobodnie wybracÂ szkoøeÎ dla swoich dzieci bez obowiaÎzko-
wej nauki religii67.

64 SU, spr. sten., pos. 152, ø. 36-37.
65 Dz.U. RP z 1920 r., Nr 50, poz. 804.
66 Dz.Urz. MWRiOP z 1921 r., Nr 1/44, poz. 6.
67 Dz.Urz. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z 1920 r., Nr 16, poz. 162.
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4. POZYCJA RELIGII W SZKOLE PODCZAS PRAC NAD KONSTYTUCJAÎ

W SEJMIE USTAWODAWCZYM

NajwazÇniejszym dzieøem Sejmu Ustawodawczego byøo uchwale-
nie Konstytucji marcowej. W projektach konstytucyjnych artykuøy
dotyczaÎce spraw osÂwiaty i szkolnictwa pokrywaøy sieÎ z programami
stronnictw politycznych. W styczniu 1919 r. powoøana zostaøa komi-
sja, pierwotnie noszaÎca nazweÎ ¹Ankiety dla oceny projektoÂw kon-
stytucjiº, potem ¹Ankieta w sprawie projektu konstytucjiº. Opraco-
wany przez niaÎ projekt ustawy zasadniczej przewidywaø nauczanie
religii w zakresie zgodnosÂci z zasadami odpowiedniego wyznania68.
W projekcie zgøoszonym przez Polskie Stronnictwo Ludowe ¹Wy-
zwolenieº znalazø sieÎ ogoÂ lnikowy zapis gwarancji panÂstwa dla na-
uczania religii w szkoøach69. W projekcie ustawy zasadniczej zgøoszo-
nym przez Stanisøawa GøaÎbinÂ skiego, reprezentujaÎcego ZwiaÎzek Lu-
dowo-Narodowy, charakterystyczne byøo przyznanie KosÂcioøowi Ka-
tolickiemu duzÇego wpøywu na sprawy osÂwiaty i wychowania. Przewi-
dywaø on obowiaÎzkowaÎ naukeÎ religii w szkoøach powszechnych i sÂred-
nich oraz zasadeÎ , zgodnie z ktoÂraÎ w szkole powszechnej, poczaÎtko-
wej, nauczyciel powinien bycÂ, w miareÎ mozÇliwosÂci, wyznania takiego
jak wieÎkszosÂcÂ dzieci. Z uchwaøy Komisji Konstytucyjnej dotyczaÎcej
praw i obowiaÎzkoÂw obywateli panÂstw, ktoÂ ry byø wynikiem pierwsze-
go etapu prac wspomnianej komisji, wynika, zÇe rozdziaø ¹Prawa i obo-
wiaÎzki obywateli i mieszkanÂcoÂwº byø bardzo zblizÇony do wspomnia-
nego juzÇ projektu autorstwa Stanisøawa GøaÎbinÂ skiego. W projekcie
Komisji Konstytucyjnej podtrzymany zostaø zaproponowany przez
niego obowiaÎzek nauczania religii w szkoøach poczaÎtkowych i sÂred-
nich, jednak zostaø on ograniczony do szkoÂ ø utrzymywanych przez
panÂstwo lub samorzaÎd. Zapewniono roÂwniezÇ wpøyw czynnikoÂw panÂ -
stwowych na proces nauczania.W sprawie wyznaniowego charakteru
szkoøy uchwaøa Komisji Konstytucyjnej zmierzaøa w sposoÂb bardziej
zdecydowany nizÇ projekt GøaÎbinÂ skiego w kierunku uprzywilejowania
katolikoÂw, gwarantujaÎc im nienaruszalnosÂcÂ zasady wyznaniowosÂci

68 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 113-114.
69 TamzÇe, s. 114-115.
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szkoøy w przeciwienÂstwie do innych religii. Zgodnie z art. 28 projektu
kazÇdy obywatel miaøby prawo ksztaøcenia i wychowywania swoich
dzieci w szkole powszechnej przez nauczycieli tego samego wyznania
co one. WyjaÎtki od powyzÇszej zasady dla mniejszosÂci wyznaniowych
okresÂlacÂ miaøa oddzielna ustawa70.

OproÂcz projektu Komisji Konstytucyjnej wøasny projekt przygo-
towaø tezÇ rzaÎd pod kierunkiem Stanisøawa Wojciechowskiego71. Pro-
jekt ten bazowaø na wczesÂniejszych koncepcjach projektu ¹Ankietyº,
jak roÂwniezÇ propozycjach Komisji Konstytucyjnej. Projekt rzaÎdowy
nie wprowadzaø zasady szkoøy wyznaniowej, stanowiø kompromis po-
mieÎdzy projektem ¹Ankietyº a propozycjaÎ ZwiaÎzku Ludowo-Naro-
dowego. Podczas prac w Komisji Konstytucyjnej najistotniejszaÎ po-
prawkaÎ byøo zøagodzenie regulacji dotyczaÎcej prawa do ksztaøcenia
i wychowania dzieci w szkole powszechnej przez nauczycieli tego
samego wyznania. W zøagodzonej wersji art. 126 stanowiø, zÇe kazÇdy
obywatel ma prawo do ksztaøcenia i wychowania dzieci w szkole po-
wszechnej przez nauczycieli tego samego wyznania, w granicach mozÇ-
liwosÂci, ktoÂ re zostanaÎ okresÂlone w odreÎbnej ustawie72. Debata kon-
stytucyjna na temat spraw osÂwiaty i wychowania rozpoczeÎ øa sieÎ 4 li-
stopada i trwaøa do 2 grudnia 1920 r.73 Mimo zÇe postanowienia kon-
stytucyjne dotyczaÎce roli poszczegoÂ lnych wyznanÂ w procesie ksztaøce-
nia møodziezÇy miaøy charakter kompromisowy, nalezÇaøo jednak roz-
strzygnaÎcÂ, czy nauka religii w szkoøach ma bycÂ obowiaÎzkowa oraz czy
szkoøa ma miecÂ charakter wyznaniowy74. Na postaweÎ posøoÂw wywie-
rali wpøyw roÂwniezÇ przedstawiciele sÂrodowisk nauczycielskich. ZwiaÎ-
zek Polskich Nauczycieli SzkoÂ ø Powszechnych oraz ZwiaÎzek Zawo-
dowy Nauczycieli Polskich SzkoÂ ø SÂ rednich optowaø za szkoøaÎ mieÎdzy-
wyznaniowaÎ, natomiast Polska Macierz Szkolna oraz Towarzystwo
Nauczycieli SzkoÂ ø WyzÇszych opowiadali sieÎ za szkoøaÎ wyznaniowaÎ

70 S. Krukowski, Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa 1977, s. 138.
71 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 118.
72 TamzÇe, s. 119.
73 SU, spr. sten., pos. 181; SU, spr. sten., pos. 188; SU, spr. sten., pos. 191; SU, spr.

sten., pos. 192; SU, spr. sten., pos. 207; SU, spr. sten., pos. 216; SU, spr. sten., pos. 217;

SU, spr. sten., pos. 218; SU, spr. sten., pos. 219.
74 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 121.
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z obowiaÎzkowaÎ naukaÎ religii75. Pierwsza koncepcja popierana byøa
przez ugrupowania lewicowe i centrowe, a druga przez posøoÂw pra-
wicowych. Poseø Nowicki z NPR, powoøujaÎc sieÎ na postanowienia
ZwiaÎzku Towarzystw Nauczycieli PolakoÂw KatolikoÂw WojewoÂdztwa
Pomorskiego, byø za szkoøaÎ jednolitaÎ wyznaniowo76. W dyskusji sej-
mowej prowadzonej w drugim czytaniu projektu konstytucyjnego
kazÇda ze stron broniøa swego stanowiska. Lewica søowami Kazimierza
CzapinÂ skiego zapewniaøa, zÇe nie walczy z religiaÎ, chcaÎc jaÎ caøkowicie
wyrugowacÂ ze szkoøy, jednakzÇe sprzeciwia sieÎ jej obowiaÎzkowemu
nauczaniu. PPS, ktoÂrego czøonkiem byø K. CzapinÂski, sprzeciwiaø sieÎ
takzÇe szkole wyznaniowej77. Za szkoøaÎ bezwyznaniowaÎ, ale z obowiaÎz-
kowym nauczaniem religii opowiedziaø sieÎ poseø PSL ¹Piastº Paweø
Bobek78. OreÎdownikiem szkoøy wyznaniowej byø natomiast ks. Kazi-
mierz Lutosøawski. UwazÇaø on, zÇe panÂstwo powinno nauczacÂ religii
takiej, jakiej zÇyczaÎ sobie rodzice. Dzieje sieÎ to poprzez istnienie szkoøy
wyznaniowej, gdyzÇ wieÎkszosÂcÂ PolakoÂw stanowiaÎ katolicy79. W czasie
dyskusji dawaøy o sobie znacÂ roÂwniezÇ zatargi pomieÎdzy posøami wy-
znania katolickiego a posøami zÇydowskimi na temat systemu wycho-
wawczego charakterystycznego dla wychowania chrzesÂcijanÂskiego
i zÇydowskiego80. Poseø Antoni Chudy z PPS, sprzeciwiajaÎc sieÎ obo-
wiaÎzkowej nauce religii w szkole, jako argument podawaø fakt, zÇe
naukeÎ religii w szkole utrudniajaÎ przestarzaøe metody nauczania. Jego
zdaniem, gdy do nauki przedmiotoÂw sÂcisøych stosuje sieÎ metody
wspoÂ øczesne, polegajaÎce na ksztaøceniu wyobrazÂni i saÎdu, w nauczaniu
religii stosowana metoda katechizmu uczy jedynie søoÂw i pieleÎgnuje
werbalizm, ktoÂry wedøug niego jest uciaÎzÇliwy dla umysøu ludzkiego81.

5 lutego 1921 r. zostaø poddany pod gøosowanie projekt konsty-
tucji wraz ze zgøoszonymi wczesÂniej poprawkami82. Wynik gøosowa-

75 TamzÇe, s. 120.
76 SU, spr. sten., pos. 188, ø. 47.
77 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 121.
78 TamzÇe.
79 SU, spr. sten., pos. 188, ø. 52.
80 TamzÇe, ø. 54-55.
81 TamzÇe, ø. 61.
82 Sejm Ustawodawczy, druk nr 1883.
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nia byø korzystny dla przedstawicieli prawicy sejmowej i wzmacniaø
pozycjeÎ KosÂcioøa w systemie osÂwiaty. ObowiaÎzkowe nauczanie religii
wprowadzono w kazÇdym zakøadzie naukowym, gdzie ksztaøcona byøa
møodziezÇ ponizÇej 18 lat. Ponadto zgodnie z poprawkaÎ Wøadysøawa
MaÎkowskiego, reprezentujaÎcego ZwiaÎzek Ludowo-Narodowy, wy-
jaÎtki od reguøy szkoøy wyznaniowej, ktoÂ re miaøy bycÂ okresÂlone od-
dzielnaÎ ustawaÎ, mogøy dotyczycÂ jedynie mniejszosÂci wyznaniowych83.
Ostateczne brzmienie artykuøoÂw konstytucyjnych dotyczaÎcych szkol-
nictwa miaøo ustalicÂ trzecie czytanie projektu. Wniesione zostaøy licz-
ne poprawki, ktoÂ re zostaøy wykorzystane przez KomisjeÎ Konstytu-
cyjnaÎ i uwzgleÎdnione w nowej wersji projektu ustawy. Staø sieÎ on
podstawaÎ trzeciego czytania84. Ostateczny projekt przewidywaø
m.in. obowiaÎzek nauki religii oraz szkoøeÎ wyznaniowaÎ. W tej ostatniej
kwestii dodano mozÇnosÂcÂ wprowadzenia wyjaÎtkoÂw od tej zasady, nie
tylko ze wzgleÎdu na zbyt maøaÎ liczbeÎ dzieci mniejszosÂci wyznanio-
wych, ale roÂwniezÇ ze wzgleÎdu na brak odpowiednich siø nauczy-
cielskich85.

8 marca 1921 r. rozpoczeÎ øa sieÎ ostatnia debata plenarna nad usta-
waÎ zasadniczaÎ. GøoÂwnym tematem wystaÎpienÂ byøa sprawa wyznanio-
wego charakteru szkoøy. Posøowie ZwiaÎzku Ludowo-Narodowego
wraz z posøami Narodowego ChrzesÂcijanÂ skiego Klubu Robotniczego
wniesÂli poprawkeÎ , przewidujaÎcaÎ, zÇe nie tylko nauczyciel powinien
bycÂ tego samego wyznania co dzieci, ale i nauka powinna odbywacÂ
sieÎ na zasadach tego wyznania86. Przeciwko takiemu rozwiaÎzaniu
opowiedzieli sieÎ przedstawiciele zaroÂwno PPS i PSL ¹Piastº, jak
tezÇ posøowie zÇydowscy87. Poseø Kazimierz CzapinÂ ski straszyø wojnaÎ
religijnaÎ z powodu wpisania do konstytucji artykuøoÂw dotyczaÎcych
szkoøy wyznaniowej. Przeciwko wspomnianym zapisom protestowaø
roÂwniezÇ Bolesøaw Fichna88. Poseø PSL ¹Wyzwolenieº Jan WozÂnicki
zwroÂciø uwageÎ , zÇe szkoøa wyznaniowa utrudni asymilacjeÎ mniejszosÂci

83 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 122.
84 TamzÇe, s. 124; Sejm Ustawodawczy, druk nr 2561.
85 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 125.
86 TamzÇe, s. 126-127.
87 TamzÇe, s. 127.
88 TamzÇe.
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zamieszkujaÎcych Kresy Rzeczypospolitej89. Za szkoøaÎ wyznaniowaÎ
opowiedziaø sieÎ natomiast ks. Kazimierz Lutosøawski, podkresÂlajaÎc
fakt, zÇe wieÎkszosÂcÂ PolakoÂw uwazÇa religieÎ za podstaweÎ wychowania
møodziezÇy90. Generalny referent ustawy konstytucyjnej Edward Du-
banowicz zwroÂciø uwageÎ na grozÂbeÎ wynarodowienia sieÎ polskich
dzieci, ktoÂ re byøy mniejszosÂciaÎ zwøaszcza na Kresach Wschodnich,
gdyby im nie zapewniono nauki zgodnie z ich wyznaniem91.

15 marca 1921 r. rozpoczeÎ to gøosowanie w trzecim czytaniu. Naj-
bardziej istotny z punktu widzenia nauczania religii w szkole byø art.
120 projektu konstytucji. W trzecim czytaniu zostaø przyjeÎ ty wieÎk-
szosÂciaÎ gøosoÂw. Stanowiø on, zÇe w kazÇdym zakøadzie naukowym, ktoÂ -
rego program obejmuje ksztaøcenie møodziezÇy ponizÇej 18 lat, utrzy-
mywanym w caøosÂci lub w czeÎ sÂci przez panÂ stwo lub samorzaÎd, nauka
religii dla wszystkich ucznioÂw ma bycÂ obowiaÎzkowa. Kierownictwo
i nadzoÂ r nad nauczaniem religii w szkoøach nalezÇecÂ miaøo do wøasÂci-
wego zwiaÎzku religijnego. Wspomniany artykuø zastrzegaø jednak
prawo nadzoru panÂstwowym wøadzom szkolnym92.

Artykuøy pierwszej ustawy zasadniczej odrodzonego panÂstwa
polskiego miaøy charakter kompromisowy. Nie znalazø sieÎ w nich
zapis o szkole wyznaniowej, jednakzÇe utrzymano obowiaÎzkowaÎ na-
ukeÎ religii93.

PODSUMOWANIE

Dorobek pierwszego Sejmu odrodzonego panÂstwa polskiego
w zakresie legislacji osÂwiatowej byø znaczaÎcy. W kwestiach dotyczaÎ-
cych miejsca religii, jak tezÇ ogoÂ lnie KosÂcioøa w systemie osÂwiatowym
sÂcieraøy sieÎ dwie koncepcje. Z jednej strony ugrupowania lewicowe
daÎzÇyøy do tego, aby wykluczycÂ baÎdzÂ ograniczycÂ udziaø KosÂcioøa w wy-

89 TamzÇe.
90 TamzÇe, s. 126.
91 TamzÇe, s. 128.
92 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. z 1921 r.,

Nr 44, poz. 267).
93 J. Szablicka-ZÇ ak, Szkolnictwo i osÂwiata, s. 129.
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chowaniu i ksztaøceniu polskiej møodziezÇy. SÂ rodkiem do tego miaøo
bycÂ zniesienie obowiaÎzkowej nauki religii oraz wykluczenie ducho-
wienÂstwa z pracy w szkole. Pretekstem do takich daÎzÇenÂ byøa cheÎ cÂ
zapewnienia powszechnosÂci i neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej szkoøy.
Z drugiej strony ugrupowania prawicowe opowiadaøy sieÎ za jak naj-
szerszym udziaøem KosÂcioøa w ksztaøceniu i wychowaniu møodego
pokolenia. GøoÂwnym argumentem byøa historia Polski, tradycja, jak
roÂwniezÇ przesÂwiadczenie, zÇe tylko wychowanie religijne beÎdzie gwa-
rantowaøo ugruntowanie polskiej tozÇsamosÂci narodowej wsÂroÂd møo-
dego pokolenia. Jak søusznie zauwazÇyøa J. Szablicka-ZÇ ak, spoÂr o to,
czy szkoøa ma bycÂ wyznaniowa, czy nie, przeradzaø sieÎ w spoÂr o kon-
cepcje panÂ stwa. Czy ma bycÂ ono sÂwieckie, czy tezÇ wyznaniowe94.
Debaty dotyczaÎce szkolnictwa byøy niejednokrotnie bardzo burzliwe.
Jednym z powodoÂw takiego stanu rzeczy byø niewaÎtpliwie skøad Sej-
mu Ustawodawczego. Z jednej strony zasiadaøo w nim wielu posøoÂw
duchownych, z drugiej zasÂ liczne grono posøoÂw o przekonaniach zde-
cydowanie antykosÂcielnych. NajwazÇniejsze dla pozycji religii w szkole
byøy postanowienia Konstytucji marcowej. NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe jej
regulacje miaøy charakter kompromisowy i zÇadna ze stron debaty
parlamentarnej nie powinna czucÂ sieÎ skrzywdzona. OceniajaÎc posta-
weÎ poszczegoÂ lnych posøoÂw Sejmu Ustawodawczego, ich koncepcje
dotyczaÎce osÂwiaty, religii oraz wychowania møodego pokolenia, na-
lezÇy pamieÎ tacÂ, zÇe Sejm Ustawodawczy dziaøaø w specyficznym okre-
sie. Po 123 latach niewoli Polska odzyskaøa niepodlegøosÂcÂ. Møode
pokolenie, ktoÂ re miaøo zostacÂ wyksztaøcone i wychowane przez sys-
tem osÂwiaty stworzony m.in. przez posøoÂw Sejmu Ustawodawczego,
musiaøo przede wszystkim otrzymacÂ olbrzymiaÎ dawkeÎ patriotyzmu,
tradycji i poszanowania dorobku pokolenia walczaÎcego o niepodleg-
øosÂcÂ. Dlatego uwazÇano, zÇe szkoøa powinna oprzecÂ ksztaøcenie na tym,
co dla polskiej tradycji narodowej byøo najwazÇniejsze. Dla wielu
posøoÂw Sejmu Ustawodawczego byøa to religia katolicka i na niej
pragneÎ li oni oprzecÂ system wychowawczy odrodzonego panÂstwa pol-
skiego.

94 TamzÇe, s. 126.
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RELIGIOUS EDUCATION AND ITS PLACE IN THE EDUCATIONAL

SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF THE LEGISLATIVE SEYM

WORKS OF 1919-1922

S umma r y

The author presented problems of teaching religion as well as its place
in the state educational system as seen from the perspective of the works
of the first Seym of the Second Republic of Poland. The Legislative Seym,
debating in the years 1919-1922, not only strove to adopt the constitution
and to carry out the agricultural reform, but also fairly often dealt with
educational matters. Among the most urgent educational tasks of reborn
state were: the introduction of compulsory schooling, polonizing educa-
tion as well as unification of education. During debates on education, the
matters of religion and its place in the educational system were raised very
often. Members of Parliament representing right-wing party were in fa-
vour of the school model which was based on religious upbringing in
which clergymen were to play an important role. Among such MPs were
priest Kazimierz Kotula, priest Kazimierz Lutosøawski, JoÂzef Pietrzyk,
Adam Piotrowski, and Ignacy Thomas.

The argumentation behind this particular school model was the con-
nection between Polish culture and the church as well as Christian model
of upbringing characteristic of our nation. What was also important was
the fact that Catholic religion constituted a factor differentiating Poles
from the former partitioners, and thus, such a model of upbringing young
people would strengthen their feeling of national identity. The role of
church in maintaining national identity was also emphasized. Members
of Parliament representing left-wing parties, for example Julian Smuli-
kowski or Jan WozÂnicki, sought to adopt a different school model for
Poland. The universality of education was for them the main priority
and according to them this priority was not reconcilable with religious
character of schooling. The author also discusses issues of religious edu-
cation during debates on March Constitution pointing to the significance
of the above mentioned issues to the reborn Polish state.

Translated by Adam Balicki
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

DANIEL TWARDY

STANOWISKO EPISKOPATU POLSKI
WOBEC NEUTRALNOSÂCI SÂWIATOPOGLAÎDOWEJ PANÂ STWA
W TOKU PRAC NAD KONSTYTUCJAÎ Z 2 KWIETNIA 1997 R.

WSTEÎP

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule beÎdzie zaj-
mowane przez Episkopat Polski w toku prac nad obecnaÎ ustawaÎ
zasadniczaÎ stanowisko wobec idei neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej
panÂstwa. Wzmiankowana idea rozumiana beÎdzie jako jeden z mozÇli-
wych sposoboÂw rozwiaÎzania szerszego zagadnienia samookresÂlenia
panÂstwa w stosunku do religii i moralnosÂci. Mimo pojawiajaÎcych sieÎ
w literaturze poglaÎdoÂw przeciwnych1 terminy ¹neutralnosÂcÂº i ¹bez-
stronnosÂcÂº traktowane beÎdaÎ jako majaÎce teÎ samaÎ tresÂcÂ2, co zresztaÎ
pokrywa sieÎ ze stanowiskiem wieÎkszosÂci przedstawicieli doktryny
prawa wyznaniowego i konstytucyjnego3. Zasadnicze znaczenie

1 Tak R.M.Maøajny w przedstawionym na sympozjum naukowym ¹BezstronnosÂcÂ

religijna, sÂwiatopoglaÎdowa i filozoficzna wøadz publicznych Rzeczypospolitej Polskiejº

(ChAT, Warszawa, 26 listopada 2008 r.), referacieNeutralnosÂcÂ czy bezstronnosÂcÂ sÂwia-

topoglaÎdowa wøadz publicznych? (Uwagi na tle polskiej praktyki konstytucyjnej po

1997 r.). Podobnie K. Dziaøocha i J. Orzechowski. Zob. Komisja Konstytucyjna Zgro-

madzenia Narodowego, Biuletyn XVI, s. 108.
2 Wedøug Nowego søownika jeÎzyka polskiego (red. E. Sobol, Warszawa 2002,

s. 512) neutralnosÂcÂ to ¹bezstronna postawa wobec cudzych spraw, cudzych sporoÂw;

bezstronnosÂcÂ, obojeÎ tnosÂcÂº.
3 Zob. J. Szymanek, BezstronnosÂcÂ czy neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa

(Uwagi na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji RP), ¹PanÂstwo i Prawoº 2004, nr 5, s. 39.



w konteksÂcie zakresÂlonego tematu beÎdzie miecÂ, dokonana na tle
nauczania soboroÂw powszechnych i papiezÇy, analiza publikowanych
przez Episkopat dokumentoÂw oraz aktywnosÂci przedstawiciela Epis-
kopatu na forum Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowe-
go. Za punkt wyjsÂcia wøasÂciwych rozwazÇanÂ posøuzÇy refleksja natury
ogoÂ lnej na temat przyczyn zainteresowania KosÂcioøa materiaÎ konsty-
tucyjnaÎ. ZasadniczaÎ czeÎ sÂcÂ pracy uzupeøni prezentacja stanowiska
Episkopatu w kwestii neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa
w okresie bezposÂrednio poprzedzajaÎcym rozpoczeÎ cie prac nad nowaÎ
ustawaÎ zasadniczaÎ.

1. PRAWO KOSÂCIOèA DO ZABIERANIA GèOSU

W SPRAWACH PUBLICZNYCH

W pracach nad obowiaÎzujaÎcaÎ ustawaÎ zasadniczaÎ KosÂcioÂ ø Kato-
licki przyjaÎø bardzo aktywnaÎ postaweÎ . Jego zaangazÇowanie na tym
polu ma zresztaÎ bogataÎ tradycjeÎ 4. Zainteresowanie sprawami pu-
blicznymi wynika z charakteru tej instytucji i celoÂw, jakie sobie
stawia5. Od strony formalnoprawnej prawo KosÂcioøa do zabierania

Zob. tezÇ: J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,

s. 280. Tak tezÇ P. Borecki, o czym mozÇe sÂwiadczycÂ tytuø wygøoszonego na sympozjum

naukowym ¹BezstronnosÂcÂ religijna, sÂwiatopoglaÎdowa i filozoficzna wøadz publicznych

Rzeczypospolitej Polskiejº (ChAT, Warszawa, 26 listopada 2008 r.), referatu Zasada

neutralnosÂci (bezstronnosÂci) religijno-sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa w postulatach pol-

skich sÂrodowisk laickich.
4 Zob. np. J. ZioÂ øek,KosÂcioÂø aKonstytucja 3Maja, ¹Integracjaº 1991, nr 7, s. 26-27.
5 Kard. Stefan WyszynÂski w kazaniu wygøoszonym 18 stycznia 1976 r. w kosÂciele

SÂw. KrzyzÇa w Warszawie trafnie skonstatowaø: ¹KosÂcioÂ ø dotykajaÎc zagadnienÂ natury

publicznej czy tezÇ problemoÂw etyki narodowej [...], nie uprawia przez to polityki. Jest

to prawo i obowiaÎzek KosÂcioøa, podobnie jak i wszystkich wierzaÎcych. MoÂwienie wieÎ c

o tym prawie nie oznacza «mieszania sieÎ do polityki». Owszem jest to wypeønianie

obowiaÎzkoÂw, jakie KosÂcioÂ ø ma wobec wiernychº. Cyt. za: M.T. Staszewski, KosÂcioÂø

Katolicki o Konstytucji (wybrane dokumenty z lat 1947-1991), Warszawa 1991, s. 55.

Zob. tezÇ: Duchowni a ksztaøtowanie ustroju panÂstwa. Kazanie pasyjne Prymasa Polski

JoÂzefa Kardynaøa Glempa w czwartaÎ niedzieleÎ Wielkiego Postu, ¹kaiBiuletynº,

29 marca 1995 r., s. 18.
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gøosu w tych kwestiach jest prostaÎ konsekwencjaÎ uprawnienÂ przy-
søugujaÎcych w tym zakresie jednostkom donÂ przynalezÇaÎcym6. Oma-
wiane uprawnienie KosÂcioøa bywa jednak kwestionowane7. Oce-
niacÂ to jednak nalezÇy jako niedopuszczalnaÎ ingerencjeÎ w prywatnaÎ
sfereÎ obywateli-katolikoÂw i odmawianie im prawa do samodzielne-
go decydowania o sposobie wykonywania swojego uprawnienia do
zabierania gøosu w sprawach publicznych. PrzynalezÇnosÂcÂ do KosÂ-
cioøa jest bowiem roÂwnoznaczna z dorozumianym niejako umoco-
waniem jego wøadz do wysteÎpowania w imieniu czøonka we wszyst-
kich zagadnieniach (takzÇe dotyczaÎcych sfery publicznej) doniosøych
z punktu widzenia wiary i moralnosÂci. NiezalezÇnie od powyzÇszego
czøonkowie wøadz KosÂcioøa, zabierajaÎc gøos w sprawach publicz-
nych, korzystajaÎ w ten sposoÂb ze swoich uprawnienÂ jako peøno-
prawni obywatele8.

6 Skoro bowiem kazÇdy ma prawo zabieracÂ gøos w sprawach publicznych, to

prawo to przysøuguje mu takzÇe jako czøonkowi jakiegosÂ zrzeszenia, przy czym wtedy

formy jego realizacji mogaÎ okresÂlacÂ wewneÎ trzne normy organizacyjne danego zrze-

szenia (o ile jest to w ogoÂ le w polu zainteresowanÂ danego zrzeszenia), przewidujaÎc

np. istnienie organoÂw uprawnionych do wysteÎpowania w imieniu zrzeszenia. Nie

przekresÂla to, co oczywiste, prawa czøonka do indywidualnego wysteÎpowania w spra-

wach publicznych.
7 Poseø SLD Jerzy Wiatr na posiedzeniu Podkomisji Podstaw Ustroju Politycz-

nego i Spoøeczno-Gospodarczego 9 grudnia 1994 r. stwierdziø: ¹UwazÇam zÇe trzeba

bardzo wyrazÂnie powiedziecÂ w ktoÂrymsÂ miejscu, [...] zÇe obywatel jako obywatel mozÇe

zabieracÂ gøos w sprawach publicznych, natomiast instytucja kosÂcielna takiej funkcji

peønicÂ nie mozÇeº (Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XI,

s. 110). M. Pietrzak (Droga do wyznaniowych przepisoÂw Konstytucji z 2 kwietnia

1997 r., ¹Rocznik Teologicznyº 1999, nr 1-2, s. 171-172) za optymalne uwazÇa nato-

miast rozwiaÎzanie, zÇe w imieniu KosÂcioøa wobec panÂstwa wysteÎpujaÎ katolicy sÂwieccy,

poteÎpiajaÎc jednoczesÂnie sytuacje, gdy odpowiedzi katolikoÂw na pytania sÂwieckie nie

podlegajaÎ roÂzÇnicowaniu politycznemu, a saÎ okresÂlane lub sugerowane przez hierar-

chieÎ kosÂcielnaÎ.
8 Mianowicie: kto kwestionuje wypowiedzi Episkopatu jako stanowisko KosÂcio-

øa, musi je uznacÂ jako wypowiedzÂ biskupoÂw, obywateli danego kraju. Sprawowanie

godnosÂci biskupiej nie jest roÂwnoznaczne z utrataÎ obywatelstwa i praw z tym zwiaÎza-

nych.
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2. EPISKOPAT A NEUTRALNOSÂCÂ SÂWIATOPOGLAÎDOWA PANÂ STWA

W OKRESIE PRL

NajwyzÇsze wøadze KosÂcioøa w Polsce wypowiadaøy sieÎ w temacie
neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa na døugo przed przeøomo-
wym rokiem 1989. W realiach PRL Episkopat, jak sieÎ wydaje, uzna-
waø neutralnosÂcÂ za zasadeÎ ustrojowaÎ jak najbardziej pozÇaÎdanaÎ9. Za
taki wyraz poparcia mozÇe uchodzicÂ dokument Episkopatu Polski
z 21 czerwca 1971 r. ¹O pojmowaniu normalizacji stosunkoÂw mieÎdzy
panÂstwem a kosÂcioøemº10. W przedøozÇeniu tym stwierdzono m.in., izÇ

¹PanÂstwo nie mozÇe narzucacÂ nikomu ani religii, ani ideologii, nie
mozÇe tezÇ oddziaøywacÂ w ten sposoÂb, by ludzie porzucali religieÎ i przyj-
mowali propagowany przezenÂ sÂwiatopoglaÎd. Szkoøa i inne placoÂwki
osÂwiatowo-wychowawcze nie mogaÎ narzucacÂ wychowania wedøug
zasad sÂwiatopoglaÎdu wyznawanego przez sprawujaÎcych wøadzeÎº11.
Wymowna pozostaje tezÇ tresÂcÂ ¹Uwag Sekretarza Episkopatu Polski
Bpa Bronisøawa DaÎbrowskiego do wytycznych Komitetu Centralne-
go na VII Zjazd PZPRº12, gdzie wyrazÇono obaweÎ przed represjono-
waniem przez wøadze komunistyczne postulatoÂw neutralnosÂci panÂ -
stwa w sprawach ideologicznych13. W ¹LisÂcie Episkopatu Polski o lai-
cyzacjiº znalazøo sieÎ natomiast stwierdzenie: ¹panÂstwo wspoÂ øczesne
nie powinno przyznawacÂ jakichkolwiek przywilejoÂw zÇadnemu z sys-
temoÂw filozofii, ideologii czy kierunkoÂw kulturalnych lub artystycz-
nychº14. Fakt poparcia przez KosÂcioÂ ø zasady neutralnosÂci w okresie
Polski Ludowej potwierdziø takzÇe prymas JoÂzef Glemp, ktoÂ ry jedno-
czesÂnie podkresÂliø jego wybitnie koniunkturalny charakter15.

9 Zob. J. Szymanek, BezstronnosÂcÂ, s. 44.
10 ¹PowsÂciaÎgliwosÂcÂ i Pracaº 1984, nr 7-8, s. 2-3.
11 TamzÇe, s. 3.
12 M.T. Staszewski, KosÂcioÂø, s. 31-34.
13 TamzÇe, s. 33.
14 Za: P. Borecki,Geneza modelu stosunkoÂw panÂstwo ± kosÂcioÂø w konstytucji RP,

Warszawa 2008, s. 101.
15 ¹ZÇ aÎdanie neutralizacji niektoÂrych instytucji jest zÇaÎdaniem na tym etapie, nie

mozÇemy bowiem zakøadacÂ, zÇe neutralnosÂcÂ beÎdzie w przyszøosÂci odpowiadacÂ postawom

naroduº. Zob.Uwagi o projekcie dokumentu Prymasowskiej Rady Spoøecznej na temat
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3. DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI PO R. 1989

W trakcie debaty konstytucyjnej Episkopat Polski wyrazÇaø swoje
poglaÎdy co do preferowanych rozwiaÎzanÂ nowej ustawy zasadniczej
przede wszystkim w ogøaszanych dokumentach. PierwszaÎ tego rodza-
ju enuncjacjaÎ byøo ¹Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie zaøozÇenÂ aksjologicznych nowej konstytucjiº z 16 czerwca
1990 r.16 W przedøozÇeniu tym brak jasnego i wyrazÂnego opowiedze-
nia sieÎ hierarchoÂw za zasadaÎ neutralnosÂci panÂstwa. Co wieÎ cej, otwar-
cie zanegowano w nim w ogoÂ le potrzebeÎ dookresÂlania panÂstwa jaki-
misÂ szczegoÂ øowymi epitetami17. NiezalezÇnie od powyzÇszego analiza
caøoksztaøtu jego tresÂci uprawnia jednak do stwierdzenia, izÇ faktycz-
nie, chocÂ implicite, Episkopat stanaÎø na stanowisku neutralnosÂci sÂwia-
topoglaÎdowej panÂstwa18. Potwierdziø to bp Tadeusz Pieronek, ktoÂ ry
w zaaprobowanym przez Episkopat wystaÎpieniu ¹Katolickie postu-
laty konstytucyjneº, traktowanym przy tym jako wykøadnia19 ¹Sta-
nowiskaº, wprost przyznaø, zÇe panÂstwo winno bycÂ bezstronne20. ¹Sta-
nowisko nie formuøuje bowiem zÇadnych postulatoÂw dotyczaÎcych po-

¹Poszanowanie sÂwiatopoglaÎdoÂw w panÂstwie i spoøeczenÂstwieº z dnia 6 czerwca 1988,

¹Aneksº 1989, nr 53, s. 130.
16 J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 350-354.
17 Zdaniem Episkopatu charakterystykeÎ panÂstwa w caøosÂci wyczerpuje okresÂle-

nie go jako prawnej struktury søuzÇaÎcej obywatelom.
18 Tak roÂwniezÇ J. Krukowski,KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 280. Zob. tezÇ: tenzÇe,Katolickie

postulaty konstytucyjne, ¹Rocznik Teologicznyº 1993, nr 1, s. 329, gdzie autor stwier-

dziø, izÇ w omawianym dokumencie biskupi opowiedzieli sieÎ za modelem separacji

skoordynowanej, zwanej inaczej panÂstwem laickim neutralnym.
19 Zob. P. Borecki, Koncepcje stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyzna-

niowymi w projektach i postulatach konstytucyjnych, Warszawa 2002, s. 86.
20 T. Pieronek,Katolickie postulaty konstytucyjne, ¹kaiBiuletynº, 26 lipca 1994 r.,

s. 18. W opublikowanym w ¹Søowo Dziennik Katolickiº z 23 marca 1995 r. komuni-

kacie PAP mozÇna jednak przeczytacÂ, izÇ ¹Bp T. Pieronek stwierdziø, zÇe jako reprezen-

tant Episkopatu Polski nigdy by nie zaaprobowaø zapisu regulujaÎcego stosunki KosÂcioÂ ø

± panÂstwo, ktoÂ ry opieraøby sieÎ na zasadzie neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowejº. Z kolei

P. Borecki (Geneza konstytucyjnej regulacji stosunkoÂw PanÂstwo ± KosÂcioÂø. Droga do

art. 25 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa

polskiego. Materiaøy I OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazi-

mierz Dolny, 14-16 I 2003 r.), red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 61), powoøujaÎc sieÎ
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trzeby opowiedzenia sieÎ panÂstwa po stronie jakiejkolwiek religii czy
tezÇ pozytywnych obowiaÎzkoÂw tegozÇ wzgleÎdem religii ani jego stosun-
ku do Boga. JednoczesÂnie brak jednoznacznej, generalnej deklaracji
w przedmiocie umocowania aparatu panÂstwa, a zwøaszcza prawa sta-
nowionego w okresÂlonym porzaÎdku moralnym21, tak jak chocÂby
uczyniø to Episkopat w ¹Memorialeº z 1947 r.22 W tym konteksÂcie
pada jedynie stwierdzenie, izÇ urzaÎdzenie panÂ stwa nie mozÇe nasteÎpo-
wacÂ w aksjologicznej proÂzÇni, lecz winno bycÂ oparte na wartosÂciach
najcenniejszych dla narodu, sÂcisÂle zwiaÎzanych z dziejami ewangeliza-
cji spoøeczenÂstwa. Przywoøywane jednak dalej wartosÂci, takie jak:
umiøowanie wolnosÂci, gotowosÂcÂ do posÂwieÎ cenÂ w imieÎ jego zachowa-
nia i obrony, honor, tolerancja, solidarnosÂcÂ spoøeczna i narodowa,
chocÂ niewaÎtpliwie cenne, wykazujaÎ jednak ograniczonaÎ przydatnosÂcÂ
do rozwiaÎzywania stojaÎcych przed wspoÂ øczesnym ustawodawcaÎ palaÎ-
cych problemoÂw moralnych23. Podobnie traktowacÂ nalezÇy formuøo-
wane przez Episkopat katalogi praw przyrodzonych.

Oceny wzmiankowanego dokumentu nie uøatwia zawarte w jego
ostatnim zdaniu odesøanie24 do przywoøywanego juzÇ ¹Memoriaøuº
Episkopatu Polski z 26 lutego 1947 r. zatytuøowanego ¹Katolickie
postulaty konstytucyjneº25. Jako wykøad klasycznego przedsoboro-
wego publicznego prawa kosÂcielnego wyrazÂnie kwestionuje on kon-
cepcjeÎ neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa. JuzÇ w pierwszej jego
czeÎ sÂci, co podkresÂla doniosøosÂcÂ zagadnienia, biskupi przesaÎdzili o ko-

na rozmoweÎ z Pieronkiem, pisze o poparciu tegozÇ dla zasady neutralnosÂci, co miaøa

potwierdzicÂ takzÇe aktywna uczestniczka prac legislacyjnych posøanka D. Waniek.
21 Ta problematyka roÂwniezÇ stanowi element tresÂci zasady neutralnosÂci sÂwiato-

poglaÎdowej panÂstwa. Zob. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 280.
22 Stosunek tego ostatniego do zajmujaÎcego nas dokumentu Episkopatu z 1990 r.

beÎdzie przedmiotem zainteresowania dalszej czeÎ sÂci niniejszego opracowania.
23 Mowa tutaj chociazÇby o aborcji, eutanazji, homoseksualizmie i zwiaÎzkach part-

nerskich, adopcji dzieci przez nie, eksperymentach na ludzkich embrionach, genetyce,

klonowaniu itp. Gwoli uzupeønienia podkresÂlicÂ jednak nalezÇy, izÇ stanowisko KosÂcioøa

w tych kwestiach wyrazÇone zostaøo w wielu innych dokumentach, ktoÂ rych tresÂcÂ nie

pozostawia waÎtpliwosÂci co do preferowanych rozwiaÎzanÂ .
24 J. Krukowski (Katolickie, s. 320) poøaÎczenie tych dwoÂch dokumentoÂw oceniø

jako niefortunne.
25 ¹Integracjaº 1991, nr 8, s. 26-28.
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niecznosÂci religijnego samookresÂlenia sieÎ panÂstwa i jego obowiaÎz-
kach w tej dziedzinie26. Dalej panÂstwo w wykonywaniu swoich funk-
cji, przede wszystkim w dziedzinie ustawodawstwa, miaøo bycÂ nie tyle
neutralne, zachowujaÎce jednakowaÎ odlegøosÂcÂ w stosunku do roÂzÇnych
opcji sÂwiatopoglaÎdowych, ile podporzaÎdkowane naturalnemu jak
i pozytywnemu prawu moralnemu. ¹Jedno i drugie prawo obowiaÎ-
zuje takzÇe panÂstwo, ktoÂ re nie jest arbitremmoralnosÂci ani wyøaÎcznym
zÂroÂdøem prawa [...], lecz czeÎ sÂciaÎ øadu moralnego ustanowionego przez
StwoÂrceÎº.

Nie wydaje sieÎ , aby zamiarem Episkopatu byøa cheÎ cÂ zawoalowa-
nego przemycenia tej nauki do dokumentu z 1990 r., by zawarte
w nim odesøanie odnosiøo sieÎ do analizowanej czeÎ sÂci ¹Memoriaøuº.
ZresztaÎ odesøanie do ¹Memoriaøuº odnosi sieÎ tylko do innych, nie-
uregulowanych inaczej w ¹Stanowiskuº zagadnienÂ z zakresu materii
konstytucyjnej. Dokument z 1990 r. uregulowaø to zagadnienie, jak to
juzÇ zaznaczono, chocÂ implicite, jednak zupeønie inaczej. AbstrahujaÎc
od powyzÇszego, nauka ¹Memoriaøuº nie koresponduje z tresÂciaÎ do-
kumentu z 1990 r., ktoÂ ry po jej ewentualnej recepcji straciøby swojaÎ
spoistosÂcÂ. Zaprzeczenie koncepcji panÂstwa neutralnego byøo w ¹Me-
morialeº czymsÂ pierwotnym i podstawowym, uregulowanym w jego
pierwszej czeÎ sÂci ¹PrazÂroÂdøo prawa i wøadzyº. To po prostu nie pasuje
do dokumentu z 1990 r., ktoÂ ry ma inne priorytety. Tam za punkt
wyjsÂcia uznano nie powinnosÂci panÂstwa wzgleÎdem religii tudziezÇ

obiektywnego porzaÎdku moralnego, lecz mysÂl o ochronie wartosÂci
wazÇnych dla czøowieka i wspoÂ lnot ludzkich27, podstawowe zasÂ zada-
nie ustawodawcy upatrywano w potwierdzeniu w normach konstytu-
cyjnych praw osoby i wspoÂ lnot. W ¹Memorialeº zajeÎ to sieÎ tym za-
gadnieniem w drugiej kolejnosÂci.

26 ¹Rzeczpospolita [...] powinna bycÂ ujeÎ ta jako panÂstwo chrzesÂcijanÂskie, ktoÂ re

uznaje Boga za wøadceÎ wszelkiego stworzenia, bierze udziaø w aktach czci BozÇej i sza-

nuje katolickie sumienie obywateliº.
27 W ¹LisÂcie Episkopatu Polski w sprawie Konstytucji do wiernych KosÂcioøa

i wszystkich ludzi dobrej woliº z 22 pazÂdziernika 1994 r. napisano jednak: ¹UznajaÎc

godnosÂcÂ osoby ludzkiej za najwyzÇszaÎ wartosÂcÂ w porzaÎdku doczesnym, uwazÇamy, izÇ

sam czøowiek nie jest ostatecznaÎ instancjaÎ okresÂlajaÎcaÎ podstaweÎ wszelkich wartosÂci

i prawº.
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Kolejnym przedøozÇeniem najwyzÇszych wøadz kosÂcielnych w Pol-
sce, doniosøym z punktu widzenia zajmujaÎcej nas problematyki, byø
¹List Episkopatu Polski w sprawie Konstytucji do wiernych KosÂcioøa
i wszystkich ludzi dobrej woliº z 22 pazÂdziernika 1994 r.28 W do-
kumencie tym odwoøano sieÎ do wygøoszonych w Lubaczowie 3 czerw-
ca 1991 r. søoÂw Jana Pawøa II. PapiezÇ stwierdziø woÂwczas: ¹Dlatego
postulat neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej jest søuszny gøoÂwnie w tym
zakresie, zÇe panÂstwo powinno chronicÂ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania
wszystkich swoich obywateli, niezalezÇnie od tego, jakaÎ religieÎ lub
sÂwiatopoglaÎd oni wyznajaÎ. Ale postulat, azÇeby do zÇycia spoøecznego
i panÂstwowego nie dopuszczacÂ wymiaru sÂwieÎ tosÂci, jest postulatem
ateizowania panÂstwa i zÇycia spoøecznego i niewiele ma wspoÂ lnego
ze sÂwiatopoglaÎdowaÎ neutralnosÂciaÎº29.

WypowiedzÂ papieska uznawana jest w doktrynie za wyraz apro-
baty ze strony papiezÇa i cytujaÎcego go Episkopatu, podstawowej, jak
sieÎ powszechnie przyjmuje, funkcji zasady neutralnosÂci jako gwaran-
cji wolnosÂci sumienia i wyznania30. Taka interpretacja, niewaÎtpliwie
uzasadniona prima facie, ostatecznie winna bycÂ jednak odrzucona.
ZwazÇycÂ bowiem nalezÇy, izÇ w konsekwencji musi ona zakøadacÂ peønaÎ
akceptacjeÎ samej neutralnosÂci. Skoro aprobuje sieÎ funkcjeÎ , jakaÎ za-
sada w rzeczywistosÂci speønia, to aprobata taka musi obejmowacÂ

28 ¹kaiBiuletynº, 25 pazÂdziernika 1994 r., s. 16-17. WczesÂniejsze, nasteÎpujaÎce po

¹Stanowiskuº z 1990 r. dokumenty dotyczaÎce materii konstytucyjnej, tj. ¹Projekt za-

pisu do konstytucjiº z 6 lipca 1990 r. oraz ¹Komunikat z 246. Konferencji Plenarnej

Episkopatu Polskiº z 2 maja 1991 r., nie podejmowaøy tej problematyki. Godny od-

notowania jest fakt braku zasady neutralnosÂci w tym pierwszym dokumencie.
29 Jan Paweø II, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997,

1999, 2002. PrzemoÂwienia, homilie, KrakoÂw 2005, s. 598.
30 Tak P. Borecki, Koncepcje, s. 91, 93. WaÎtpliwosÂci w tym wzgleÎdzie, jezÇeli

chodzi o Episkopat, wywoøywacÂ jednak mozÇe wczesÂniejsza wypowiedzÂ zawarta w ¹Sta-

nowiskuº z 1990 r., gdzie wyrazÇono przekonanie, izÇ ¹nadszedø czas odrzucenia ugrun-

towanego niestety w sÂwiadomosÂci spoøecznej bøeÎdnego i szkodliwego uproszczenia,

w mysÂl ktoÂ rego laickosÂcÂ panÂ stwa przedstawiana jest jako zasadnicza i niemalzÇe jedyna

gwarancja wolnosÂci i roÂwnouprawnienia obywateliº. Mowa jest tu, co prawda, o zasa-

dzie laickosÂci, jednak jej sÂcisøy zwiaÎzek z neutralnosÂciaÎ panÂstwa bywa podnoszony.

CzeÎ sto te dwa terminy saÎ nawet utozÇsamiane. Zob. Komisja Konstytucyjna Zgroma-

dzenia Narodowego, Biuletyn XVII, s. 6.
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i samaÎ zasadeÎ . Tymczasem akceptacja papieska jest wyrazÂnie ograni-
czona i nie podobna uznacÂ, izÇ odnosi sieÎ do zasady neutralnosÂci jako
takiej. Dlatego, zgodnie z tym, co wczesÂniej zaznaczono, nie mozÇe
bycÂ to interpretowane jako poparcie dla funkcji, jakaÎ neutralnosÂcÂ ma
speøniacÂ. MoÂwiaÎc wprawdzie o neutralnosÂci, papiezÇ, jak sieÎ wydaje,
daø wyraz poparcia zasadzie wolnosÂci sumienia i wyznania, a zwøa-
szcza beÎdaÎcych jej korelatem obowiaÎzkom panÂstwa w tej dziedzinie.
Potwierdzeniem søusznosÂci takiego stanowiska wydaje sieÎ sposoÂb,
w jaki zacytowano analizowany fragment wypowiedzi papieskiej
w ¹Komunikacie z 275. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polskiº
z 18 marca 1995 r.31

Przeciwko tezie o poparciu przez Episkopat zasady neutralnosÂci
przemawia ponadto dalsza czeÎ sÂcÂ ¹Listuº32. Zdaniem hierarchoÂw re-
ligia i moralnosÂcÂ nie saÎ sprawami prywatnymi obywateli, wobec ktoÂ -
rych panÂstwo zachowuje neutralnosÂcÂ. Sfera publiczna, w ocenie bis-
kupoÂw, nie ma bycÂ neutralna, lecz ma dostarczacÂ jasnych kryterioÂw
odroÂzÇniania dobra od zøa. CzerpacÂ ma je z kolei sama z prawa Bo-
zÇego, ktoÂ re ma, jak podkresÂlili biskupi, nadrzeÎdny charakter w sto-
sunku do prawa stanowionego. KonsekwencjaÎ powyzÇszego byø po-
stulat odwoøania sieÎ w Konstytucji do Boga jako StwoÂrcy wszelkiego
øadu, a to ostatnie, jak søusznie zauwazÇono, stanowi przejaw negacji
zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa33.

NiecheÎ tne wobec neutralnosÂci stanowisko biskupi podtrzymali
we wzmiankowanym ¹Komunikacie z 275. Konferencji Plenarnej

31 ¹PapiezÇ przypomniaø te sprawy Polakom w czasie ostatniego pobytu w ojczyzÂ-

nie, moÂwiaÎc: «PanÂstwo winno chronicÂ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania wszystkich swoich

obywateli, niezalezÇnie od tego, jakaÎ religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd oni wyznajaÎ. Ale postulat,

azÇeby do zÇycia spoøecznego i panÂstwowego nie dopuszczacÂ wymiaru sÂwieÎ tosÂci, jest

postulatem ateizowania panÂstwa i zÇycia spoøecznego i niewiele ma wspoÂ lnego ze sÂwia-

topoglaÎdowaÎ neutralnosÂciaÎ»º. W tym konteksÂcie pojawiø sieÎ nawet zarzut manipulacji

przez Episkopat wypowiedziami papieskimi. Zob. P. Borecki, Koncepcje, s. 93.
32 W. Tomaszewski (Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji

Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r., Puøtusk 2007, s. 215) podkresÂla, izÇ odrzucenie

zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa byøo jednym z postulatoÂw sformuøo-

wanych przez Episkopat w analizowanym dokumencie.
33 P. Borecki, Koncepcje, s. 93. Na tym tle dziwi stwierdzenie tegozÇ o ograniczo-

nym, ale jednak poparciu biskupoÂw dla neutralnosÂci w ¹LisÂcieº z 1994 r.
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Episkopatu Polskiº z 18 marca 1995 r.34 Krytyka odnosiøa sieÎ tam
zaroÂwno do istoty neutralnosÂci, jak i negatywnych, a z niaÎ zwiaÎzanych
skojarzenÂ . Do pierwszego obszaru niewaÎtpliwie zaliczycÂ nalezÇy po-
nowiony postulat odwoøania sieÎ do Boga jako NajwyzÇszego Autory-
tetu oraz bardzo wymowny postulat zastaÎpienia neutralnosÂci toleran-
cjaÎ. Ta ostatnia ex definitione zakøada bowiem istnienie obiektywne-
go porzaÎdku religijno-moralnego, wobec ktoÂrego bynajmniej nie na-
kazuje pozostawacÂ neutralnym, lecz ± z uwagi na cheÎ cÂ uniknieÎ cia
wieÎkszego zøa lub uzyskania wieÎkszego dobra ± nakazuje znosicÂ zja-
wiska z tymzÇe porzaÎdkiem niezgodne. Do negatywnych skojarzenÂ
zwiaÎzanych z neutralnosÂciaÎ biskupi zaliczyli natomiast wysteÎpujaÎce
w minionym okresie praktyki faworyzowania niewierzaÎcych i rugo-
wania wymiaru religijnego ze wszystkich dziedzin zÇycia publicznego.

W poÂzÂniejszych dokumentach Episkopat nie odnosiø sieÎ juzÇ wprost
do zasady neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej. Wiele moÂwiaÎce jest przy
tym nieumieszczenie zasady bezstronnosÂci posÂroÂd regulacji nowej
Konstytucji budzaÎcych zastrzezÇenia KosÂcioøa, a zebranych w ¹Komu-
nikacie z 288. Zebrania PlenarnegoKonferencji Episkopatu Polskiº35.

4. STANOWISKO PRZEDSTAWICIELA EPISKOPATU

W KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ ZGROMADZENIA NARODOWEGO

DrugaÎ obok oficjalnych dokumentoÂw okazjaÎ do zaprezentowania
postulatoÂw Episkopatu byø udziaø jego przedstawiciela w pracach
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego i podkomi-
sjach36. Ograniczaø sieÎ on do wypowiadania opinii bez prawa gøoso-

34 ¹kaiBiuletynº, 22 marca 1995 r., s. 19-20.
35 ¹kaiBiuletynº, 6 maja 1997 r., s. 31.
36 FormalnoprawnaÎ podstawaÎ byø tutaj art. 8 uchwaøy Komisji Konstytucyjnej

Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 stycznia 1994 r. Regulamin Komisji Konstytu-

cyjnej Zgromadzenia Narodowego, zgodnie z ktoÂ rym na posiedzenie Komisji zaprasza

sieÎ przedstawicieli partii politycznych niereprezentowanych w Sejmie i Senacie, zwiaÎz-

koÂw zawodowych i organizacji spoøeczno-zawodowych o zasieÎgu ogoÂ lnokrajowym,

a takzÇe przedstawicieli kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w celu przedstawienia
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wania. Na etapach wøasÂciwych prac konstytucyjnych stroneÎ kosÂcielnaÎ
reprezentowaø ks. prof. JoÂzef Krukowski37.

Pierwsze wystaÎpienie ksieÎdza profesora miaøo miejsce w dniu
9 grudnia 1994 r. na forum Podkomisji Podstaw Ustroju Politycznego
i Spoøeczno-Gospodarczego. Byøo ono zaprezentowaniem stanowi-
ska KosÂcioøa Katolickiego w Polsce odnosÂnie do materii konstytucyj-
nej. Godne zauwazÇenia jest opowiedzenie sieÎ ks. prof. Krukowskiego
za soborowymi zasadami autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i panÂ -
stwa, kazÇdego w swojej dziedzinie, oraz wspoÂ ødziaøania tychzÇe. Trak-
towane caøosÂciowo miaøyby, wedøug niego, stanowicÂ doprecyzowanie
zasady laickosÂci panÂstwa lub oddzielenia KosÂcioøa i panÂstwa38, ktoÂ -
rych podstawowe zaøozÇenia, jak sieÎ wydaje, byøy przezenÂ akceptowa-
ne. Co wieÎ cej, w toku dyskusji przedstawiciel Episkopatu wyrazÂnie
stwierdziø, izÇ uznajaÎc laickosÂcÂ panÂstwa, nalezÇaøoby uzÇywacÂ innego
pojeÎ cia, a mianowicie, neutralnosÂci panÂstwa wobec religii i sÂwiatopo-
glaÎdu39.

KolejnaÎ okazjaÎ do wyrazÇenia stanowiska byøo posiedzenie Komi-
sji Konstytucyjnej z dnia 25 stycznia 1995 r., na ktoÂrym omawiano
opracowanaÎ wczesÂniej w podkomisji wariantowaÎ propozycjeÎ artyku-
øu dotyczaÎcego stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂ ø. Wypowiedzi ks. prof.
Krukowskiego nalezÇy interpretowacÂ jako aprobateÎ neutralnosÂci co
do zasady, przy zastrzezÇeniach w szczegoÂ øach dotyczaÎcych strony
podmiotowej40. Potwierdzeniem powyzÇszego byøa propozycja arty-
kuøu wyznaniowego wypracowana przez przedstawicieli kosÂcioøoÂw41,
w tym KosÂcioøa Katolickiego, a formalnie zgøoszona przez Tadeusza

opinii. W przypadku podkomisji podstaweÎ takaÎ stanowicÂ moÂgø art. 7 ust. 4 w zw. z art.

12 ust. 2 ww. aktu.
37 WczesÂniej w latach 1990-1993 funkcjeÎ obserwatora-przedstawiciela Episkopa-

tu peøniø ks. prof. Tadeusz Pieronek, a w 1994 r. takzÇe ks. prof. Remigiusz SobanÂski.
38 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XI, s. 107.
39 TamzÇe, s. 113.
40 Z krytykaÎ spotkaøo sieÎ mianowicie odnoszenie neutralnosÂci do panÂstwa za-

miast do organoÂw wøadzy publicznej. Zob. Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia

Narodowego, Biuletyn XII, s. 55, 59.
41 Znaczenie dla toku prac legislacyjnych tej propozycji podkresÂla P. Sobczyk,

Udziaø przedstawiciela Episkopatu Polski w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgroma-

dzenia Narodowego nad artykuøem 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
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Mazowieckiego. W zdaniu pierwszym usteÎpu pierwszego tejzÇe prze-
saÎdzono bowiem, izÇ ¹Wøadze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej
zachowujaÎ neutralnosÂcÂ w sprawie przekonanÂ religijnych, sÂwiatopo-
glaÎdowych i filozoficznychº. Zasada neutralnosÂci znalazøa sieÎ roÂw-
niezÇ w drugiej uzgodnionej przez przedstawicieli kosÂcioøoÂw wersji
artykuøu wyznaniowego42. ChocÂ wobec jednego jej punktu43, z uwagi
na sprzeciw bpa T. Pieronka44, ks. prof. J. Krukowski ostatecznie
wycofaø swoje poparcie, jednak nie odnosiøo sieÎ to jeszcze do zasady
neutralnosÂci45. Rewizja prezentowanego wczesÂniej stanowiska nastaÎ-
piøa po krytyce, jakiej Episkopat poddaø zasadeÎ neutralnosÂci w ¹Ko-
munikacie z 275. Konferencji Plenarnejº. W wywiadzie udzielonym
pismu ¹Søowo Dziennik Katolickiº z dnia 3 kwietnia 1995 r. ks. prof.
Krukowski zakwalifikowaø zasadeÎ neutralnosÂci jako budzaÎcaÎ zastrze-
zÇenia, jako formuøeÎ czysto ideologicznaÎ, zaczerpnieÎ taÎ z programu
lewicowych partii politycznych. Dalsza aktywnosÂcÂ przedstawiciela
Episkopatu dotyczyøa juzÇ innych zagadnienÂ .

5. NEUTRALNOSÂCÂ SÂWIATOPOGLAÎDOWA PANÂ STWA

W NAUCZANIU PAPIEZÇ Y I SOBOROÂ W POWSZECHNYCH

InteresujaÎcym zagadnieniem jest niewaÎtpliwie stosunek zapre-
zentowanego stanowiska wøadz KosÂcioøa w Polsce, jako KosÂcioøa
partykularnego, do nauczania papiezÇy i soboroÂw powszechnych.
Nie ulega waÎtpliwosÂci, izÇ w tej ostatniej dziedzinie istotnaÎ cezuraÎ
pozostaje Vaticanum II. Analiza przedsoborowego publicznego pra-

2 kwietnia 1997 r., s. 868. Inaczej A. GrzesÂkowiak, Stosunki panÂstwo-kosÂcioÂø w pracach

konstytucyjnych, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 1996, nr 1, s. 17.
42 Ust. 1 miaø brzmienie: ¹Wøadze i instytucje publiczne Rzeczypospolitej Pol-

skiej zachowujaÎ neutralnosÂcÂ w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych

i ideologicznychº. Zob. Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn

XIV, s. 90.
43 Wwersji tej znalazø sieÎ takzÇe kontrowersyjny fragment, przewidujaÎcy, izÇ ¹KosÂ-

cioøy i zwiaÎzki wyznaniowe saÎ oddzielone od panÂstwaº.
44 Zob. ¹GazetaWyborczaº, 23 lutego 1995 r. Zob. tezÇ: P. Sobczyk,Udziaø, s. 870,

871.
45 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XIV, s. 53.
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wa kosÂcielnego nie pozostawia zÇadnych waÎtpliwosÂci co do prefero-
wanych rozwiaÎzanÂ 46. StanowiaÎ one zaprzeczenie instytucji neutral-
nosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂ stwa47. To ostatnie, wedøug tej nauki,
miaøo bowiem wywodzony z prawa naturalnego48 obowiaÎzek samo-
okresÂlenia sieÎ w dziedzinie sÂwiatopoglaÎdu poprzez opowiedzenie sieÎ
za religiaÎ, niejako publiczne wyznanie wiary. Ogromne znaczenie ma
tutaj, jak to juzÇ wczesÂniej sygnalizowano, instytucja Invocatio Dei, tj.
odwoøanie sieÎ do Boga jako najwyzÇszego autorytetu i zÂroÂdøa wøadzy
i prawa. Formuøa ta przesaÎdza jednoczesÂnie o podporzaÎdkowaniu
wykonujaÎcych wøadzeÎ reguøom moralnosÂci. Stanowczo podkresÂlano,
zÇe wøadza sÂwiecka musi w swym prawodawstwie zastosowacÂ sieÎ do
nakazoÂw prawa naturalnego i uwzgleÎdnicÂ pozytywne prawa zaroÂwno
Boskie, jak i kosÂcielne49.

W nauczaniu soborowym sprawa przedstawia sieÎ zgoøa inaczej.
Za wøasÂciwy cel wøadzy cywilnej uznano troszczenie sieÎ o wspoÂ lne

46 Chodzi tutaj o rozwiaÎzanie optymalne, ideaø, ktoÂ ry miaø znajdowacÂ peønaÎ apli-

kacjeÎ tylko w takich warunkach, gdy przytøaczajaÎcaÎ wieÎkszosÂcÂ ludnosÂci stanowiaÎ ka-

tolicy (tzw. teza).
47 PapiezÇ Leon XIII w lisÂcie skierowanym w 1889 r. do rzaÎdu Brazylii wprost

poddaø krytyce ustawodawstwo orzekajaÎce neutralnosÂcÂ panÂstwa wobec religii (za:

J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 59). W innym miejscu papiezÇ stwierdziø: ¹[...] tak

samo panÂstwa nie mogaÎ bez wielkiej winy posteÎpowacÂ, jak gdyby Boga wcale nie byøo,

troskeÎ o religieÎ jakby do nich nienalezÇaÎcaÎ albo nieprzydatnaÎ odrzucacÂ [...]º. Zob.

Encyklika papiezÇa Leona XIII Immortale Dei. O panÂstwie chrzesÂcijanÂskim, Warszawa

2001, s. 9.
48 ¹Prawo naturalne, ktoÂre kazÇdego zniewala do oddawania Bogu czci religijnej

[...] tenzÇe sam obowiaÎzek i panÂstwu nakøada. GdyzÇ ludzie, jak w odosobnieniu, tak

i w uspoøecznieniu, zaroÂwno saÎ w mocy BozÇej, a spoøecznosÂcÂ nie mniej jak jednostka

zobowiaÎzanaÎ jest Bogu, ktoÂrego twoÂrczosÂci zawdzieÎ cza swoÂ j poczaÎtek, ktoÂ rego wolaÎ

utrzymuje sieÎ w bycie [...]º. Zob. tamzÇe, s. 8, 9.
49 Zob. zaproponowany ojcom soboru przez komisjeÎ teologicznaÎ pod przewod-

nictwem kard. A. Ottavianiego schematKonstytucja o KosÂciele, uznawany za odzwier-

ciedlenie stanu doktryny katolickiej w przededniu Soboru WatykanÂskiego II. Pius XI

w encyklice Quas primas stwierdziø: ¹[...] poniewazÇ godnosÂcÂ Jego kroÂ lewska tego sieÎ

domaga, aby wszystkie panÂstwa tak w wydawaniu praw i wymierzaniu sprawiedliwosÂ-

ci, jak tezÇ w wychowaniu møodziezÇy w zdrowej nauce i czystosÂci obyczajoÂw zastosowaøy

sieÎ do przykazanÂ BozÇych i zasad chrzesÂcijanÂ skichº. Encyklika papiezÇa Piusa XI Quas

primas, Warszawa 2001, s. 26.
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dobro doczesne50. Z dokumentoÂw soborowych wyøania sieÎ obraz
panÂstwa, ktoÂ rego zakres dziaøania ogranicza sieÎ do spraw wyøaÎcznie
¹sÂwieckichº51. W doktrynie nie budzi waÎtpliwosÂci, zÇe soboÂr opowie-
dziaø sieÎ za koncepcjaÎ panÂstwa sÂwieckiego, akonfesyjnego, oddzielo-
nego od kosÂcioøa52. Innymi søowy, panÂstwo takie wzgleÎdem religii
tudziezÇ Istoty NajwyzÇszej ma zachowywacÂ neutralnosÂcÂ. Nie miaøo
to jednak dotyczycÂ moralnosÂci53. SoboÂr stwierdziø bowiem, izÇ wyko-
nywanie wøadzy politycznej winno sieÎ zawsze odbywacÂ w granicach
porzaÎdku moralnego54. SoboÂ r nie wypowiedziaø sieÎ tutaj jednak
w sposoÂb stanowczy, taki, ktoÂ ry moÂgøby uzasadniacÂ potraktowanie
tego jako formalnej zasady, ktoÂ ra winna bycÂ wpisana do Konstytucji.
Co wieÎ cej, jako takaÎ wskazuje m.in. zasadeÎ wzajemnej autonomii
i niezalezÇnosÂci kosÂcioøa i wspoÂ lnoty politycznej, ktoÂ ra mozÇe bycÂ in-
terpretowana w odmiennym od powyzÇszego duchu55.

50 Deklaracja o wolnosÂci religijnej, w: SoboÂr WatykanÂski II,Konstytucje. Dekrety.

Deklaracje, PoznanÂ 1987, s. 417.
51 K. Grzybowski, B. Sobolewska, Doktryna polityczna i spoøeczna papiestwa

(1789-1968), Warszawa 1971, s. 179, 184.
52 M. Pietrzak, PanÂstwo laickie, ¹PrzeglaÎd Humanistycznyº 1990, nr 8-9, s. 22;

J. Krukowski, Stanowisko Soboru WatykanÂskiego II wobec rozdziaøu kosÂcioøa od

panÂstwa, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 1980, nr 5, s. 55, 62.
53 J. Isense (WartosÂci chrzesÂcijanÂskie w panÂstwie sÂwiatopoglaÎdowo neutralnym, w:

Kultura i Prawo. Podstawy jednosÂci europejskiej. Materiaøy konferencyjne (Lublin,

23-25 IX 1998), red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, s. 45) na kanwie przed-

soborowego nauczania pisaø jednak, izÇ porzaÎdek panÂstwowy znajduje ostateczne opar-

cie w autorytecie Boga, po czymprzywoøaø fragment z encyklikiCaritate Christi z 3maja

1932 r., zgodnie z ktoÂrym, ¹JesÂli ten fundament jest zniszczony, upada takzÇe funda-

mentalne prawo moralne i nic juzÇ nie potrafi powstrzymacÂ posteÎpujaÎcej stopniowo,

nieuniknionej zguby narodoÂw, rodzin, panÂstwa, a nawet caøej ludzkiej kulturyº. Po-

dobnie Leon XIII w encyklice Immortale Dei stwierdziø: ¹MoralnosÂcÂ w panÂstwie bez

religii ostacÂ sieÎ nie mozÇe. AzÇ nadto juzÇ sieÎ przekonano zapewne czym jest i do czego

prowadzi tak zwana sekularyzowana etykaº.Encyklika papiezÇa Leona XIII Immortale

Dei. O panÂstwie chrzesÂcijanÂskim, s. 21.
54 Konstytucja o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym, w: SoboÂr WatykanÂski II, Kon-

stytucje. Dekrety. Deklaracje, PoznanÂ 1987, s. 602.
55 P. Szoøtysik (Wzajemne relacje mieÎdzy KosÂcioøem a PanÂstwem w nauczaniu

spoøecznymKosÂcioøa, Katowice 2004, s. 44) zauwazÇyø, izÇ ¹mozÇna pojmowacÂ autonomieÎ

i niezalezÇnosÂcÂ w sensie aksjologiczno-normatywnym, Wtedy wskazuje sieÎ na fakt, zÇe

okresÂlony podmiot mozÇe posiadacÂ i kierowacÂ sieÎ wøasnym systemem wartosÂci oraz
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Widoczna tutaj zmiana nauczania KosÂcioøa stanowi jedno z naj-
bardziej frapujaÎcych zagadnienÂ historii KosÂcioøa. Z trudem przy tym
da sieÎ kwalifikowacÂ, tak jak to czyni Deklaracja o wolnosÂci religijnej,
jako badanie sÂwieÎ tej tradycji i nauki KosÂcioøa, z ktoÂ rych wydobywa
sieÎ rzeczy nowe, zawsze zgodne z dawnymi56. NiezalezÇnie od powyzÇ-
szego, z pewnaÎ dozaÎ zrozumienia podchodzicÂ nalezÇy do wypowiada-
nych w doktrynie poglaÎdoÂw, podajaÎcych w waÎtpliwosÂcÂ peønaÎ zgod-
nosÂcÂ z preferowanymi w nauczaniu soborowym rozwiaÎzaniami wy-
powiedzi Episkopatu dotyczaÎcych modelu relacji panÂstwo±kosÂcioÂ ø
w tym idei neutralnosÂci panÂstwa57.

ZAKONÂ CZENIE

PodsumowujaÎc, nalezÇy jeszcze raz podkresÂlicÂ, izÇ uprawnienie po-
szczegoÂ lnych obywateli do zabierania gøosu w sprawach publicznych
przysøuguje takzÇe ich zrzeszeniom, o ile miesÂci sieÎ to w przedmiocie
dziaøalnosÂci tychzÇe zrzeszenÂ . Kwestie publicznej natury, doniosøe
z punktu widzenia religii i moralnosÂci, a zwøaszcza dotyczaÎce modelu
relacji panÂstwo±kosÂcioÂ ø, zawsze lezÇaøy w kreÎgu zainteresowanÂ KosÂ-
cioøa Katolickiego. W tym konteksÂcie nie mozÇe wieÎ c dziwicÂ fakt, izÇ

Episkopat Polski wielokrotnie odnosiø sieÎ do idei neutralnosÂci sÂwia-
topoglaÎdowej panÂstwa.

normami prawnymi w swojej sÂcisÂle okresÂlonej dziedzinieº. Tak A. Czohara w przed-

stawionym na sympozjum naukowym ¹BezstronnosÂcÂ religijna, sÂwiatopoglaÎdowa i filo-

zoficzna wøadz publicznych Rzeczypospolitej Polskiejº (ChAT, Warszawa, 26 listopa-

da 2008 r.), referacie Autonomia i niezalezÇnosÂcÂ KosÂcioøa i PanÂstwa w katolickiej dok-

trynie polityczno-prawnej. Podobnie pisze P. Borecki (Geneza, s. 118), ktoÂ ry z deza-

probataÎ odnioÂ sø sieÎ do odrzucenia przez polskich biskupoÂw autonomicznosÂci prawa

wobec zaøozÇenÂ doktryny religijnej oraz zasadzajaÎcych sieÎ na niej norm moralnych.
56 J. Krukowski (PanÂstwo wyznaniowe czy sÂwieckie, w: Problemy wspoÂøczesnego

KosÂcioøa, red. M. Rusecki, Lublin 1997, s. 13) stwierdziø w tym konteksÂcie, izÇ soboÂr

zainicjowaø nowaÎ epokeÎ w dziejach relacji KosÂcioÂ ø-panÂ stwo. J. Isensee (WartosÂci, s. 45)

pisaø natomiast o dokonanym poprzez soboÂr kopernikanÂskim przewrocie w koncepcji

panÂstwa.
57 Zob. P. Borecki, Koncepcje, s. 89.

STANOWISKO EPISKOPATU POLSKI 307



PodejmujaÎc sieÎ proÂby oceny stanowiska KosÂcioøa w tym temacie,
wyrazÇanego na dwoÂch analizowanych pøaszczyznach, tj. w dokumen-
tach i w toku prac Komisji Konstytucyjnej, na pierwszym miejscu
wskazacÂ nalezÇy dynamizm tego stanowiska58. Preferencje Episkopa-
tu, poczynajaÎc od ¹Stanowiskaº z 1990 r., a skonÂczywszy na ¹Komu-
nikacie z 275. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polskiº przeszøy, jak
sieÎ zdaje, ewolucjeÎ od wyrazÇonego implicite poparcia do stanowczej
negacji zasady neutralnosÂci. Na powyzÇszaÎ sytuacjeÎ wpøywmogøy miecÂ
sygnalizowane w literaturze, a wøasÂciwe kazÇdej wieÎkszej zbiorowosÂci,
roÂ zÇnice poglaÎdoÂw posÂroÂd samych biskupoÂw czy tezÇ sÂcieranie sieÎ od-
reÎbnych nurtoÂw59. W powyzÇszy obraz wpisuje sieÎ roÂwniezÇ postawa
przedstawiciela Episkopatu w Komisji Konstytucyjnej60.

Nie sposoÂb tezÇ nie odnotowacÂ, izÇ pomimo ostatecznie wyrazÇonego
w ¹Komunikacie z 275. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polskiº
krytycznego stanowiska wzgleÎdem neutralnosÂci, Episkopat przed re-
ferendum konstytucyjnym nie odnioÂ sø sieÎ negatywnie do art. 25 ust. 2
Konstytucji61. KrytykowanaÎ neutralnosÂcÂ zastaÎpionownimwprawdzie
bezstronnosÂciaÎ, ale terminy te powszechnie traktowane saÎ jako syno-
nimy. Nie bez racji podnosi sieÎ w tym konteksÂcie, zÇe zapisano w nim
zasadeÎ neutralnosÂci tylko przy uzÇyciu innych søoÂw62. Konstytucyjna
bezstronnosÂcÂ roÂzÇni sieÎ od krytykowanej onegdaj przezEpiskopat neu-
tralnosÂci jedynie uzupeøniajaÎcaÎ jaÎ klauzulaÎ, zobowiaÎzujaÎcaÎ wøadze do
zapewnienia swobody wyrazÇania przekonanÂ w zÇyciu publicznym63.

58 M. Pietrzak, Droga, s. 180.
59 P. Borecki, Koncepcje, s. 9.
60 Zob. P. Borecki, Geneza, s. 58.
61 Por. Komunikat z 288. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,

¹kaiBiuletynº, 6 maja 1997 r., s. 31. Co wieÎ cej, zgodnie z komunikatem KAI (¹kai-

Biuletynº, 21 stycznia 1997 r., s. 7) Sekretarz Generalny Episkopatu Polski bp

T. Pieronek, odnoszaÎc sieÎ do projektu konstytucji przyjeÎ tego przez KomisjeÎ Konsty-

tucyjnaÎ, stwierdziø, zÇe KosÂcioÂ ø nie ma zastrzezÇenÂ do formuøy moÂwiaÎcej o neutralnosÂci

sÂwiatopoglaÎdowej i religijnej, a chce jedynie, aby byø on interpretowany w duchu

zÇyczliwosÂci dla kazÇdego czøowieka wierzaÎcego. Obawy wzgleÎdem bezstronnosÂci wy-

razÇaø natomiast abp J. Michalik (Konstytucja bez duszy, ¹kaiBiuletynº, 11 lutego

1997 r., s. 27-28).
62 A. GrzesÂkowiak, Stosunki, s. 21.
63 Znaczenie tego fragmentu podkresÂla J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 280.
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MozÇna sieÎ tezÇ zastanawiacÂ, czy przez ten legislacyjny zabieg wszelkie
wczesÂniejsze zastrzezÇenia Episkopatu zostaøy usunieÎ te. PrzeciezÇ

wzmiankowana klauzula jedynie czeÎ sÂciowo wychodzi naprzeciw nie-
ktoÂ rym tylko obawomwyrazÇonym w ¹Komunikacie z 275. Konferen-
cji Plenarnej Episkopatu Polskiº, a sprowadzajaÎcym sieÎ do rugowania
wymiaru religijnego ze wszystkich dziedzin zÇycia publicznego. Wyni-
ka z niej zaledwie indywidualne uprawnienie czøowieka, co nie doty-
czy wøadz publicznych, ktoÂ re je wprawdzie gwarantujaÎ, ale samemajaÎ
zachowywacÂ bezstronnosÂcÂ64. Istnieje zatem niebezpieczenÂstwo, zÇe
obecnosÂcÂ chociazÇby symboli religijnych w budynkach publicznych
mozÇe bycÂ w takich warunkach kwestionowana. Dobrze sieÎ staøo, zÇe
polskie saÎdy nie przyjeÎ øy w swoim orzecznictwie takiej wykøadni in-
kryminowanego przepisu65.

THE POSITION OF THE POLISH EPISCOPATE ON THE STATE'S

NEUTRALITY IN THE MATTER OF OUTLOOK DURING THE DRAWING

UP OF THE POLISH CONSTITUTION OF 2ND APRIL 1997

S umma r y

The Church's right to voice her opinion on public matters stems from
a similar right held by the citizens comprising the body of the faithful.
Consequently, the highest Church authorities felt compelled to take part
in the debate in the shape the new constitution. The idea of neutrality and
state's impartiality in the matters of outlook that was surfacing meanwhile
was frequently appraised by the Polish Episcopate. The bishops expressed
their opposition in various documents as well as via the representative of
the Secretariat of the Polish Episcopate Conference in the Constitutional

64 J. GrzesÂkowiak (Stosunki, s. 22) stwierdziøa w tym konteksÂcie: ¹Potwierdzenie

gwarancji indywidualnych praw przy zasadzie obojeÎ tnosÂci i dystansie wøadz publicz-

nych w sprawie przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych oznaczacÂ

mozÇe «prywatyzacjeÎ» wartosÂci. MozÇna beÎdzie je bowiem wyrazÇacÂ indywidualnie w zÇy-

ciu publicznym, ale juzÇ dziaøania wøadz powinny bycÂ wobec nich bezstronneº.
65 Zob. Wyrok SA w èodzi z dnia 28 pazÂdziernika 1998 r., IACa 612/98, ¹Wo-

kandaº 1999, nr 11, s. 44-47.

STANOWISKO EPISKOPATU POLSKI 309



Commission of the National Assembly. The analysis of the episcopate's
contribution in these two areas reveals a transition from the implicite
expressed endorsement to firm objection to the neutrality principle. Ho-
wever, in the end, the bishops did not oppose the principle as worded in
Article 25(2) of the Polish Constitution.

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

DARIUSZ WALENCIK

WPèATY 1% PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSOÂ B FIZYCZNYCH JAKO ZÂ ROÂ DèO FINANSOWANIA

DZIAèALNOSÂCI INSTYTUCJI KOSÂCIELNYCH*

WSTEÎP

Wpøywy z 1% podatku dochodowego od osoÂb fizycznych prze-
kazywanego dla organizacji pozÇytku publicznego z roku na rok ros-
naÎ. W rozliczeniach PIT za 2006 r. kwota ta wyniosøa 103 782 tys. zø.
To dziesieÎ cÂ razy wieÎ cej nizÇ w rozliczeniach PIT za 2003 r., gdy po-
datnicy po raz pierwszy skorzystali z mozÇliwosÂci wpøat 1% podatku
na rzecz organizacji pozÇytku publicznego1. Niemniej na przekazanie
1% podatku dochodowego zdecydowaøo sieÎ w ostatnim rozliczeniu
PIT zaledwie 6,7% podatnikoÂw2. Zgodnie ze sprawozdaniem opera-
tywnym z wykonania budzÇetu panÂstwa za 2007 r. opublikowanym

* Stan prawny z czerwca 2008 r.
1 Wedøug danych Ministerstwa FinansoÂw dotyczaÎcych rozliczenia podatku do-

chodowego od osoÂb fizycznych oraz ryczaøtu od przychodoÂw ewidencjonowanych za

2003 r. 1% podatku przekazaøo: 80 194 podatnikoÂw opodatkowanych wedøug progre-

sywnej skali podatkowej (0,34% ogoÂ øu podatnikoÂw) na kwoteÎ 10 305 tys. zø oraz 126

podatnikoÂw opodatkowanych w formie ryczaøtu od przychodoÂw ewidencjonowanych

(0,02% ogoÂ øu podatnikoÂw). Ta grupa podatnikoÂw wpøaciøa na rzecz organizacji po-

zÇytku publicznego 60 tys. zø. Por. http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/

roz_2003_zasady_ogolne.pdf (dosteÎp: 30 maja 2008 r.).
2 Por. http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2006/pit_za_2006.pdf,

(dosteÎp: 30 maja 2008 r.).
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przez Ministerstwo FinansoÂw dochody panÂstwa z tytuøu podatku do-
chodowego od osoÂb fizycznych wyniosøy 35 358 000 tys. zø3. 1% od tej
sumy to 353 000 tys. zø. Tyle zatem mogøyby otrzymacÂ organizacje
pozÇytku publicznego, gdyby na przekazanie 1% podatku zdecydowaø
sieÎ kazÇdy z podatnikoÂw. Sprawozdania finansowe opublikowane
przez organizacje pozÇytku publicznego potwierdzajaÎ, zÇe wpøaty 1%
mogaÎ stanowicÂ dodatkowe zÂroÂdøo finansowania kosÂcielnych osoÂb
prawnych i jednostek organizacyjnych, jezÇeli ich cele statutowe obej-
mujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego4.

1. WARUNKI UZYSKANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO

OD OSOÂ B FIZYCZNYCH

1% podatku dochodowego od osoÂb fizycznych w obowiaÎzujaÎ-
cym stanie prawnym mozÇna przekazacÂ jedynie na rzecz organiza-
cji, ktoÂra uzyskaøa status organizacji pozÇytku publicznego. O status
organizacji pozÇytku publicznego mogaÎ staracÂ sieÎ wyøaÎcznie organi-
zacje pozarzaÎdowe5, prowadzaÎce dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publiczne-

3 Por. http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=336&id=124272&typ

=news (dosteÎp: maja 2008 r.).
4 Por. P. Stanisz, Finansowanie kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,

w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 20082,

s. 222-223; S. Dubiel,Uprawnienia majaÎtkowe KosÂcioøa katolickiego w Polsce w sÂwietle

Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodal-

nych, Lublin 2007, s. 186-187.
5 Organizacjami pozarzaÎdowymi saÎ ± zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o pozÇytku

publicznym i o wolontariacie ± niebeÎdaÎce jednostkami sektora finansoÂw publicznych,

w rozumieniu przepisoÂw art. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z poÂzÂn. zm.), i niedziaøajaÎce w celu osiaÎgnieÎ cia

zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadajaÎce osobowosÂci prawnej utworzone na

podstawie przepisoÂw ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzezÇeniem ust. 4

art. 3 ustawy o pozÇytku publicznym i o wolontariacie. Przytoczona definicja jest nie-

ostra, staÎd prawidøowe okresÂlenie podmiotu jako organizacji pozarzaÎdowej wymaga

analizy wielu przepisoÂw prawa finansowego i gospodarczego, ktoÂ re nie zawsze saÎ

spoÂ jne. Szerzej na ten temat zob. I. Szaniawska, Zakres podmiotowy pojeÎcia ¹orga-

nizacja pozarzaÎdowaº, ¹SøuzÇba Pracowniczaº 2005, nr 2, s. 25-30. W zwiaÎzku z tym

rodzi sieÎ pytanie: czy kosÂcielne osoby prawne i kosÂcielne jednostki organizacyjne saÎ
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go6, z wyøaÎczeniem organizacji wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wo-

organizacjami pozarzaÎdowymi? Przepis ust. 3 art. 3 ustawy o dziaøalnosÂci pozÇytku

publicznego i o wolontariacie przewiduje, zÇe dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego mozÇe

bycÂ prowadzona takzÇe przez osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaøajaÎce na

podstawie przepisoÂw o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej

Polskiej, o stosunku panÂstwa do innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz

o gwarancji wolnosÂci sumienia i wyznania, jezÇeli ich cele statutowe obejmujaÎ prowa-

dzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego. Ponadto art. 20 ustawy wyrazÂnie wskazuje,

zÇe organizacjaÎ pozÇytku publicznego mogaÎ bycÂ dwa rodzaje podmiotoÂw: organizacje

pozarzaÎdowe oraz podmioty, o ktoÂ rych mowa w art. 3 ust. 3, czyli kosÂcielne osoby

prawne i kosÂcielne jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia jednostek samorzaÎdu

terytorialnego. MozÇna wieÎ c wnioskowacÂ, zÇe taki dualizm podmiotowy zawarty w art. 3

wskazuje na wyrazÂne rozroÂzÇnienie organizacji kosÂcielnych i organizacji pozarzaÎdo-

wych. JednoczesÂnie nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe przedstawiciele doktryny zaliczajaÎ kosÂcioøy

i inne zwiaÎzki wyznaniowe do szczegoÂ lnej kategorii organizacji pozarzaÎdowych (trak-

tujaÎc organizacje pozarzaÎdowe jako dobrowolne zrzeszenia), o ile prowadzaÎ one dzia-

øalnosÂcÂ pozÇytku publicznego. Por. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna.

Zagadnienia ogoÂlne, Warszawa 20043, s. 317-318.
6 DziaøalnosÂciaÎ pozÇytku publicznego jest dziaøalnosÂcÂ spoøecznie uzÇyteczna, pro-

wadzona przez organizacje pozÇytku publicznego w sferze zadanÂ publicznych (art. 3

ust. 1). SfereÎ zadanÂ publicznych okresÂla art. 4 ustawy o dziaøalnosÂci pozÇytku publicz-

nego i o wolontariacie. Obejmuje ona zadania w zakresie: 1) pomocy spoøecznej, w tym

pomocy rodzinom i osobomw trudnej sytuacji zÇyciowej oraz wyroÂwnywania szans tych

rodzin i osoÂb; 2) zapewnienia zorganizowanej opieki byøym zÇoønierzom zawodowym,

ktoÂ rzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidz-

kiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; 3) dziaøalnosÂci charyta-

tywnej; 4) podtrzymywania tradycji narodowej, pieleÎgnowania polskosÂci oraz rozwoju

sÂwiadomosÂci narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) dziaøalnosÂci na rzecz mniej-

szosÂci narodowych; 6) ochrony i promocji zdrowia; 7) dziaøania na rzecz osoÂb niepeø-

nosprawnych; 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osoÂb pozostajaÎcych

bez pracy i zagrozÇonych zwolnieniem z pracy; 9) upowszechniania i ochrony praw

kobiet oraz dziaøalnosÂcÂ na rzecz roÂwnych praw kobiet i meÎzÇczyzn; 10) dziaøalnosÂci

wspomagajaÎcej rozwoÂ j gospodarczy, w tym rozwoÂ j przedsieÎbiorczosÂci; 11) dziaøalnosÂci

wspomagajaÎcej rozwoÂ j wspoÂ lnot i spoøecznosÂci lokalnych; 12) nauki, edukacji, osÂwiaty

i wychowania; 13) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i møodziezÇy; 14) kultury,

sztuki, ochrony doÂbr kultury i tradycji; 15) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

16) ekologii i ochrony zwierzaÎt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 17) porzaÎd-

ku i bezpieczenÂ stwa publicznego oraz przeciwdziaøania patologiom spoøecznym;

18) upowszechniania wiedzy i umiejeÎ tnosÂci na rzecz obronnosÂci panÂstwa; 19) upo-
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lontariacie (u.d.p.p.w.)7, do ktoÂ rych nie stosuje sieÎ dziaøu II tejzÇe
ustawy8. O status organizacji pozÇytku publicznego mogaÎ tezÇ ubie-
gacÂ sieÎ tzw. podmioty zroÂwnane w u.d.p.p.w. z organizacjami po-
zarzaÎdowymi, czyli osoby prawne i jednostki organizacyjne kosÂcio-
øoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej
oraz stowarzyszenia jednostek samorzaÎdu terytorialnego (art. 3
ust. 3)9. Na lisÂcie podmiotoÂw zarejestrowanych jako organizacje
pozÇytku publicznego znajdujaÎ sieÎ np. ± poza fundacjami i stowarzy-

wszechniania i ochrony wolnosÂci i praw czøowieka oraz swoboÂd obywatelskich, a takzÇe

dziaøanÂ wspomagajaÎcych rozwoÂ j demokracji; 20) ratownictwa i ochrony ludnosÂci;

21) pomocy ofiarom katastrof, kleÎ sk zÇywioøowych, konfliktoÂw zbrojnych i wojen w kra-

ju i za granicaÎ; 22) upowszechniania i ochrony praw konsumentoÂw; 23) dziaøanÂ na

rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktoÂw i wspoÂ øpracy mieÎdzy spoøe-

czenÂ stwami; 24) promocji i organizacji wolontariatu; 25) dziaøalnosÂci wspomagajaÎcej

technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzaÎdowe oraz

organizacje pozÇytku publicznego. Zgodnie z ust. 2 tegozÇ artykuøu Rada MinistroÂw

mozÇe okresÂlicÂ, w drodze rozporzaÎdzenia, zadania w zakresie innym nizÇ wczesÂniej jako

nalezÇaÎce do sfery zadanÂ publicznych, kierujaÎc sieÎ ich szczegoÂ lnaÎ spoøecznaÎ uzÇytecz-

nosÂciaÎ oraz mozÇliwosÂciaÎ ich wykonywania przez organizacje pozÇytku publicznego,

w sposoÂb zapewniajaÎcy wystarczajaÎce zaspokajanie potrzeb spoøecznych. Do tej pory

Rada MinistroÂw nie skorzystaøa z tego uprawnienia. Jak widacÂ, zakres zadanÂ publicz-

nych zostaø w art. 4 okresÂlony tak szeroko, zÇe znakomita wieÎkszosÂcÂ organizacji poza-

rzaÎdowych nie beÎdzie miaøa problemu ze speønieniem tego warunku. JezÇeli ktoÂrysÂ

z celoÂw statutowych organizacji wykracza poza okresÂlonaÎ w ustawie sfereÎ zadanÂ pu-

blicznych, to organizacja taka nie mozÇe uzyskacÂ statusu organizacji pozÇytku publicz-

nego.
7 Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z poÂzÂn. zm.
8 SaÎ to: partie polityczne, zwiaÎzki zawodowe i organizacje pracodawcoÂw, samo-

rzaÎdy zawodowe, fundacje, ktoÂ rych jedynym fundatorem jest Skarb PanÂstwa lub jed-

nostka samorzaÎdu terytorialnego, chyba zÇe: a) przepisy odreÎbne stanowiaÎ inaczej,

b) majaÎtek tej fundacji nie jest w caøosÂci mieniem panÂstwowym, mieniem komunalnym

lub mieniem pochodzaÎcym z finansowania sÂrodkami publicznymi w rozumieniu usta-

wy o finansach publicznych lub c) fundacja prowadzi dziaøalnosÂcÂ statutowaÎ w zakresie

nauki, w szczegoÂ lnosÂci na rzecz nauki ± fundacje utworzone przez partie polityczne,

kluby sportowe beÎdaÎce spoÂ økami dziaøajaÎcymi na podstawie przepisoÂw ustawy z dnia

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889

z poÂzÂn. zm.).
9 Por. M.H. Kurleto, Organizacje pozarzaÎdowe w dziaøalnosÂci pozÇytku publicz-

nego, Warszawa 2008, s. 65-74.
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szeniami ± parafia10, seminarium duchowne11, izby przemysøowo-
handlowe12, spoÂ ødzielnie socjalne13, spoÂ øki kapitaøowe14, strazÇe
pozÇarne15.

Z uzÇytego w art. 20 pkt 1 u.d.p.p.w. sformuøowania, zÇe organizacjaÎ
pozÇytku publicznego mozÇe zostacÂ organizacja pozarzaÎdowa, ktoÂ ra
¹prowadzi dziaøalnosÂcÂ statutowaÎº, wyciaÎga sieÎ wniosek, zÇe statusu
organizacji pozÇytku publicznego nie mogaÎ uzyskacÂ nowo powstajaÎce
organizacje, poniewazÇ nie mogaÎ sieÎ one jeszcze wykazacÂ zÇadnaÎ kon-
kretnaÎ dziaøalnosÂciaÎ. Niestety, wymoÂg ¹prowadzenia dziaøalnosÂciº nie
jest opisany w ustawie precyzyjnie.Wydaje sieÎ , zÇe kryterium to mozÇna
jednak stosowacÂ do organizacji istniejaÎcych kroÂ tki czas. DecydujaÎce
jest bowiem ¹prowadzenie dziaøalnosÂciº, a nie samo istnienie organi-
zacji. Natomiast omawianego warunku nie speøniajaÎ organizacje za-
rejestrowane czy tezÇ utworzone wiele lat temu, ktoÂre aktualnie nie
prowadzaÎ juzÇ zÇadnej dziaøalnosÂci. W celu potwierdzenia swojej do-
tychczasowej dziaøalnosÂci organizacja mozÇe przedstawicÂ m.in. wypis
z wøasÂciwego rejestru, wymagane na podstawie odreÎbnych przepisoÂw
sprawozdanie z dziaøalnosÂci, deklaracje podatkowe (CIT) lub cho-
ciazÇby wycinki prasowe.W przypadku gdyby organizacja nie speøniaøa
tego wymogu, saÎd mozÇe oddalicÂ wniosek jako przedwczesny16.

Ze statutu organizacji powinno wynikacÂ ponadto, zÇe prowadzi
ona dziaøalnosÂcÂ na rzecz caøego spoøeczenÂstwa albo jakiejsÂ spoøecz-
nosÂci, albo na rzecz pewnej grupy osoÂb w trudnej sytuacji zÇyciowej

10 Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem sÂw. Jadwigi KroÂ lowej ± Bojano

(KRS nr 0000208974).
11 Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie (KRS nr 0000213812).
12 KoszalinÂ ska Izba Przemysøowo-Handlowa w Koszalinie (KRS nr 0000057334),

Regionalna Izba Przemysøowo-Handlowa w PrzemysÂlu (KRS nr 0000016549), Izba

Przemysøowo-Handlowa w Tarnowie (KRS nr 0000111616).
13 WielobranzÇowa SpoÂ ødzielnia Socjalna ¹Ogniwoº w KeÎdzierzynie-KozÂlu (KRS

nr 00000236687).
14 WarminÂsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

(KRS nr 0000014479), ¹Atlas Sztukiº sp. z o.o. w èodzi (KRS nr 0000156709).
15 Ochotnicza StrazÇ PozÇarna w Siedliskach (KRS nr 0000002676), Ochotnicza

StrazÇ PozÇarna w Szydøowie (KRS nr 0000009238).
16 Por. A. Ceglarski, Organizacje pozÇytku publicznego, Warszawa 2005, s. 30-31,

37-39.
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lub materialnej w stosunku do spoøeczenÂstwa (art. 20 pkt 1
u.d.p.p.w.). W statucie nie musi bycÂ napisane wprost, na rzecz jakiej
spoøecznosÂci lub grupy dziaøa organizacja, lecz powinno to jasno wy-
nikacÂ ze sposobu okresÂlenia jej celoÂw statutowych i sposoboÂw ich
realizacji. Przez dziaøanie na rzecz ogoÂ øu spoøecznosÂci nalezÇy rozu-
miecÂ takie dziaøanie organizacji, ktoÂ re jest skierowane do pewnego
szerokiego kreÎgu odbiorcoÂw, wyodreÎbnionego ze wzgleÎdu na roÂzÇne
kryteria, takie jak np. kryterium terytorialne ± spoøecznosÂcÂ danego
osiedla, wsi lub miejscowosÂci, czy tezÇ kryterium sÂrodowiska ± spo-
øecznosÂcÂ szkolna, akademicka, kryterium etniczne ± np. mniejszosÂcÂ
etniczna w Polsce. OczywisÂcie omawiany warunek zostanie speøniony
roÂwniezÇ wtedy, kiedy organizacja nie ogranicza w zÇaden sposoÂb za-
kresu podmiotowego swojego dziaøania i dziaøa na rzecz caøego spo-
øeczenÂstwa.

Status organizacji pozÇytku publicznego mozÇe takzÇe uzyskacÂ or-
ganizacja, ktoÂ ra nie dziaøa co prawda na rzecz caøego spoøeczenÂstwa
czy tezÇ jakiejsÂ konkretnej spoøecznosÂci, lecz wyøaÎcznie na rzecz okresÂ-
lonej grupy, pod warunkiem wszakzÇe, zÇe grupa ta jest wyodreÎbniona
ze wzgleÎdu na szczegoÂ lnie trudnaÎ sytuacjeÎ zÇyciowaÎ lub materialnaÎ
w stosunku do ogoÂ øu spoøeczenÂstwa. Za organizacje speøniajaÎce oma-
wiany warunek mozÇna uznacÂ te podmioty, ktoÂ rych celem statutowym
jest np. praca na rzecz osoÂb ubogich, naduzÇywajaÎcych alkoholu, uza-
lezÇnionych od narkotykoÂw czy tezÇ bezdomnych. W tym miejscu war-
to zauwazÇycÂ, zÇe na podstawie art. 20 pkt 3 u.d.p.p.w. ± w odniesieniu
do stowarzyszenÂ oraz kluboÂw sportowych dziaøajaÎcych w formie sto-
warzyszenia ± za speønienie wyzÇej wskazanego wymagania uznaje sieÎ
prowadzenie dziaøalnosÂci roÂwniezÇ na rzecz czøonkoÂw stowarzyszenia.
ZastrzezÇenie to wynika ze specyfiki stowarzyszenia, ktoÂ re bardzo
czeÎ sto tworzone jest przez osoby dotknieÎ te problemem, ktoÂrego
przezwycieÎ zÇanie jest celem statutowym organizacji (np. stowarzysze-
nia osoÂb bezrobotnych lub niepeønosprawnych). Nie speøniajaÎ tego
warunku natomiast stowarzyszenia prowadzaÎce dziaøalnosÂcÂ wyøaÎcz-
nie na rzecz swoich czøonkoÂw17.

17 Por. tamzÇe, s. 40-48.
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Co do zasady prowadzenie dziaøalnosÂci gospodarczej nie jest
przeszkodaÎ w uzyskaniu statusu organizacji pozÇytku publicznego.
Trzeba jednak pamieÎ tacÂ o warunku okresÂlonym w art. 20 pkt 4
u.d.p.p.w., zgodnie z ktoÂrym dziaøalnosÂcÂ gospodarcza musi bycÂ pro-
wadzona ¹w rozmiarach søuzÇaÎcych realizacji celoÂw statutowychº. Po-
jeÎ cie prowadzenia dziaøalnosÂci gospodarczej w rozmiarach søuzÇaÎcych
realizacji celoÂw statutowych nie jest sformuøowaniem nowym, wpro-
wadzonym przez omawianaÎ ustaweÎ . Takie sformuøowanie znalazøo
sieÎ juzÇ w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach18

i wobec tego, dokonujaÎc interpretacji tego pojeÎ cia, mozÇna korzystacÂ
z orzecznictwa saÎdowego odnoszaÎcego sieÎ do wymienionego przepi-
su. OgoÂ lnie nalezÇy uznacÂ, zÇe dziaøalnosÂcÂ statutowa powinna bycÂ pod-
stawowaÎ dziaøalnosÂciaÎ organizacji, na ktoÂrej skoncentrowana jest jej
aktywnosÂcÂ. Natomiast dziaøalnosÂcÂ gospodarcza powinna bycÂ wyøaÎcz-
nie dziaøalnosÂciaÎ ubocznaÎ, pomocniczaÎ, søuzÇaÎcaÎ pozyskiwaniu sÂrod-
koÂw finansowych na prowadzenie i rozwijanie dziaøalnosÂci statuto-
wej. Innymi søowy, cel zarobkowy nie mozÇe dominowacÂ nad celem
statutowym, jednak nie mozÇe uzyskacÂ statusu organizacji pozÇytku
publicznego ta organizacja, ktoÂ ra nie przeznacza caøosÂci swoich do-
chodoÂw na dziaøalnosÂcÂ statutowaÎ (art. 20 pkt 5 u.d.p.p.w.).

Statut organizacjimusi w peøni odpowiadacÂ wymogomokresÂlonym
w pkt 6 i 7 art. 20 u.d.p.p.w., tj. organizacja musi posiadacÂ statutowy
kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odreÎbny od organu zarzaÎdza-
jaÎcego i niepodlegajaÎcy mu w zakresie wykonywania kontroli we-
wneÎ trznej lub nadzoru, a osoby zasiadajaÎce w takim organie kontroli
muszaÎ speøniacÂ dodatkowe kryteria opisane w ustawie19. W statucie20

18 Tekst jedn. Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z poÂzÂn. zm.
19 Osoby beÎdaÎce czøonkami organu kontrolnego nie mogaÎ: bycÂ czøonkami organu

zarzaÎdzajaÎcego ani pozostawacÂ z nimi w stosunku pokrewienÂ stwa, powinowactwa lub

podlegøosÂci z tytuøu zatrudnienia; bycÂ skazane prawomocnym wyrokiem za przesteÎp-

stwo z winy umysÂlnej. MogaÎ natomiast otrzymywacÂ z tytuøu peønienia funkcji w takim

organie zwrot uzasadnionych kosztoÂw lub wynagrodzenie w wysokosÂci nie wyzÇszej nizÇ

okresÂlone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzanie osoÂb kieru-

jaÎcych niektoÂ rymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306 z poÂzÂn. zm.).
20 Por. Uchwaøa SaÎdu NajwyzÇszego z dnia 11 maja 2005 r., sygn. III CZP 16/05,

OSNC 2006, nr 3, poz. 49.
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lub innym akcie wewneÎ trznym21 organizacji pozÇytku publicznego po-
winien znalezÂcÂ sieÎ takzÇe szereg zakazoÂw, ktoÂrych celem jest zachowa-
nie przejrzystosÂci dziaøania organizacji oraz uniemozÇliwienie wypro-
wadzania majaÎtku poza organizacjeÎ 22.

NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe w stosunku do kosÂcielnych osoÂb prawnych
i jednostek organizacyjnych w art. 21 u.d.p.p.w. zostaøy ustalone od-
mienne zasady. DziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego powinna zostacÂ wy-
odreÎbniona w sposoÂb zapewniajaÎcy nalezÇytaÎ identyfikacjeÎ pod wzgleÎ -
dem rachunkowym i organizacyjnym (w praktyce, co do zasady, oz-
nacza to istnienie odreÎbnej jednostki organizacyjnej, prowadzaÎcej
dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego23), nie ma jednak zastosowania
okresÂlony w art. 20 pkt 2 u.d.p.p.w. wymoÂg wyøaÎcznosÂci. Przepis
pkt 5 art. 20 u.d.p.p.w. stosuje sieÎ do dochodu uzyskiwanego wyøaÎcz-
nie w wyniku prowadzenia dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego (jest to
istotne, gdyzÇ wiele wyznaniowych osoÂb prawnych, zwøaszcza instytu-
ty zÇycia konsekrowanego ± zakony ± prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ gospodar-

21 JesÂli o status organizacji pozÇytku publicznego wysteÎpuje kosÂcielna osoba praw-

na lub jednostka organizacyjna, wystarczy, izÇ wymagane przez u.d.p.p.w. zakazy saÎ

zawarte w prawie wewneÎ trznym danego zwiaÎzku wyznaniowego.
22 Wspomniane ograniczenia to zakazy dotyczaÎce: a) udzielania pozÇyczek lub

zabezpieczania zobowiaÎzanÂ majaÎtkiem organizacji w stosunku do jej czøonkoÂw, czøon-

koÂw organoÂw lub pracownikoÂw oraz osoÂb, z ktoÂ rymi pracownicy pozostajaÎ w zwiaÎzku

maøzÇenÂ skim lub w stosunku pokrewienÂ stwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokre-

wienÂ stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub saÎ zwiaÎzani

z tytuøu przysposobienia, opieki lub kurateli; b) przekazywania jej majaÎtku na rzecz

ich czøonkoÂw, czøonkoÂw organoÂw lub pracownikoÂw oraz ich osoÂb bliskich, na zasadach

innych nizÇ w stosunku do osoÂb trzecich, w szczegoÂ lnosÂci jezÇeli przekazanie to nasteÎ -

puje bezpøatnie lub na preferencyjnych warunkach; c) wykorzystywania majaÎtku na

rzecz czøonkoÂw, czøonkoÂw organoÂw lub pracownikoÂw oraz ich osoÂb bliskich na zasa-

dach innych nizÇ w stosunku do osoÂb trzecich, chyba zÇe to wykorzystanie bezposÂrednio

wynika ze statutowego celu organizacji; d) zakupu na szczegoÂ lnych zasadach towaroÂw

lub usøug od podmiotoÂw, w ktoÂ rych uczestniczaÎ czøonkowie organizacji, czøonkowie jej

organoÂw lub pracownicy oraz ich osoÂb bliskich.
23 Por. A. Ceglarski,Organizacje pozÇytku publicznego, s. 79. Niemniej przesøanki

zawarte w przepisie art. 21 pkt 1 u.d.p.p.w. zostajaÎ speønione takzÇe poprzez: wyodreÎb-

nienie ksieÎ gowosÂci, zaøozÇenie osobnego numeru rachunku bankowego oraz personal-

ne okresÂlenie zespoøu ludzi zajmujaÎcych sieÎ dziaøalnosÂciaÎ pozÇytku publicznego, ktoÂra

jest prowadzona w ramach dziaøalnosÂci kosÂcielnej osoby prawnej czy jednostki orga-

nizacyjnej.
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czaÎ, z ktoÂ rej dochody mogaÎ bycÂ w caøosÂci przeznaczane na cele kul-
towe), przepis pkt 6 zasÂ, zawierajaÎcy wymoÂg istnienia statutowego
organu kontroli lub nadzoru, odreÎbnego od organu zarzaÎdzajaÎcego
i niepodlegajaÎcego jego wøadzy, stosuje sieÎ odpowiednio, tzn. z u-
wzgleÎdnieniem szczegoÂ øowych zasad organizacji i dziaøania tych jed-
nostek24. Tak jak podmioty sÂwieckie, tak samo i kosÂcielne osoby
prawne i jednostki organizacyjne starajaÎce sieÎ o uzyskanie statusu
organizacji pozÇytku publicznego muszaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ pozÇyt-
ku publicznego na rzecz ogoÂ øu spoøecznosÂci lub okresÂlonej grupy
podmiotoÂw, co w tym przypadku oznacza, zÇe grupa ta nie mozÇe
bycÂ wyodreÎbniona jedynie na podstawie kryterium wyznaniowego25.

Organizacje pozarzaÎdowe oraz pozostaøe podmioty prowadzaÎce
dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego, speøniajaÎce okresÂlone w u.d.p.p.w.
(art. 20 i 21) wymagania, uzyskujaÎ status organizacji pozÇytku publicz-
nego z chwilaÎ wpisania do Krajowego Rejestru SaÎdowego26. Orga-
nizacja, ktoÂ ra chce ubiegacÂ sieÎ o status organizacji pozÇytku publicz-
nego, musi zøozÇycÂ wniosek do wøasÂciwego saÎdu rejestrowego. Wnio-
sek skøada sieÎ osobisÂcie (w biurze podawczym saÎdu), koresponden-
cyjnie lub drogaÎ elektronicznaÎ (do tego wymagany jest bezpieczny
podpis elektroniczny). Wniosek o nadanie statusu organizacji pozÇyt-
ku publicznego, tak jak wszystkie inne wnioski skøadane do KRS,
musi bycÂ zøozÇony na wøasÂciwym formularzu27. Rejestracja statusu

24 W przypadku osoÂb prawnych i jednostek organizacyjnych KosÂcioøa katolickie-

go wymoÂg ten jest speøniony przez powoøanie ± zgodnie z normami prawa kanonicz-

nego (kan. 1278) ± ekonoma.
25 Por. I. Szaniawska, Organizacje pozÇytku publicznego, ¹SøuzÇba Pracowniczaº

2004, nr 4, s. 33; N. Kowal, Tworzenie i rejestracja organizacji pozÇytku publicznego.

Komentarz do art. 1-27 ustawy o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie

oraz innych przepisoÂw regulujaÎcych rejestracjeÎ organizacji pozÇytku publicznego, Za-

kamycze 2005, s. 63.
26 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze SaÎdowym (tekst jedn.

Dz.U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z poÂzÂn. zm.).
27 Formularze søuzÇaÎce do wpisania statusu organizacji pozÇytku publicznego: 1) dla

organizacji juzÇ wpisanych do KRS (np. zarejestrowanych stowarzyszenÂ i fundacji) ±

KRS-Z20 oraz zaøaÎcznik KRS-W-OPP; 2) dla organizacji nowo rejestrowanych (ubie-

gajaÎcych sieÎ jednoczesÂnie o wpis do rejestru oraz o status organizacji pozÇytku publicz-

nego) ± KRS-W20 oraz zaøaÎcznik KRS-W-OPP; 3) dla organizacji nierejestrowanych
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nie podlega opøatom saÎdowym. Natomiast informacja o uzyskaniu
statusu organizacji pozÇytku publicznego jest ogøaszana w Monitorze
SaÎdowym i Gospodarczym, co wiaÎzÇe sieÎ z koniecznosÂciaÎ poniesienia
opøaty za ogøoszenie w wysokosÂci 500 zø. Opøata ta musi zostacÂ
uiszczona w momencie skøadania wniosku.

NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe status taki mogaÎ uzyskiwacÂ zaroÂwno orga-
nizacje zarejestrowanewKRS (np. fundacje, stowarzyszenia), jak i te,
ktoÂ re nie podlegajaÎ obowiaÎzkowemu wpisowi do KRS, lecz rejestro-
wane saÎ w innych rejestrach (np. starosta prowadzi rejestr uczniow-
skich kluboÂw sportowych, Departament WyznanÂ Religijnych oraz
MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych prowadzi rejestr kosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych i przyjmuje powiadomienia wøasÂ-
ciwych wøadz kosÂcielnych w sprawie utworzenia, zmiany lub zniesie-
nia kosÂcielnych osoÂb prawnych).

2. PROCEDURA WPèAT 1%

Zgodnie z obowiaÎzujaÎcym stanem prawnym 1% podatku nalezÇ-
nego wynikajaÎcy z zeznania rocznego PIT mozÇna przekazacÂ na
rzecz jednej organizacji pozÇytku publicznego, ktoÂ ra znajduje sieÎ
w wykazie organizacji majaÎcych status organizacji pozÇytku publicz-
nego w dniu 30 listopada danego roku podatkowego, ogøaszanym
corocznie w drodze obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
øecznej w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwosÂci (art. 45 ust. 5c
u.p.d.f.28; art. 21 ust. 3a u.z.p.d.o.f.29). Pierwszy taki wykaz ogøosiø

w KRS (np. organizacji kosÂcielnych) ± KRS-W21 oraz KRS-W-OPP. Na podstawie

art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze SaÎdowym wniosek niezøozÇony na urzeÎdowym

formularzu lub nieprawidøowo wypeøniony lub zøozÇony bez uiszczenia nalezÇnej opøaty

saÎd rejestrowy zwraca wnioskodawcy bez wezwania do uzupeønienia brakoÂw.
28 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych

(tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poÂzÂn. zm.).
29 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaøtowanym podatku dochodowym od

niektoÂ rych przychodoÂw osiaÎganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r., Nr 144, poz.

930 z poÂzÂn. zm.).
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Minister Pracy i Polityki Spoøecznej w Monitorze Polskim z dnia
28 grudnia 2007 r.30 PoniewazÇ wykaz ten zawieraø bøeÎdy ± m.in.
umieszczono w nim organizacje, ktoÂ rym nie przysøuguje mozÇliwosÂcÂ
otrzymywania wpøat 1% podatku ± w Monitorze Polskim z 20 mar-
ca 2008 r. ukazaøo sieÎ obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
øecznej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniajaÎce obwieszczenie w sprawie
wykazu organizacji majaÎcych status organizacji pozÇytku publiczne-
go na dzienÂ 30 listopada 2007 r.31 We wspomnianym wykazie nie
uwzgleÎdnia sieÎ organizacji prowadzaÎcych dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ,
polegajaÎcaÎ na wytwarzaniu wyroboÂw przemysøu elektronicznego,
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowar-
skiego, a takzÇe pozostaøych wyroboÂw alkoholowych o zawartosÂci
alkoholu powyzÇej 1,5%, oraz wyroboÂw z metali szlachetnych albo
z udziaøem tych metali, albo handlu tymi wyrobami (art. 45 ust. 5g
u.p.d.f.).

Aby urzaÎd skarbowy moÂgø przekazacÂ 1% dla organizacji pozÇytku
publicznego, musi znacÂ numer rachunku bankowego organizacji, na
ktoÂrymajaÎ bycÂ wpøacanekwoty 1%.Organizacja pozÇytkupublicznego
powinna wieÎ c poinformowacÂ urzaÎd, na jakie konto majaÎ bycÂ przeka-
zywane odpisy. Ustawodawca nie okresÂliø jednoznacznie, w jaki spo-
soÂb urzeÎdy skarbowemajaÎ uzyskiwacÂ informacje o numerach rachun-
koÂw bankowych organizacji pozÇytku publicznego i czy mogaÎ np. wy-
korzystacÂ posiadane juzÇ informacje o kontach bankowych organizacji
(uzÇywane do rozliczenÂ zwrotoÂw podatkowych). W zwiaÎzku z tym
23 pazÂdziernika 2007 r. Ministerstwo FinansoÂw wystosowaøo komuni-
kat z prosÂbaÎ, aby kazÇda organizacja pozÇytku publicznego zgøosiøa do
dnia 20 listopada 2007 r. do wøasÂciwego dla niej urzeÎdu skarbowego
informacjeÎ o numerze rachunku bankowego, na ktoÂry majaÎ bycÂ prze-
kazywane wpøaty 1%32. Nie musi to bycÂ dodatkowy rachunek banko-

30 Nr 99, poz. 1078.
31 Nr 23, poz. 233.
32 TresÂcÂ komunikatu opublikowana jest m.in. na stronie internetowej Minister-

stwa FinansoÂw: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=609&id=99610

&typ=news (dosteÎp: 30 maja 2008 r.).
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wy przewidziany tylko do wpøat 1%. MozÇe to bycÂ ten sam rachunek,
ktoÂ ry uzÇywany jest w organizacji do innych celoÂw, czyli de factomozÇe
to bycÂ ten sam numer, ktoÂ ry urzaÎd skarbowy juzÇ zna, ale mimo to
trzeba urzaÎd skarbowy o nim poinformowacÂ. Jednoznaczne wskaza-
nie przez organizacjeÎ pozÇytku publicznego, na jaki numer rachunku
bankowego ma bycÂ przekazywany 1% podatku, jest wazÇne dla urzeÎ -
doÂw skarbowych. Informacje te posøuzÇaÎ bowiem do stworzenia ogoÂ l-
nopolskiego spisu kont organizacji pozÇytku publicznego do przyjmo-
wania wpøat 1%. Spis ten beÎdzie dosteÎpny dla wszystkich urzeÎdoÂw
skarbowych. DzieÎki temu mozÇliwe beÎdzie przekazanie wpøaty 1%
podatku dla kazÇdej organizacji w kraju z kazÇdego urzeÎdu skarbowego.

Informacja o numerze konta powinna zawieracÂ dane identyfiku-
jaÎce organizacjeÎ (peøna nazwa, NIP, adres siedziby i nr KRS, numer
rachunku bankowego do wpøat 1%) i musi zostacÂ opatrzona podpi-
sem osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji. Do infor-
macji musi bycÂ zaøaÎczone potwierdzenie zgøoszonego numeru banko-
wego przez bank (mozÇe to bycÂ posÂwiadczona kopia umowy z ban-
kiem, potwierdzenie banku o otwarciu rachunku lub zasÂwiadczenie
z banku o prowadzeniu zgøaszanego rachunku; saÎ to dokumenty,
ktoÂ re bank wystawia przy zakøadaniu konta lub na prosÂbeÎ posiadacza
rachunku). Przy okazji warto tezÇ pamieÎ tacÂ o aktualnosÂci danych or-
ganizacji podawanych do urzeÎdu skarbowego w zgøoszeniu NIP-2.
JesÂli jakiesÂ dane zgøaszane do urzeÎdu skarbowego (m.in. nazwa,
adres, miejsce przechowywania dokumentacji ksieÎgowej, powoøanie
oddziaøu) ulegajaÎ zmianie, nalezÇy te zmiany zgøosicÂ do urzeÎdu skar-
bowego w terminie dwoÂch tygodni. Dotyczy to tezÇ numeroÂw posia-
danych przez organizacjeÎ kont bankowych.

Podatnik, ktoÂ ry chce przekazacÂ 1% swojego podatku na rzecz
organizacji pozÇytku publicznego, nie musi aktualnie sam doko-
nywacÂ wpøaty na rachunek bankowy tej organizacji, a jedynie
w skøadanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT 2833, PIT

33 Por.ZaøaÎczniknr 1do rozporzaÎdzeniaMinistraFinansoÂw zdnia 2 sierpnia 2007 r.

w sprawie okresÂlenia wzoroÂw rocznego obliczenia podatku oraz zeznanÂ podatkowych

obowiaÎzujaÎcychw zakresie zryczaøtowanegopodatku dochodowegoodniektoÂrych przy-

chodoÂw osiaÎganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2007 r., Nr 148, poz. 1045).
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3634, PIT 36L35, PIT 3736, PIT 3837) podacÂ wysokosÂcÂ wnioskowa-
nej (zadeklarowanej) wpøaty, ktoÂ ra nie mozÇe przekroczycÂ kwoty
odpowiadajaÎcej 1% podatku nalezÇnego, oraz dane pozwalajaÎce
na wøasÂciwe zidentyfikowanie organizacji pozÇytku publicznego, tj.
jej nazweÎ oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru SaÎdowego
(odpowiednio w: PIT 28 ± poz. 136-138; PIT 36 ± poz. 312-314;
PIT 36L ± poz. 108-110; PIT 37 ± poz. 124-126; PIT 38 ± poz. 60-
62)38. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pozÇytku
publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Kra-
jowego Rejestru SaÎdowego traktuje sieÎ bowiem na roÂwni ze zøo-
zÇeniem wniosku, o ktoÂ rymmowa w ust. 5c art. 45 u.p.d.f. baÎdzÂ ust.
3a art. 21 u.z.p.d.o.f. Wniosek taki mozÇna roÂwniezÇ zøozÇycÂ na pi-
sÂmie w postaci odreÎbnego podania. Nie mozÇna pomylicÂ sieÎ w na-
zwie czy numerze KRS, nalezÇy dokøadnie przepisacÂ jaÎ z ogøoszo-
nego wykazu. Pomyøka oznacza, zÇe wniosek nie zostaø wøasÂciwie
zøozÇony i jako taki nie podlega rozpoznaniu. Pomyøka w numerze
KRS mozÇe prowadzicÂ do wskazania zupeønie innej organizacji.
W tej kwestii nalezÇy wieÎ c bycÂ absolutnie skrupulatnym. Warun-
kiem skutecznego skorzystania z mozÇliwosÂci przekazania 1%

34 Por. ZaøaÎcznik nr 3 do rozporzaÎdzenia Ministra FinansoÂw z dnia 2 sierpnia

2007 r. w sprawie okresÂlenia wzoroÂw rocznego obliczenia podatku oraz zeznanÂ po-

datkowych obowiaÎzujaÎcych w zakresie podatku dochodowego od osoÂb fizycznych

(Dz.U. z 2007 r., Nr 148, poz. 1044).
35 Por. ZaøaÎcznik nr 5 do rozporzaÎdzenia cyt. w przyp. 34.
36 Por. ZaøaÎcznik nr 2 do rozporzaÎdzenia cyt. w przyp. 34.
37 Por. ZaøaÎcznik nr 4 do rozporzaÎdzenia cyt. w przyp. 34.
38 Prawa przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pozÇytku publicznego

pozbawieni saÎ nadal podatnicy karty podatkowej i osoby duchowne, ktoÂre opøacajaÎ

podatek w formie ryczaøtu od przychodoÂw z ofiar otrzymywanych z racji peønienia

funkcji o charakterze duszpasterskim. Trudno doszukacÂ sieÎ racjonalnego uzasadnienia

takiej sytuacji. Jest to odsteÎpstwo od zasady roÂwnego traktowania obywateli, a ustawa

o zryczaøtowanym podatku dochodowym od niektoÂ rych przychodoÂw osiaÎganych przez

osoby fizyczne roÂzÇnicuje sytuacjeÎ prawnaÎ podatnikoÂw w zakresie prawa do przekazy-

wania 1% podatku na rzecz organizacji pozÇytku publicznego bez istnienia uzasadnio-

nego kryterium roÂzÇnicowania podmiotoÂw prawa. Zob. takzÇe: D. Walencik, Wpøaty

z tytuøu 1% podatku jako sposoÂb refinansowania pomocy spoøecznej, w: Funkcje pu-

bliczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Materiaøy III OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa

Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 245-246.
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podatku jest ponadto zøozÇenie zeznania w terminie (art. 45 ust. 5f
u.p.d.f.; art. 21 ust. 3d u.z.p.d.o.f.). Zeznania zøozÇone po terminie
nie dajaÎ prawa przekazania 1%, nawet jezÇeli odreÎbny wniosek
zostaø zøozÇony wczesÂniej.

Przekazania kwoty 1% podatku na rachunek bankowy wybranej
przez podatnika organizacji pozÇytku publicznego ± po pomniejszeniu
o koszty przelewu bankowego ± dokonuje naczelnik urzeÎdu skarbo-
wego wøasÂciwy miejscowo dla zøozÇenia zeznania podatkowego w ter-
minie trzech miesieÎ cy od upøywu terminu dla zøozÇenia zeznania po-
datkowego (art. 45 ust. 5e u.p.d.f.; art. 21 ust. 3c u.z.p.d.o.f.), czyli
maksymalnie do konÂca kwietnia (wpøaty otrzymane od podatnikoÂw
podatku ryczaøtowego od przychodoÂw ewidencjonowanych) i do
konÂca lipca (w pozostaøych przypadkach).

Wedøug nowych zasad podatnik mozÇe przekazacÂ kwoteÎ od 10 gr
do 1% podatku nalezÇnego wynikajaÎcego z zeznania rocznego na
rzecz wybranej przez siebie organizacji pozÇytku publicznego. Oczy-
wisÂcie, przekazujaÎc 1% w wieÎ cej nizÇ jednym zeznaniu rocznym (np.
gdy skøada za dany rok podatkowy PIT-36 i PIT-38), podatnik mozÇe
przekazacÂ 1% tylu organizacjom, ile skøada zeznanÂ rocznych, tzn.
jednej organizacji przekazuje 1% podatku wynikajaÎcy z jednego ze-
znania rocznego39. Podatnik, chcaÎcy przekazywacÂ 1% co roku, po-
winien co roku skøadacÂ odreÎbny wniosek (czy wypeøniacÂ co roku
ponownie zeznanie roczne).

W deklaracjach podatkowych brak jest rubryki okresÂlajaÎcej cel,
na ktoÂry ma bycÂ przekazany 1% podatku, np. na imieÎ i nazwisko
osoby, ktoÂ rej pomoc za posÂrednictwem organizacji ma bycÂ udzielona.
DorazÂnaÎ proÂbaÎ rozwiaÎzania tej kwestii jest przedstawiona przez Mi-
nisterstwo FinansoÂw propozycja, by podatnik w skøadanym przez
siebie zeznaniu podatkowym w rubryce ¹Inne informacje, w tym
uøatwiajaÎce kontakt z podatnikiemº, znajdujaÎcej sieÎ bezposÂrednio
nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku (odpowiednio w: PIT
28 ± poz. 135; PIT 36 ± poz. 311; PIT 36L ± poz. 107; PIT 37 ± poz.
123; PIT 38 ± poz. 59), wpisywaø konkretny cel, na ktoÂry chce prze-

39 Por. J. Kopyra, Ustawa o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie.

Komentarz, Warszawa 2005, s. 119.
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kazacÂ wpøateÎ 1%40. Jednak taki nakaz, nawet wyrazÇony na pisÂmie czy
opublikowany w serwisie internetowym Ministerstwa FinansoÂw, nie
wiaÎzÇe urzeÎdoÂw skarbowych czy poszczegoÂ lnych urzeÎdnikoÂw rozlicza-
jaÎcych deklaracje podatkowe.

Ponadto w obecnym stanie prawnym podatnik nie ma mozÇliwosÂci
przekazania 1% podatku na rzecz konkretnej terenowej jednostki
organizacyjnej lub oddziaøu organizacji pozÇytku publicznego niema-
jaÎcej osobowosÂci prawnej, poniewazÇ kwota stanowiaÎca 1% nalezÇne-
go podatku wynikajaÎcego z zeznania rocznego zostaje wpøacona na
jeden wskazany przez organizacjeÎ pozÇytku publicznego rachunek
bankowy. Nie dotyczy to terenowych jednostek organizacyjnych
lub oddziaøoÂw majaÎcych osobowosÂcÂ prawnaÎ, poniewazÇ te powinny
uzyskacÂ samodzielny status organizacji pozÇytku publicznego41.

Emeryci i rencisÂci, ktoÂ rzy otrzymujaÎ PIT roczny z ZUS, nie majaÎ
obowiaÎzku skøadacÂ dodatkowego rozliczenia rocznego. JezÇeli chcaÎ
jednak przekazacÂ 1% swojego podatku, powinni zøozÇycÂ PIT-37, wy-
peønicÂ go w szczegoÂ lnosÂci w rubrykach 124-126 i oczywisÂcie zøozÇycÂ
w terminie.

JezÇeli podatnik wpøaciø po 30 kwietnia tytuøem 1% jakiesÂ kwoty
bezposÂrednio na rzecz organizacji pozÇytku publicznego, to kwot ta-
kich nie wykazÇe w zeznaniu w ramach 1%, mozÇe je jednak odliczycÂ
jako darowizneÎ na cele pozÇytku publicznego, w ramach limitu i zgod-
nie z zasadami obowiaÎzujaÎcymi w przypadku ulgi na darowizneÎ .
MozÇna jednak ± roÂwniezÇ w porozumieniu z organizacjaÎ ± wycofacÂ
darowizneÎ czy uchylicÂ sieÎ od jej skutkoÂw z powodu bøeÎdu i przekazacÂ
1% ponownie, tym razem w zeznaniu rocznym. Wpøata 1%, przeka-
zywana bezposÂrednio przez urzaÎd skarbowy, nie ma nic wspoÂ lnego
z darowiznami i odliczeniami z tytuøu darowizn. Limity odliczenia
w zakresie darowizn i ulgi 1% saÎ niezalezÇne. MozÇna jednak powie-

40 Por. Komunikat Ministerstwa FinansoÂw z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie

przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pozÇytku publicznego za posÂrednic-

twem urzeÎdoÂw skarbowych, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=

609&id=107503&typ=news (dosteÎp: 30 maja 2008 r.).
41 Szerzej na temat procedury przekazywania 1% podatku zob. D. Walencik,

Ewolucja procedury alokacji 1% podatku na rzecz organizacji pozÇytku publicznego,

¹PrzeglaÎd Prawa Wyznaniowegoº 2009, t. 1, s. 9-25.
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dziecÂ, zÇe im wyzÇsze odliczenia, tym nizÇszy podatek nalezÇny, a zatem
i nizÇszy limit wpøaty 1%.

ZAKONÂ CZENIE

PodsumowujaÎc, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ przepisy u.d.p.p.w. (zwøa-
szcza art. 3 ust. 3, art. 21 i 27) ± w obecnym brzmieniu ± saÎ korzystne
dla kosÂcielnych osoÂb prawnych i jednostek organizacyjnych, ponie-
wazÇ umozÇliwiajaÎ im uzyskiwanie statusu organizacji pozÇytku pu-
blicznego. Wpøaty 1% podatku dochodowego od osoÂb fizycznych
mogaÎ stanowicÂ i stanowiaÎ dodatkowe zÂroÂdøo finansowania instytucji
kosÂcielnych, ktoÂ re oproÂcz dziaøalnosÂci kultowej prowadzaÎ roÂwniezÇ

dziaøalnosÂcÂ spoøecznie uzÇytecznaÎ w sferze zadanÂ publicznych.
Wreszcie praktyka wskazuje, zÇe instytucje kosÂcielne saÎ odpowied-
nio (niejednokrotnie nawet lepiej od innych podmiotoÂw) przygoto-
wane do prowadzenia dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego, otrzymujaÎ
status organizacji pozÇytku publicznego oraz bez wieÎkszych trudnosÂ-
ci pozyskujaÎ wpøaty 1% podatku, poniewazÇ transparentnie nimi
administrujaÎ.

1% DONATIONS OFF THE NATURAL PERSONS' INCOME TAX AS

A SOURCE OF FUNDING FOR CHURCH'S INSTITUTIONS

S umma r y

The author discusses the prerequisites and procedures of obtaining
the status of a public benefit organisation by ecclesiastical legal persons
and organisational units; he further lists the conditions of their receipt of
the donations of 1% off the natural persons' income tax. In the author's
opinion, the effective regulations of the 24 April 2003 Public Benefit and
Volunteer Work Act (especially Article 3(3), Article 21 and 27) promote
ecclesiastical legal persons and organizational units. Furthermore, the
donations of 1% off the natural persons' income tax provide additional
funding for Church's institutions which, on top of cultural initiatives,
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undertake beneficial activities in the province of public objectives. Final-
ly, having referred to the act's application in practice, the author conclu-
des that ecclesiastical institutions display particular fitness (often greater
than other that of other entities) to implement publically beneficial pro-
grammes and more readily obtain the 1% off-tax donations due to their
credibility when it comes to a transparent and efficient management of
finances.

Translated by Konrad Szulga
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DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO
I KOSÂCIELNAÎ DZIAèALNOSÂCÂ

CHARYTATYWNO-OPIEKUNÂ CZAÎ

KONTROWERSJE I NOWE ROZWIAÎZANIA

WPROWADZENIE

Darowizny zawsze stanowiøy podstaweÎ zaroÂwno zwykøego, co-
dziennego funkcjonowania podmiotoÂw kosÂcielnych, jak i prowadze-
nia przez nie dzieø wykraczajaÎcych swoim zasieÎgiem poza misjeÎ sÂcisÂle
religijnaÎ, kultowaÎ. W tym znaczeniu darowizny rozumiane saÎ nie-
zwykle szeroko. ObejmujaÎ swoim zasieÎgiem wszelkie dobrowolne
przekazywanie sÂrodkoÂw majaÎcych wartosÂcÂ materialnaÎ na rzecz pod-
miotoÂw dziaøajaÎcych w ramach kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych. Chodzi tu zaroÂwno o czynnosÂci jednorazowe, jak i pow-
tarzajaÎce sieÎ , dokonywane za zÇycia, jak i po sÂmierci darczynÂcoÂw
(w postaci spadkoÂw czy zapisoÂw testamentowych). Przez wspomniane
sÂrodki rozumie sieÎ zaroÂwno pieniaÎdze, jak i towary baÎdzÂ usøugi sÂwiad-
czone na rzecz obdarowanych. Tak szeroko rozumiane darowizny bez
waÎtpienia w polskim systemie prawnym i ekonomicznym stanowiaÎ
obecnie podstaweÎ materialnaÎ funkcjonowania znakomitej wieÎkszosÂci
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Ich (zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych) funkcjonowanie natomiast ± jak wyzÇej wspomniano ± wy-
kraczajaÎce czeÎ sto poza sÂcisÂle kultowaÎ dziaøalnosÂcÂ, zajmuje miejsce
wsÂroÂd innych form dziaøalnosÂci podmiotoÂw niebeÎdaÎcych czeÎ sÂciami
sektora publicznego, a cieszaÎcych sieÎ przychylnosÂciaÎ ustawodawcy.



1. PODSTAWY PRAWNE I ISTOTA KORZYSÂCI PODATKOWYCH

Owa przychylnosÂcÂ wyrazÇa sieÎ w finansowym preferowaniu za-
roÂwno podmiotoÂw zajmujaÎcych sieÎ takaÎ dziaøalnosÂciaÎ, jak i tych, ktoÂ -
rzy dokonujaÎ na ten cel rzeczonych darowizn. W odniesieniu do
instytucji kosÂcielnych oznacza przede wszystkim zwolnienie z podat-
ku dochodowego od osoÂb prawnych oraz ulgi w niektoÂrych podat-
kach lokalnych. JuzÇ w tym miejscu trudno jest czasami odcyfrowacÂ
pierwotne zamiary ustawodawcy i ich ewentualnaÎ aktualnosÂcÂ. Spo-
wodowane jest to przede wszystkim tym, izÇ przepisy dotyczaÎce zwol-
nienÂ podatkowych pochodzaÎ przede wszystkim z czasoÂw ustawy o sto-
sunku PanÂ stwa do KosÂcioøa Katolickiego1 i saÎ niemal powtoÂrzone
w ustawach o podatkach dochodowych2. Te akty prawne pochodzaÎ
jednak z przeøomu lat 80. i 90. ubiegøego stulecia. Wydaje sieÎ , izÇ

ustawodawca nie doøozÇyø staranÂ , aby kontynuowacÂ wprowadzanie
podobnych rozwiaÎzanÂ w kolejno pojawiajaÎcych sieÎ konstrukcjach
podatkowych, jak chocÂby podatku od towaroÂw i usøug i przepisach
dotyczaÎcych dokumentacji podatkowej. Ten brak koordynacji po-
mieÎdzy przepisami wyznaniowymi a podatkowymi jest szczegoÂ lnie
widoczny w przepisach dotyczaÎcych darowizn na kosÂcielnaÎ dziaøal-
nosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ. W przypadku natomiast podatnikoÂw
dokonujaÎcych darowizn na rzecz tej dziaøalnosÂci, jako jednej z wielu
popieranych przez ustawodawceÎ , przychylnosÂcÂ tegozÇ ustawodawcy
wyrazÇa sieÎ w mozÇliwosÂci pomniejszania podstawy opodatkowania
o kwoteÎ roÂwnaÎ wartosÂci dokonanej darowizny. Ta operacja bywa
bøeÎdnie nazywana ¹odliczaniem od podatkuº i przez to mylona chocÂ-
by z systemem faktycznie istniejaÎcego pomniejszania podatku o 1%
przeznaczony na rzecz organizacji pozÇytku publicznego. Z ekono-
micznego punktu widzenia oznacza refundacjeÎ przez organ podatko-

1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.).
2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych

(Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poÂzÂn. zm.) (dalej PIT).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osoÂb prawnych

(Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z poÂzÂn. zm.) (dalej CIT).

TADEUSZ STANISèAWSKI330



wy (zwrot) czeÎ sÂci dokonanej darowizny. Ta czeÎ sÂcÂ roÂwna jest procen-
towo stawce pøaconego przez podatnika podatku dochodowego (np.
18% w wieÎkszosÂci przypadkoÂw podatku dochodowego od osoÂb fi-
zycznych).

2. KONTROWERSJE WOKOÂ è PODSTAW PRAWNYCH

Z racji swojej døugiej obecnosÂci w polskim systemie prawa wy-
znaniowego i finansowego darowizny staøy sieÎ przedmiotem wielu
opracowanÂ 3. Jednym z powodoÂw tego zainteresowania jest roÂwniezÇ

niestabilnosÂcÂ przepisoÂw, polegajaÎca w duzÇej mierze na braku koor-
dynacji mieÎdzy przepisami nazywanymi umownie wyznaniowymi
a rozwiaÎzaniami prawa podatkowego. Z tego powodu wydaje sieÎ
uzasadnione skoncentrowanie sieÎ wyøaÎcznie na problematycznych
fragmentach tej tematyki oraz na stosunkowo nowych rozwiaÎza-
niach.

SposÂroÂd celoÂw, na ktoÂre mogaÎ bycÂ przeznaczone sÂrodki pocho-
dzaÎce z darowizn, jedynie cele pozÇytku publicznego zostaøy dosÂcÂ
szczegoÂ øowo sprecyzowane w odpowiedniej ustawie4. PozostajaÎ na-
tomiast waÎtpliwosÂci co do okresÂlenÂ : cele kultu religijnego oraz kosÂ-
cielna dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza. W pierwszym wypadku
ustaliøa sieÎ praktyka, uznajaÎca za wystarczajaÎce przekazanie sÂrodkoÂw
kosÂcielnej osobie prawnej. MozÇe to miecÂ dwa uzasadnienia. Po
pierwsze, ustawodawca uznaje, izÇ kazÇda kosÂcielna osoba prawna pro-
wadzi dziaøalnosÂcÂ w zakresie kultu religijnego. W konsekwencji nie
uznaje za stosowne i istotne zbadanie, czy i w jakich proporcjach owa
dziaøalnosÂcÂ pozostaje w stosunku do innych rodzajoÂw dziaøalnosÂci
danej osoby prawnej. W istocie tak sieÎ dzieje w wieÎkszosÂci ¹popular-
nychº kosÂcielnych osoÂb prawnych jak parafie czy klasztory. Proble-
matyczne staje sieÎ to woÂwczas, gdy na pierwszy plan wysuwa sieÎ

3 Por. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa

20082, s. 216-247 (i wskazana tam literatura).
4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolon-

tariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poÂzÂn. zm.).
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dziaøalnosÂcÂ innego rodzaju, chocÂ takzÇe popierana przez ustawodaw-
ceÎ , np. naukowa, osÂwiatowo-wychowawcza (szkoøy katolickie), wy-
chowawcza i kulturalna (sÂwietlice sÂrodowiskowe, Katolickie Stowa-
rzyszenie MøodziezÇy). Powstaje jednak pytanie, jakiego rodzaju dzia-
øalnosÂcÂ prowadzi np. diecezja, prowincja zakonna czy chocÂby Kon-
ferencja Episkopatu Polski. Drugim mozÇliwym rozwiaÎzaniem jest
wreszcie przejeÎ cie okresÂlenia ¹cele kultu religijnegoº z ustawodaw-
stwa Polski Ludowej, kiedy byøa to jedyna przesøanka umozÇliwiajaÎca
uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego. Wtedy cele te byøy
dorazÂnie okresÂlane w uregulowaniach nizÇszego rzeÎdu, czeÎ sto poza-
prawnych z dzisiejszego punktu widzenia. W obydwu przypadkach
wydaje sieÎ uzasadnione i pozÇaÎdane wprowadzenie do ustaw o podat-
kach dochodowych okresÂlenia ¹darowizny na rzecz osoÂb prawnych
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº. Takie rozwiaÎzanie
uprosÂciøoby przepisy i nie nakøadaøo na nikogo obowiaÎzku interpre-
towania okresÂlenia ¹cele kultu religijnegoº przy braku definicji le-
galnej5.

KosÂcielna dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza jest juzÇ roÂwniezÇ

okresÂleniem majaÎcym pewnaÎ tradycjeÎ w praktyce i orzecznictwie saÎ-
dowym, gøoÂwnie saÎdoÂw administracyjnych. ZwiaÎzane jest to przede
wszystkim z brakiem limitoÂw odliczenÂ w przypadku darowizn na ten
cel oraz z relacjami uregulowanÂ ustaw wyznaniowych w tym zakresie
do ustawodawstwa podatkowego, gdzie brak jest takowych. Ustawa
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego zawiera przykøadowy
katalog dziaøalnosÂci uwazÇanej za dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂ -
czaÎ6. Nie jest to katalog zamknieÎ ty, ale w przypadku waÎtpliwosÂci

5 Por. Wyrok WojewoÂdzkiego SaÎdu Administracyjnego w Warszawie z dnia

22 wrzesÂnia 2005 r., sygn. Ibisa/Wa 845/05; Pismo z dnia 24 wrzesÂnia 2007 r. Podkar-

packiego UrzeÎdu Skarbowego w Rzeszowie, PUS I/423/70/07.
6 Art. 39: ¹DziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza KosÂcioøa obejmuje w szczegoÂ l-

nosÂci: 1. prowadzenie zakøadoÂw dla sierot, starcoÂw, osoÂb uposÂledzonych fizycznie lub

umysøowo oraz innych kategorii osoÂb potrzebujaÎcych opieki; 2. prowadzenie szpitali

i innych zakøadoÂw leczniczych oraz aptek; 3. organizowanie pomocy w zakresie ochro-

ny macierzynÂ stwa; 4. organizowanie pomocy sierotom, osobom dotknieÎ tym kleÎ skami

zÇywioøowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdujaÎcym sieÎ w trudnym poøozÇeniu

materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolnosÂci;

5. prowadzenie zÇøobkoÂw, ochronek, burs i schronisk; 6. udzielanie pomocy w zapew-
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wskazane jest nawiaÎzanie do ktoÂrejsÂ z wymienionych tam kategorii,
np. w sporzaÎdzanym na rzecz darczynÂcy sprawozdaniu.

W zalezÇnosÂci od celoÂw, na ktoÂre jest przekazana darowizna, ist-
niejaÎ istotne roÂzÇnice w warunkach umozÇliwiajaÎcych nasteÎpnie ko-
rzystne podatkowo rozliczenie takiej czynnosÂci. W najczeÎ stszej chyba
sytuacji, gdy przedmiotem darowizny saÎ sÂrodki pienieÎ zÇne, zawsze
warunkiem niezbeÎdnym jest wpøata tych sÂrodkoÂw na rachunek ban-
kowy obdarowanego. Istotne jest przy tym, aby wpøacajaÎcym (wøasÂ-
cicielem rachunku) byø podmiot, ktoÂ ry nasteÎpnie chce skorzystacÂ
z ulgi podatkowej, a wøasÂcicielem rachunku, na ktoÂ ry dokonywana
jest wpøata, byø podmiot (osoba prawna) prowadzaÎcy dziaøalnosÂcÂ
tego typu, ktoÂ ry jest preferowany przez ustawodawceÎ (umozÇliwia
skorzystanie z ulgi). W zÇadnym wypadku obdarowanym nie mozÇe
bycÂ osoba fizyczna (nie mozÇe to bycÂ wieÎ c np. rachunek osobisty
proboszcza parafii, chocÂ jest on organem osoby prawnej)7. MozÇliwe
jest jednak pomniejsze przekazywanie sÂrodkoÂw finansowych na po-
trzeby konkretnych osob fizycznych okresÂlonych juzÇ w momencie
dokonywania wpøaty (np. tzw. adopcja serca ± utrzymywanie i ksztaø-
cenie konkretnych dzieci w Afryce)8. Gdy przedmiotem darowizny
nie saÎ pieniaÎdze, ale np. towary lub usøugi, koniecznym dowodem jest
dokument, w ktoÂrym okresÂlona jest wartosÂcÂ darowizny oraz osÂwiad-
czenie obdarowanego o przyjeÎ ciu tej darowizny9. Ustawodawca nie
zÇaÎda zatem umowy darowizny, lecz dwoÂch dokumentoÂw jednostron-
nych wystawionych przez obydwie strony omawianej czynnosÂci.
Trudno jest znalezÂcÂ przyczyneÎ takiego stanowiska. MozÇe ono kreo-
wacÂ problemy, np. rozbiezÇnosÂci co do przedmiotu albo wartosÂci da-
rowizny. OczywisÂcie, obowiaÎzek posiadania, a nasteÎpnie przedsta-
wienia tychzÇe dokumentoÂw spoczywa wyøaÎcznie na obdarowanym.

nieniu wypoczynku dzieciom i møodziezÇy znajdujaÎcym sieÎ w potrzebie; 7. krzewienie

idei pomocy blizÂnim i postaw spoøecznych temu sprzyjajaÎcych; 8. przekazywanie za

graniceÎ pomocy ofiarom kleÎ sk zÇywioøowych i osobom znajdujaÎcym sieÎ w szczegoÂ lnej

potrzebieº.
7 Art. 26 ust. 5 pkt 1 PIT.
8 Pismo z dnia 30 marca 2005 r. UrzeÎdu Skarbowego w Chorzowie, US PDII-415/

2/05.
9 Art. 26 ust. 7 pkt 2 PIT; art. 18 ust. 1c CIT.
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Gdy chodzi natomiast o darowizneÎ na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charyta-
tywno-opiekunÂczaÎ, a wieÎ c bardziej ¹premiowanaÎº, dodatkowym wa-
runkiem formalnym jest wystawienie przez obdarowanegow terminie
dwoÂch lat od przyjeÎ cia darowizny sprawozdania o przeznaczeniu jej
na rzeczony cel. Brak jest legalnej definicji samego sprawozdania, jak
i wymogoÂw co do jego tresÂci. SaÎdy administracyjne w swoim orzecz-
nictwie przychylajaÎ sieÎ do gramatycznej wykøadni søowa ¹sprawozda-
nieº i oczekujaÎ raczej opisu etapoÂw wykorzystania pozyskanych
sÂrodkoÂw nizÇ deklaracji o ich przeznaczeniu na rzeczony cel10. Prob-
lematyczny w tym miejscu jest roÂwniezÇ dwuletni czas na przekazanie
darczynÂcy takiego sprawozdania. Brak jest powiaÎzania tego terminu
chocÂby z terminami skøadania rocznych rozliczenÂ podatkowych.
MozÇliwa jest zatem sytuacja, w ktoÂrej podatnik zostanie poddany
kontroli podatkowej, zanim upøynie termin sporzaÎdzenia sprawozda-
nia, a juzÇ przynajmniej musi zøozÇycÂ roczne zeznanie, liczaÎc na otrzy-
manie sprawozdania w terminie poÂzÂniejszym. Wskazane byøoby za-
tem powiaÎzanie tych terminoÂw oraz ustalenie formalnego wzoru
sprawozdania. Obecny stan prawny umozÇliwia bowiem powstanie
sytuacji, w ktoÂrej podatnik dokonujaÎcy w dobrej wierze darowizny
na taki cel stanie przed zarzutem zøozÇenia przynajmniej niedokøad-
nego, jesÂli nie faøszywego zeznania podatkowego bez wøasnej winy.
WaÎtpliwe jest roÂwniezÇ uzalezÇnianie jego aktualnej sytuacji prawnej
od przyszøego aktu obdarowanego, co do ktoÂrego oproÂcz terminu
brak jest roÂwniezÇ wymaganÂ formalnych.

3. KONTROWERSJE WOKOÂ è ORZECZENÂ SAÎDOWYCH

Wiele owych niejednoznacznych sytuacji wciaÎzÇ wywoøuje kontro-
wersje i jest przedmiotem analiz w doktrynie prawa wyznaniowego
i podatkowego. WazÇnym gøosem w tej dyskusji jest krytyczna glosa
autorstwa dr. Pawøa Boreckiego11 do wyroku Naczelnego SaÎdu Ad-

10 B. Rakoczy, Ustawa o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 336-337.
11 Glosa do uchwaøy NSA z dnia 14 marca 2005 r., FPS 5/05.
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ministracyjnego z dnia 14 marca 2005 r.12 Wyrok ten bowiem wydaje
sieÎ porzaÎdkowacÂ linieÎ orzecznictwa saÎdoÂw administracyjnych i opie-
ranych na niej decyzji organoÂw skarbowych.

Autor trafnie zauwazÇa na wsteÎpie rozbiezÇnosÂcÂ terminologii usta-
wy o stosunku PanÂ stwa do KosÂcioøa Katolickiego z aktualnym usta-
wodawstwem, zwøaszcza podatkowym. Jednak juzÇ wysuwane na tej
podstawie wnioski, a mianowicie postulat nieobowiaÎzywania przepi-
soÂw ustaw kosÂcielnych moÂwiaÎcych o podatku dochodowym, z racji
odmiennosÂci konstrukcji podatkowych istniejaÎcych w momencie ich
uchwalania wydaje sieÎ zbyt daleko idaÎcy. Istotnie, ustawodawca za-
niedbaø aktualizacji okresÂlenÂ uzÇywanych w ustawach kosÂcielnych.
Dotyczy to wszakzÇe roÂwniezÇ innych zagadnienÂ podatkowych, np.
przepisoÂw o zobowiaÎzaniach podatkowych rozumianych obecnie ja-
ko przepisy ordynacji podatkowej, lub strukturalnych, jak zmiany
w strukturze rzaÎdu, np. Minister-Szef UrzeÎdu ds. WyznanÂ ± tu jednak
wystarczy stosowanie zasady ratio legis, chocÂ oczywisÂcie pozÇaÎdana
byøaby caøosÂciowa harmonizacja okresÂlenÂ .

Na uwageÎ zasøuguje takzÇe podkresÂlenie wyjaÎtkowej pozycji KosÂ-
cioøoÂw Katolickiego i Prawosøawnego, majaÎcych w ¹swoichº usta-
wach szczegoÂ lne uregulowania dotyczaÎce bezlimitowych odliczenÂ da-
rowizn na cele dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. Szkoda jed-
nak, izÇ autor nie bierze pod uwageÎ rozwiaÎzania konkurencyjnego dla
swojej propozycji uznania ich za niekonstytucyjne, a mianowicie, roz-
szerzenia tych rozwiaÎzanÂ na pozostaøe kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyzna-
niowe i w ten sposoÂb zrealizowania zasady roÂwnouprawnienia. Trud-
no roÂwniezÇ ocenicÂ, na czym oparta jest teza o niektoÂrych tylko fir-
mach (osobach prawnych?), mogaÎcych odliczacÂ caøosÂcÂ dokonanej
darowizny od podstawy opodatkowania. ZÇ adne przepisy nie wpro-
wadzajaÎ zroÂzÇnicowania po stronie darczynÂcoÂw, a trudno moÂwicÂ o wy-
znaniu osob prawnych.

Zasada roÂwnouprawnienia nie jest jedynaÎ zasadaÎ w Konstytucji
regulujaÎcaÎ relacje mieÎdzy panÂstwem a wspoÂ lnotami religijnymi. Za-
sada wspoÂ ødziaøania dla dobra czøowieka i dobra wspoÂ lnego wzywa te
wspoÂ lnoty do szczegoÂ lnej wspoÂ øpracy z panÂstwem. Zadania takie

12 ONSAiWSA 2005/3.
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wymagajaÎ zaangazÇowania struktur, osoÂb i sÂrodkoÂw. MozÇna zatem
spojrzecÂ na regulacje dotyczaÎce darowizn kosÂcielnych jako na prze-
pisy uøatwiajaÎce podejmowanie tych zadanÂ , do ktoÂrych inne podmio-
ty nie czujaÎ sieÎ szczegoÂ lnie powoøane. WsÂroÂd zadanÂ tych cele, na
ktoÂre mogaÎ bycÂ przeznaczane sÂrodki z darowizn, zajmujaÎ poczesne
miejsce.

Niezwykle cenna jest roÂwniezÇ przytoczona przez autora historia
powstawania odnosÂnych przepisoÂw ustaw kosÂcielnych. MozÇe bycÂ jed-
nak ona takzÇe argumentem za tezaÎ, izÇ po stronie ustawodawcy ist-
niaøa peøna sÂwiadomosÂcÂ wagi i konsekwencji takiej formy uchwala-
nych przepisoÂw, a ich ostateczny ksztaøt nalezÇy rozumiecÂ jako sÂwia-
domaÎ ratio legis.

Trudno jednak zaakceptowacÂ tezeÎ autora, konkludujaÎcaÎ gloseÎ ,
a moÂwiaÎcaÎ o ¹wreÎ cz kryminogennym charakterzeº obowiaÎzujaÎcych
przepisoÂw. Zwøaszcza zÇe argumenty przytaczane na poparcie tych
jednak kontrowersyjnych ± jak na naukowe opracowania ± tez za-
czerpnieÎ te saÎ wyøaÎcznie z artykuøoÂw prasowych. Nie wydaje sieÎ po-
wazÇne pisanie w jednym zdaniu: ¹Straty skarbu panÂstwa z tytuøu
fikcyjnych darowizn saÎ niewymierneº, w nasteÎpnym: ¹Szacuje sieÎ ,
zÇe w samym tylko 2001 r. panÂstwo straciøo [...] ok. poÂ ø miliarda zøo-
tychº, a zÂroÂdøem tych poglaÎdoÂw jest artykuø w tygodniku ¹Wprostº.
Tak powazÇne zarzuty powinny bycÂ oparte na wyrokach saÎdowych lub
chocÂby wszczeÎ tych przez prokuratureÎ posteÎpowaniach, jesÂli nieba-
wem beÎdziemy obchodzicÂ dwudziestolecie obowiaÎzywania pierw-
szych ¹wreÎ cz kryminogennychº przepisoÂw.

4. NOWE ROZWIAÎZANIA LEGISLACYJNE

Caøoksztaøt przepisoÂw dotyczaÎcych problematyki darowizn nie
wydaje sieÎ ostatecznie uksztaøtowany, o czym sÂwiadczaÎ pojawiajaÎce
sieÎ na gruncie ustaw podatkowych nowe instytucje.

Po stronie darczynÂcoÂw w zeznaniach podatkowych uwzgleÎdnia
sieÎ sumy dokonanych darowizn oraz identyfikuje sieÎ osobeÎ obdaro-
wanego. Ten istniejaÎcy od dawna obowiaÎzek uzupeøniony zostaø od-
powiednimi przepisami, zobowiaÎzujaÎcymi obdarowanego do wyod-
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reÎbnienia danych o otrzymanych darowiznach w zeznaniach podat-
kowych oraz do opublikowania odpowiednich informacji13. Podatni-
cy skøadajaÎcy zeznania podatkowe zobowiaÎzani zostali do wyodreÎb-
nienia w nich danych darowizn i darczynÂcoÂw oraz celu darowizny, ci
zasÂ, ktoÂ rzy nie majaÎ obowiaÎzku skøadania zeznanÂ , zobowiaÎzani zo-
stali do przekazania urzeÎdowi skarbowemu wyøaÎcznie danych doty-
czaÎcych rzeczonych darowizn. Ustawodawca ustaliø warunki mini-
malne, ktoÂ rych speønienie powoduje powstanie tego obowiaÎzku.
ObowiaÎzek powstaje zatem, jezÇeli jednorazowa kwota darowizny
przekracza 15 000 zø lub suma wszystkich darowizn w roku podatko-
wym od jednego darczynÂcy przekracza 35 000 zø. Zatem a contrario,
oÂw obowiaÎzek nie powstaje, gdy suma mniejszych nizÇ 15 000 zø kwot,
ale pochodzaÎcych od roÂzÇnych darczynÂcoÂw (od kazÇdego jednak mniej
nizÇ w sumie 35 000 zø), przekroczy nawet 35 000 zø.

Kolejnym obowiaÎzkiem, powiaÎzanym z powyzÇszym, jest powin-
nosÂcÂ opublikowania powyzÇszych danych. DokonacÂ tego nalezÇy
przez umieszczenie ich w internecie, ogøoszenie w sÂrodkach maso-
wego przekazu lub wyøozÇenie dla zainteresowanych w pomieszcze-
niach ogoÂ lnie dosteÎpnych oraz poinformowacÂ o tym pisemnie na-
czelnika wøasÂciwego urzeÎdu skarbowego. Ten z kolei obowiaÎzek
powstaje z chwilaÎ osiaÎgnieÎ cia w danym roku podatkowym dochodu
20 000 zø.

Jak kazÇda nowa instytucja, tak i owe najnowsze regulacje wydajaÎ
sieÎ miecÂ pewne cechy, ktoÂ re mogaÎ wzbudzacÂ kontrowersje oraz wy-
magacÂ doprecyzowania poprzez zmianeÎ przepisoÂw lub wydanie od-
powiednich rozporzaÎdzenÂ wykonawczych. Powstaje zatem pytanie
o rodzaj wspomnianych sÂrodkoÂwmasowego przekazu oraz ich zasieÎg:
czy np. mozÇna za takowe uznacÂ parafialnaÎ gazetkeÎ , lokalny biuletyn
czy publikacje lokalnego samorzaÎdu (dziennik, tygodnik, miesieÎ cz-
nik)? Jak døugo dane te majaÎ pozostawacÂ na witrynach interneto-
wych ± na zawsze, do nasteÎpnego roku lub zeznania podatkowego?
Czy ma to bycÂ strona internetowa obdarowanego, czy mozÇe bycÂ np.
jednostki wyzÇszej ± diecezji, prowincji zakonnej, jak woÂwczas te dane
odnalezÂcÂ i zidentyfikowacÂ? Jak døugo majaÎ bycÂ wyøozÇone w pomie-

13 Art. 18 ust. 1e i 1f CIT.
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szczeniach ogoÂ lnie dosteÎpnych? Nie bez znaczenia pozostaje tezÇ

kwestia kwotowych progoÂw powodujaÎcych powstanie okresÂlonych
powinnosÂci po stronie obdarowanych. ObowiaÎzek publikacji powsta-
je po przekroczeniu 20 000 zø dochodu. W przypadku prowadzenia
dziaøalnosÂci innej nizÇ statutowa i powodujaÎcej obowiaÎzek prowadze-
nia ksieÎ gowosÂci wydaje sieÎ to dosÂcÂ proste. Co jednak dzieje sieÎ , gdy
darowizny stanowiaÎ czeÎ sÂcÂ dziaøalnosÂci statutowej, beÎdaÎcej jedynaÎ
dziaøalnosÂciaÎ danej osoby prawnej, zwolnionej w zwiaÎzku z tym z obo-
wiaÎzku prowadzenia dokumentacji? Czy oznacza to naøozÇenie nowe-
go obowiaÎzku dokumentacji tylko czeÎ sÂci dochodoÂw pochodzaÎcej z da-
rowizn i od jakiego momentu? Od poczaÎtku roku podatkowego, aby
stwierdzicÂ ewentualny moment przekroczenia 35 000 zø, czy tezÇ do-
piero od tego momentu, a woÂwczas, na jakiej podstawie ten moment
stwierdzicÂ? Wydaje sieÎ niewøasÂciwe stosowanie wykøadni rozszerza-
jaÎcej w wypadku nakøadania nowych obowiaÎzkoÂw na podatnika. Co
dzieje sieÎ woÂwczas, gdy dana osoba prawna otrzyma np. dwie daro-
wizny w wysokosÂci 10 000 i 11 000 zø? Powstaje obowiaÎzek publikacji,
ale nie powstaø jeszcze obowiaÎzek wyszczegoÂ lnienia nazwy i adresu
darczynÂcy, a zatem opublikowacÂ tylko kwoteÎ?

PODSUMOWANIE

PodsumowujaÎc, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ niewaÎtpliwie darowizny
wciaÎzÇ odgrywajaÎ ogromnaÎ roleÎ w finansowaniu dziaøalnosÂci kosÂcio-
øoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Jedynie ich czeÎ sÂcÂ, niewielka,
ale sformalizowana, jest przychylnie traktowana podatkowo przez
ustawodawceÎ . Oznacza to aprobateÎ przede wszystkim dla dziaøalnosÂ-
ci prowadzonej przez owe instytucje, ze szczegoÂ lnym uwzgleÎdnie-
niem dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. Mimo ugruntowanej
pozycji, jakaÎ owe darowizny majaÎ w sÂwiadomosÂci podatnikoÂw oraz
w polskim systemie prawnym, wciaÎzÇ pozostaje wiele kwestii do os-
tatecznego rozstrzygnieÎ cia. Co wieÎ cej, nowe elementy owego syste-
mu wydajaÎ sieÎ roÂwniezÇ nie tylko dostarczacÂ materiaøoÂw badawczych
prawu wyznaniowemu i finansowemu. OtwierajaÎ takzÇe pole do
wspoÂ øpracy wyspecjalizowanych instytucji wspoÂ lnych øaÎczaÎcych
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przedstawicieli panÂstwa oraz kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych, a powoøanych wøasÂnie do rozwiaÎzywania problemoÂw tego ro-
dzaju.

DONATIONS FOR WORSHIP PURPOSES

AND CHURCH'S CHARITABLE ACTIVITY

S umma r y

Donations have always been fundamental to the functioning of ecc-
lesiastical entities. The legislator's favourable response to the needs of
such entities is manifested in its support provided to their donors. As far
as the Church institutions are concerned, they are exempt from legal
persons' income tax and enjoy concessions in some local taxes. On the
other hand, taxpayers donating to ecclesiastical entities may deduct the
donation from the taxation base.

Having been functioning in the Polish law on denominations and
financial law for a long time, donations have been the subject of numerous
studies. One of the reasons for their frequent occurrence in research
papers is the fluctuating regulations. Hence, it is justified that only some
more complex issues of this subject as well as implemented novelties be
put to more conscientious examination. These are: purposes of donations,
formal requirements of donating, controversial judicial decisions, the ob-
ligation of recording and publicizing donors' details.

To conclude, it must be noted that donations play a conclusive and
pivotal role in the financing of churches and other religious associations.
Only part of them, yet formalized, is approved by the legislator in terms of
tax reliefs. Despite their established position in taxpayers' awareness and
in Polish legal system, there is still much left to be resolved in this respect.
The new components of the system open new windows of collaboration
between specialized institutions intended to provide a meeting ground for
the state, Church and other religious associations.

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

MONIKA PISZCZ-CZAPLA

KRYTERIA WYDATKOWANIA SÂRODKOÂ W
FUNDUSZU KOSÂCIELNEGO

Fundusz KosÂcielny zostaø powoøany na mocy przepisoÂw ustawy
z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎ ciu przez PanÂstwo doÂbr martwej reÎki,
poreÎ czeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworze-
niu Funduszu KosÂcielnego1, zwanej dalej ¹ustawaÎº. OkresÂlenie nie-
ruchomosÂci mianem ¹doÂbr martwej reÎkiº wyjasÂnia sieÎ tym, zÇe pocho-
dzaÎ one gøoÂwnie z zapisoÂw dokonywanych na rzecz kosÂcioøoÂw przez
umierajaÎcego na øozÇu sÂmierci baÎdzÂ tezÇ niezbywalnosÂciaÎ tych doÂbr,
beÎdaÎcych zatem martwymi dla obrotu ziemiaÎ2.

Z dniem wejsÂcia w zÇycie ustawy na wøasnosÂcÂ panÂstwa przeszøy
wszystkie nieruchomosÂci ziemskie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z wyjaÎt-
kiem gospodarstw rolnych proboszczoÂw w granicach do 50 ha, a na
terenie wojewoÂdztw poznanÂskiego, pomorskiego i sÂlaÎskiego ± do 100
ha, ktoÂ rych posiadanie ustawa proboszczom poreÎ czyøa (art. 1 ust. 1
w zw. z art. 4 ustawy). Dochody z przejeÎ tych od kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych nieruchomosÂci miaøy zostacÂ przeznaczone wyøaÎcznie
na cele kosÂcielne i charytatywne (art. 1 ust. 4 ustawy) i wraz z dota-
cjami panÂstwowymi tworzycÂ miaøy Fundusz KosÂcielny (art. 8 ustawy),
jednakzÇe nigdy nie dokonano zewidencjonowania nieruchomosÂci
ziemskich przejeÎ tych na wøasnosÂcÂ panÂstwa na mocy ustawy i pomimo

1 Dz.U. Nr 9, poz. 87 z poÂzÂn. zm.
2 M. Winiarczyk-Kossakowska, PoÂø wieku po konfiskacie przez panÂstwo doÂbr

martwej reÎki, ¹Res Humanaº 2000, nr 3, s. 32.



zobligowania Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych do ustalenia
szacunku dochodoÂw z przejeÎ tych nieruchomosÂci obowiaÎzek ten nie
zostaø dopeøniony.

W zwiaÎzku z powyzÇszym Fundusz KosÂcielny zasilany jest wyøaÎcz-
nie z budzÇetu panÂ stwa, przy czym trudno byøoby ustalicÂ wysokosÂcÂ
sÂrodkoÂw, jakimi Fundusz ten dysponowaø w latach 1950-1989. Obec-
nie kwota dotacji na Fundusz KosÂcielny kazÇdego roku jest okresÂlana
w ustawie budzÇetowej.

Przykøadowe zestawienie dotacji budzÇetowych na Fundusz KosÂ-
cielny za lata 2002-2007 zawiera ponizÇsze zestawienie.

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007

SÂ rodki Funduszu

KosÂcielnego w zø

75 719 000,00 78 333 000,00 78 333 000,00 78 333 000,00 93 685 000,00 96 684 000,00

Kwota przekazana na

ubezpieczenie

spoøeczne i zdrowotne

duchownych w zø

64 405 177,00 66 506 292,80 66 398 888,14 70 164 463,06 80 043 000,00 85 216 000,00

charytatywno-

opiekunÂcza

3 126 823,00 3 286 000,00 3 292 000,00 1 920 000,00 2 992 000,00 2 520 000,00

osÂwiatowo-

wychowawcza

2 100 000,00 2 373 000,00 2 242 000,00 1 740 000,00 2 420 000,00 2 030 000,00

remonty zabyt-

kowych obiek-

toÂw sakralnych

6 087 000,00 6 167 707,20 6 400 111,86 4 508 536,94 8 230 000,00 6 918 000,00

W ustawie budzÇetowej na 2008 r. na Fundusz KosÂcielny zostaøa
zapisana kwota 97 908 000,00 zø.

Do 2006 r. Fundusz KosÂcielny funkcjonowaø zgodnie z podstawa-
mi organizacyjnymi okresÂlonymi w statucie Funduszu KosÂcielnego,
stanowiaÎcym zaøaÎcznik do uchwaøy nr 148 Rady MinistroÂw z dnia
7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu KosÂcielnego3. Uchwa-
øa ta zostaøa przyjeÎ ta na mocy przepisu art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust.
3 ustawy. Zatem statut, uchwalony przez RadeÎ MinistroÂw, okresÂlicÂ
miaø organizacjeÎ Funduszu KosÂcielnego, sposoÂb tworzenia jego or-
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3 MP Nr 39, poz. 279.
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ganoÂw i zasady dziaøalnosÂci; zabezpieczacÂ miaø tezÇ przeznaczenie na
cele danego zwiaÎzku wyznaniowego dochodoÂw pøynaÎcych z nierucho-
mosÂci przejeÎ tych od tego zwiaÎzku oraz zapewniacÂ udziaø duchowienÂ -
stwa i wierzaÎcych w organach Funduszu KosÂcielnego.

Stosownie do § 2 statutu organem zarzaÎdzajaÎco-wykonawczym
Funduszu KosÂcielnego byø jego ZarzaÎd, skøadajaÎcy sieÎ z dyrektora
generalnego w UrzeÎdzie Rady MinistroÂw ± dyrektora Biura do
Spraw WyznanÂ , dyrektora Zespoøu OgoÂ lnego Biura do Spraw Wy-
znanÂ i wicedyrektora Zespoøu OgoÂ lnego do Spraw Funduszu KosÂ-
cielnego; osÂwiadczenia woli w imieniu Funduszu KosÂcielnego skøa-
daøo dwoÂch przedstawicieli ZarzaÎdu.

Zadania i kompetencje zniesionego urzeÎdu Ministra-Szefa UrzeÎ -
du Rady MinistroÂw oraz UrzeÎdu Rady MinistroÂw przekazane zostaøy
na mocy przepisoÂw ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. Przepisy wprowa-
dzajaÎce ustawy reformujaÎce funkcjonowanie gospodarki i administra-
cji publicznej4 Ministrowi Spraw WewneÎ trznych i Administracji, ktoÂ -
ry jest obecnie ministrem wøasÂciwym w sprawach wyznanÂ religijnych
i dysponentem czeÎ sÂci 43. budzÇetu panÂ stwa ± wyznania religijne oraz
mniejszosÂci narodowe i etniczne, zgodnie z rozporzaÎdzeniem Prezesa
Rady MinistroÂw z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegoÂ øowego
zakresu dziaøania Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji5.

Fundusz KosÂcielny nie ma osobowosÂci prawnej, nie stanowi tezÇ

wyodreÎbnionego rachunku bankowego, dlatego nie mozÇna go uznacÂ
za fundusz celowy w rozumieniu art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych6. Fundusz ten stanowi zatem wy-
odreÎbnionaÎ pozycjeÎ w czeÎ sÂci 43. budzÇetu panÂ stwa ± wyznania religij-
ne oraz mniejszosÂci narodowe i etniczne, w dziale 758 ± roÂzÇne roz-
liczenia, w rozdziale 75822 ± Fundusz KosÂcielny.

Fundusz KosÂcielny, stosownie do zasady roÂwnouprawnienia kosÂ-
cioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wyrazÇonej w art. 25 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.7,

4 Dz.U. Nr 106, poz. 497 z poÂzÂn. zm.
5 Dz.U. Nr 216, poz. 1604.
6 Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z poÂzÂn. zm.
7 Dz.U. Nr 78, poz. 483 z poÂzÂn. zm.
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dziaøa na rzecz wszystkich kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych majaÎcych uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej
Polskiej8.

SÂ rodki Funduszu KosÂcielnego, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy
oraz § 1 rozporzaÎdzenia Rady MinistroÂw z dnia 23 sierpnia 1990 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu celoÂw Funduszu KosÂcielnego9, prze-
znacza sieÎ na nasteÎpujaÎce cele:

1) finansowanie czeÎ sÂci skøadek na ubezpieczenia spoøeczne
i zdrowotne duchownych;

2) wspomaganie kosÂcielnej dziaøalnosÂci osÂwiatowo-wychowa-
wczej i opiekunÂczo-wychowawczej, a takzÇe inicjatyw zwiaÎzanych ze
zwalczaniem patologii spoøecznych oraz wspoÂ ødziaøania w tym zakre-
sie organoÂw administracji rzaÎdowej z kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami
wyznaniowymi;

3) odbudoweÎ , remonty i konserwacjeÎ obiektoÂw sakralnych owar-
tosÂci zabytkowej.

1.WobowiaÎzujaÎcym stanie prawnym zasady ubezpieczenia zdro-
wotnego osoÂb duchownych zawarte saÎ w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o sÂwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze sÂrod-
koÂw publicznych10. Stosownie do art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. f i ust. 21
cytowanej ustawy obowiaÎzkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
podlegajaÎ osoby duchowne oraz alumni wyzÇszych seminarioÂw du-
chownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i juniorysÂci zako-

8 Zgodnie z obowiaÎzujaÎcym porzaÎdkiem prawnym kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wy-

znaniowe majaÎ nasteÎpujaÎce formy regulacji ich sytuacji prawnej:

1) stosunki mieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøem Katolickim okresÂla umowa mieÎdzy-

narodowa ze StolicaÎ ApostolskaÎ oraz ustawy, a zwøaszcza ustawa z dnia 17 maja 1989 r.

o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.

Nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.);

2) 14 kosÂcioøoÂw dziaøa na podstawie partykularnych ustaw;

3) na dzienÂ 30 sierpnia 2009 r. 154 kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe na mocy

decyzji administracyjnej zostaøy wpisane do rejestru kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw

wyznaniowych, prowadzonego przez ministra wøasÂciwego do spraw wyznanÂ religij-

nych, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia

i wyznania (Dz.U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965 z poÂzÂn. zm.).
9 Dz.U. Nr 61, poz. 354.
10 Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027.
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noÂw meÎ skich i zÇenÂskich i ich odpowiednicy, ktoÂ rzy nie ukonÂczyli
25 lat, z dniem przyjeÎ cia do wyzÇszego seminarium duchownego lub
teologicznego, lub do zakonu, lub jego odpowiednikoÂw (art. 73 pkt 5
cytowanej wyzÇej ustawy). ZwazÇycÂ nalezÇy, zÇe w sÂwietle przepisoÂw
niniejszej ustawy z obowiaÎzku ubezpieczenia alumnoÂw, nowicjuszy,
postulantoÂw i juniorystoÂw, ktoÂ rzy nie ukonÂczyli 25 lat, wyøaÎczeni saÎ
ci, ktoÂ rzy nie majaÎ obywatelstwa panÂstwa czøonkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub panÂstwa czøonkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) (art. 66 ust. 1 pkt 21 w zw. z art. 3 ust. 2
pkt 2 ustawy o sÂwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
sÂrodkoÂw publicznych).

Skøadki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnoÂw
wyzÇszych seminarioÂw duchownych i teologicznych, postulantoÂw, no-
wicjuszy i juniorystoÂw oraz ich odpowiednikoÂw, z wyøaÎczeniem osoÂb
duchownych beÎdaÎcych podatnikami podatku dochodowego od osoÂb
fizycznych lub zryczaøtowanego podatku dochodowego od przycho-
doÂw osoÂb duchownych, saÎ finansowane z Funduszu KosÂcielnego, na
co Fundusz KosÂcielny otrzymuje dotacje z budzÇetu panÂstwa (art. 86
ust. 4 i 5 ustawy o sÂwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
sÂrodkoÂw publicznych).

PodstawaÎ wymiaru skøadek na ubezpieczenie zdrowotne jest
kwota odpowiadajaÎca wysokosÂci sÂwiadczenia pieleÎgnacyjnego przy-
søugujaÎcego na podstawie przepisoÂw o sÂwiadczeniach rodzinnych
(art. 81 ust. 10 cytowanej wyzÇej ustawy).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 pazÂdziernika 1998 r. o sys-
temie ubezpieczenÂ spoøecznych11 osoby duchowne obligatoryjnie
podlegajaÎ ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpie-
czeniu wypadkowemu (art. 6 ust. 1 pkt 10, art. 12 ust. 1 cytowanej
wyzÇej ustawy), natomiast ubezpieczenie chorobowe tych osoÂb jest
fakultatywne (art. 11 ust. 2). ObowiaÎzkowo ubezpieczeniom spoøecz-
nym osoby duchowne podlegajaÎ w okresie od dnia przyjeÎ cia do stanu
duchownego do dnia wystaÎpienia z tego stanu, a w przypadku alum-
noÂw seminarioÂw duchownych, nowicjuszoÂw, postulantoÂw i juniorys-
toÂw ± od dnia ukonÂczenia 25 lat (art. 13 pkt 10). Natomiast alumnom

11 Dz.U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z poÂzÂn. zm.

KRYTERIA WYDATKOWANIA SÂRODKOÂ W FUNDUSZU KOSÂCIELNEGO 345



seminarioÂw duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom
do ukonÂczenia 25. roku zÇycia przysøuguje prawo do dobrowolnego
objeÎ cia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (art. 7 pkt 5).

Jak stanowi art. 16 ust. 10 i 10a ustawy z dnia 13 pazÂdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczenÂ spoøecznych, Fundusz KosÂcielny fi-
nansuje skøadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe
duchownych niepodlegajaÎcych tym ubezpieczeniom z innych tytuøoÂw
w wysokosÂci 80%, a za czøonkoÂw zakonoÂw kontemplacyjnych klau-
zurowych i misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych
w 100%.

Podstawa wymiaru skøadek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we uzalezÇniona jest od tytuøu ubezpieczenÂ spoøecznych. Zasady usta-
lania podstawy wymiaru skøadek na ubezpieczenia spoøeczne regulu-
jaÎ art. 18 i 19 ustawy o systemie ubezpieczenÂ spoøecznych. PodstaweÎ
wymiaru skøadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoÂb du-
chownych stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za praceÎ usta-
lonego na podstawie odreÎbnych przepisoÂw. JezÇeli podstawa wymiaru
skøadek ± w przeliczeniu na okres miesiaÎca kalendarzowego ± z tytuøu
stosunku pracy, czøonkostwa w spoÂ ødzielni lub søuzÇby jest nizÇsza od
kwoty minimalnego wynagrodzenia, duchowny podlega roÂwniezÇ

obowiaÎzkowo ubezpieczeniom spoøecznym z tytuøu bycia osobaÎ du-
chownaÎ. PodstaweÎ wymiaru skøadek z tytuøu bycia osobaÎ duchownaÎ
stanowi w takim przypadku roÂzÇnica pomieÎdzy kwotaÎ minimalnego
wynagrodzenia a kwotaÎ podstawy wymiaru skøadek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z tytuøu stosunku pracy, czøonkostwa w spoÂ ø-
dzielni lub søuzÇby (art. 9 ust. 1a w zw. z art. 18 ust. 4c ustawy o sys-
temie ubezpieczenÂ spoøecznych).

PodstaweÎ wymiaru skøadek na ubezpieczenia chorobowe oraz
wypadkowe stanowi podstawa wymiaru skøadek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o ktoÂrym mowa
w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczenÂ spoøecznych, tj. goÂ rnej
rocznej podstawy wymiaru skøadek (ograniczenie to stosuje sieÎ tylko
w odniesieniu do skøadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
Stopy procentowe skøadek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i chorobowe saÎ jednolite dla wszystkich ubezpieczonych (art. 22
ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczenÂ spoøecznych). Natomiast zasady
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ustalania wysokosÂci stopy procentowej skøadki na ubezpieczenie wy-
padkowe ± obowiaÎzujaÎcej w danym roku skøadkowym pøatnika skøa-
dek ± zawarte saÎ w ustawie z dnia 30 pazÂdziernika 2002 r. o ubezpie-
czeniu spoøecznym z tytuøu wypadkoÂw przy pracy i choroÂb zawo-
dowych12.

Minister SprawWewneÎ trznych i Administracji nie ma wpøywu na
wysokosÂcÂ obciaÎzÇenÂ z tytuøu skøadek na ubezpieczenia spoøeczne
i zdrowotne duchownych. Finansowanie skøadek pochøania obecnie
znaczaÎcaÎ wieÎkszosÂcÂ sÂrodkoÂw Funduszu KosÂcielnego. Zgodnie z § 23
rozporzaÎdzenia Rady MinistroÂw z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegoÂ øowych zasad i trybu posteÎpowania w sprawach rozliczania
skøadek, do ktoÂrych poboru jest zobowiaÎzany Zakøad UbezpieczenÂ
Spoøecznych13. Ministerstwo Spraw WewneÎ trznych i Administracji
dokonuje wpøaty skøadek na wskazany rachunek ZUS w wysokosÂci
wynikajaÎcej z dokumentacji zbiorczej kwot skøadek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe za duchownych podlegajaÎcych
finansowaniu przez Fundusz KosÂcielny, sporzaÎdzonej na podstawie
deklaracji rozliczeniowej i deklaracji korygujaÎcych.

2. Dotacje z Funduszu KosÂcielnego na wspomaganie kosÂcielnej
dziaøalnosÂci charytatywnej, kosÂcielnej dziaøalnosÂci osÂwiatowo-wy-
chowawczej i opiekunÂczo-wychowawczej, a takzÇe inicjatyw zwiaÎza-
nych ze zwalczaniempatologii spoøecznych orazwspoÂ ødziaøania w tym
zakresie organoÂw administracji rzaÎdowej z kosÂcioøami i innymi zwiaÎz-
kami wyznaniowymi udzielane saÎ m.in. na zakøady opiekunÂczo-lecz-
nicze, domy opieki spoøecznej, specjalistyczne zakøady dla gøeÎboko
uposÂledzonych dzieci i dorosøych, domy starcoÂw, domy samotnej
matki, schroniska dla bezdomnych i jadøodajnie, zakøady wychowa-
wcze i specjalnej troski, domy dziecka, ochronki, zÇøobki, przedszkola,
szkoøy podstawowe i sÂrednie ogoÂ lne i specjalistyczne, bursy, interna-
ty, sÂwietlice itp. placoÂwki prowadzone przez kosÂcielne osoby prawne.
Dotacje przeznaczone saÎ gøoÂwnie na budoweÎ , rozbudoweÎ , remonty,
adaptacjeÎ i modernizacjeÎ tych placoÂwek. W nielicznych szczegoÂ lnie
uzasadnionych przypadkach z Funduszu finansuje sieÎ roÂwniezÇ zakup

12 Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z poÂzÂn. zm.
13 Dz.U. Nr 78, poz. 465.
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wyposazÇenia i pomocy dydaktycznych o charakterze trwaøym. SÂ rod-
koÂw z Funduszu nie przeznacza sieÎ na pokrywanie kosztoÂw biezÇaÎcego
utrzymania tych placoÂwek (takich jak np. nosÂniki energii, zÇywnosÂcÂ,
odziezÇ, sÂrodki czystosÂci, lekarstwa i artykuøy sanitarne, usøugi eks-
ploatacyjne, wynagrodzenia itp.).

3. Dotacje z Funduszu KosÂcielnego saÎ udzielane wyøaÎcznie na
remonty i konserwacjeÎ zabytkowych obiektoÂw o charakterze sakral-
nym, i to tylko na wykonywanie podstawowych prac zabezpieczajaÎ-
cych sam obiekt (w szczegoÂ lnosÂci remonty dachoÂw, stropoÂw, sÂcian
i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolacjeÎ , remonty i wymianeÎ zu-
zÇytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromo-
wej, przeciwwøamaniowej i przeciwpozÇarowej itp.). Z Funduszu nie
finansuje sieÎ remontoÂw i konserwacji obiektoÂw towarzyszaÎcych (ta-
kich jak np. dzwonnice wolno stojaÎce, krzyzÇe), ruchomego wyposa-
zÇenia obiektoÂw sakralnych (takich jak np. obrazy, ikonostasy, stalle,
epitafia, szaty i naczynia liturgiczne, instrumenty muzyczne, dzwony)
oraz otoczenia sÂwiaÎtyni, a takzÇe staøych elementoÂw wystroju wneÎ trz
(takich jak np. polichromie, freski, witrazÇe i posadzki).

DecyzjeÎ o przyznaniu dotacji ze sÂrodkoÂw budzÇetowych Funduszu
KosÂcielnego podejmuje Minister Spraw WewneÎ trznych i Administra-
cji. W sÂwietle obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw, a w szczegoÂ lnosÂci art. 106
ust. 2 ustawy o finansach publicznych, dotacje z FunduszuKosÂcielnego
majaÎ charakter celowy imogaÎ bycÂ udzielane i wykorzystywanewyøaÎcz-
nie na zadania przyszøe, okresÂlonewdecyzji o ich przyznaniu, awieÎ c na
prace, ktoÂ re nie zostaøy wykonane do daty ich przyznania i tylko przez
kosÂcielnaÎ jednostkeÎ organizacyjnaÎ, ktoÂrej dotacja zostaøa przyznana.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania sÂrodkoÂw Funduszu
KosÂcielnego saÎ osoby prawne: KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dziaøa-
jaÎcych na podstawie ustaw o stosunku PanÂstwa do kosÂcioøoÂw oraz
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a takzÇe kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych wpisanych do rejestru kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.

SÂ rodki na realizacjeÎ zadanÂ przekazywane saÎ na wniosek upraw-
nionych podmiotoÂw. Wniosek skøada sieÎ na formularzu dosteÎpnym
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw WewneÎ trznych i Admi-
nistracji (www.mswia.gov.pl) wraz z dokumentacjaÎ.
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Downiosku o udzielenie dotacji z FunduszuKosÂcielnego na wspo-
maganie kosÂcielnej dziaøalnosÂci charytatywnej, kosÂcielnej dziaøalnosÂci
osÂwiatowo-wychowawczej i opiekunÂczo-wychowawczej, a takzÇe inicja-
tyw zwiaÎzanych ze zwalczaniem patologii spoøecznych oraz wspoÂ ødzia-
øania w tym zakresie organoÂw administracji rzaÎdowej z kosÂcioøami i in-
nymi zwiaÎzkami wyznaniowymi zaøaÎcza sieÎ nasteÎpujaÎce dokumenty:

1) uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy;
2) zasÂwiadczenie o posiadaniu kosÂcielnej osobowosÂci prawnej

przez podmiot wnioskujaÎcy;
3) dokumenty okresÂlajaÎce tytuø prawny wnioskodawcy do obiek-

tu, w ktoÂrym ma bycÂ realizowane zadanie;
4) aktualny peønoobmiarowy kosztorys przedwykonawczy spo-

rzaÎdzony zgodnie z zasadami kosztorysowania przez osobeÎ majaÎcaÎ
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
lub zweryfikowany przez takaÎ osobeÎ , zawierajaÎcy ceny jednostkowe
materiaøoÂw, robocizny i sprzeÎ tu i/lub oferteÎ cenowaÎ przedmiotoÂw
wchodzaÎcych w skøad ewentualnego wyposazÇenia;

5) aktualne pozwolenie budowlane, o ile jest wymagane przepi-
sami prawa budowlanego;

6) wpis do ewidencji placoÂwek osÂwiatowych lub opiekunÂczych,
statut placoÂwki objeÎ tej wnioskiem i/lub program dziaøalnosÂci;

7) w przypadku braku wpisu do ww. ewidencji ± potwierdzenie
przez wøadze kosÂcielne i samorzaÎdowe prowadzenia przez wniosku-
jaÎcaÎ kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ dziaøalnosÂci osÂwiatowo-wychowawczej
lub charytatywno-opiekunÂczej;

8) w przypadku gdy dziaøalnosÂcÂ prowadzona jest w obiekcie za-
bytkowym ± aktualnaÎ decyzjeÎ wojewoÂdzkiego konserwatora zabyt-
koÂw, zawierajaÎcaÎ numer, pod jakim obiekt figuruje w rejestrze za-
bytkoÂw, oraz zezwalajaÎcaÎ na przeprowadzenie prac budowlanych
objeÎ tych wnioskiem, lub opinieÎ wojewoÂdzkiego konserwatora zabyt-
koÂw ± w przypadku gdy obiekt ujeÎ ty jest w ewidencji zabytkoÂw, a nie
w rejestrze;

9) dokumentacjeÎ zdjeÎ ciowaÎ stanu zachowania obiektu objeÎ tego
wnioskiem o udzielenie dotacji.

Do wniosku o udzielenie dotacji z Funduszu KosÂcielnego na re-
monty i konserwacjeÎ obiektoÂw sakralnych o wartosÂci zabytkowej
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zaøaÎcza sieÎ dokumenty, o ktoÂrych mowa w pkt 1, 2, 3, 5 i 9 powyzÇej,
oraz aktualny peønoobmiarowy kosztorys przedwykonawczy sporzaÎ-
dzony zgodnie z zasadami kosztorysowania przez osobeÎ majaÎcaÎ
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
lub zweryfikowany przez takaÎ osobeÎ , zawierajaÎcy ceny jednostkowe
materiaøoÂw, robocizny i sprzeÎ tu, a takzÇe aktualnaÎ decyzjeÎ wojewoÂdz-
kiego konserwatora zabytkoÂw, zawierajaÎcaÎ numer, pod jakim obiekt
figuruje w rejestrze zabytkoÂw, oraz zezwalajaÎcaÎ na przeprowadzenie
prac budowlanych objeÎ tych wnioskiem lub tezÇ, w przypadku gdy
obiekt ujeÎ ty jest w ewidencji zabytkoÂw, a nie w rejestrze, opinieÎ
wojewoÂdzkiego konserwatora zabytkoÂw.

Dotacje na realizacjeÎ zadanÂ saÎ przekazywane zgodnie z art. 130
ustawy o finansach publicznych na podstawie umowy zawartej po-
mieÎdzy Ministrem Spraw WewneÎ trznych i Administracji a wniosko-
dawcaÎ. Umowa o realizacjeÎ dotowanego zadania okresÂla w szczegoÂ l-
nosÂci:

1) zadanie, na jakie dotacja zostaøa przyznana;
2) wysokosÂcÂ dotacji i tryb pøatnosÂci;
3) termin wykorzystania dotacji, nie døuzÇszy nizÇ do dnia 31 grud-

nia danego roku budzÇetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposoÂb rozliczenia dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej czeÎ sÂci dotacji.
NalezÇy roÂwniezÇ wskazacÂ, zÇe niewykonanie lub nieprawidøowe

wykonanie umowy oznacza dla beneficjenta dotacji poniesienie od-
powiedzialnosÂci na podstawie przepisoÂw ustawy o finansach publicz-
nych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosÂci za
naruszenie dyscypliny finansoÂw publicznych14.

Obecnie czeÎ sto podnosi sieÎ , zÇe Fundusz KosÂcielny w swoim do-
tychczasowym ksztaøcie jest instytucjaÎ archaicznaÎ. Znamienny jest
fakt, zÇe grupa senatoroÂw w 2004 r. wniosøa do Marszaøka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek w sprawie podjeÎ cia inicjatywy
ustawodawczej dotyczaÎcej projektu ustawy o zniesieniu Funduszu
KosÂcielnego wraz z projektem ustawy i jej uzasadnieniem. Analiza

14 Dz.U z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z poÂzÂn. zm.
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projektu ustawy wskazuje jednak, zÇe zawiera on uchybienia legisla-
cyjne i ma charakter negatywny, poniewazÇ przewiduje zniesienie
Funduszu KosÂcielnego bez zÇadnej pozytywnej alternatywy w tym
zakresie. NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe w sÂwietle obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw,
a zwøaszcza art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz art. 22 ust. 2 Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎ-
pospolitaÎ PolskaÎ, podpisanego wWarszawie w dniu 28 lipca 1993 r.15,
Rzeczpospolita Polska nie ma legitymacji do przyjmowania rozwiaÎ-
zanÂ arbitralnych w zakresie regulacji stosunkoÂw wyznaniowych. Zob-
ligowana jest zatem do wspoÂ øpracy z kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami
wyznaniowymi w sprawach m.in. zmiany przepisoÂw dotyczaÎcych
Funduszu KosÂcielnego16.

THE CRITERIA FOR THE EXPENDITURE

OF THE CHURCH FUND RESOURCES

S umma r y

The Church Fund was established pursuant to Article 8 of the 20
March 1950 Act on the Seizure by the State of the Property in Mortmain,
on the Guarantee of Arable Farms to Pastors and on the Establishment of
the Church Fund as a form of compensation to churches for the property
expropriated from them by the state. The fund, in accordance with the
principle of equal rights for churches and other religious associations as
worded in Article 25(1) of the Constitution, provides for churches and
other religious associations of established legal status in Poland. The
Church Fund is a separate budgetary heading in Part 43 of the state
budget administered by the Minister of Internal Affairs and Administra-
tion.

The Church Fund resources are expended on the following aims:
1) social security and healthcare contributions of the clergy as provi-

ded for in relevant insurance regulations;

15 Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318.
16 Zob. P. Borecki, Opinia prawna o projekcie ustawy o zniesieniu Funduszu

KosÂcielnego (druk senacki nr 771).
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2) supporting charitable as well as educational activity of the Church
and also her initiatives in the area of counteracting social pathologies; the
liaison with public administration, churches and other religious associa-
tions in this respect;

3) renovation and conservation of sacred buildings of historical va-
lue; the subsidies are granted exclusively to the renovation and conserva-
tion of sacred facilities of historical value.

It is the Minister of Internal Affairs and Administration who allocates
the budgetary means from the Church Fund. The subsidies are paid under
a contract concluded between the minister and an ecclesiastical legal
person.

Translated by Konrad Szulga
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

Remigio Beneyto Berenguer (dir.), Vida puÂblica ± vida privada,
EDICEP, Valencia 2006, pp. 285.

WewsteÎpie do ksiaÎzÇkiVida puÂblica ± vida privadawyøozÇono racje, dla
ktoÂrych teÎ problematykeÎ trzeba byøo kompleksowo ujaÎcÂ: zawsze rozgra-
niczanie obszaroÂw tego, co prywatne, i tego, co publiczne oraz relacje ±
stosownie do czasoÂw ± mieÎdzy autorytetem, panujaÎcym a poddanym czy
obywatelemmiaøy historieÎ bardzo zøozÇonaÎ. Zmiany spoøeczne w ostatnich
latach budzaÎ ponownie dyskusjeÎ nad kwestiaÎ wartosÂci indywidualnych
i spoøecznych.

Koordynatorem projektu badawczego i redaktorem publikacji jest
prof. Remigio Beneyto Berenguer z Uniwersytetu Kardynaøa Herrery
(CEU) w Walencji, ktoÂ ry wykøada takzÇe w Instytucie Diecezjalnym Stu-
dioÂw Kanonistycznych (IDEC) miejscowego Uniwersytetu Katolickiego.

TrzynasÂcie artykuøoÂw ujeÎ to w cztery grupy. SaÎ to kolejno: generalia
(s. 17-107), osoba ± rodzina (111-219), wolnosÂcÂ religijna (157-219) i rzeczy
± wøasnosÂcÂ (223-282). Studium, ktoÂre zaliczone jest do kolekcji monografii
Derecho (Prawo), nie pomija jednak fundamentoÂw spoøecznych, histo-
rycznych i filozoficznych problematyki. Zaproszeni autorzy znakomicie
wywiaÎzali sieÎ z takiego ujeÎ cia, wazÇnego wobec wielosÂci pytanÂ , jakie sta-
wiamy wobec aktualnej rzeczywistosÂci nie tylko w Hiszpanii, ale tezÇ w za-
kresie prawa mieÎdzynarodowego.

Manuel MeneÂdez Alzamora, profesor teorii polityki i wspoÂ øczesnej
mysÂli politycznej na Universytecie CEU, pomaga odpowiedziecÂ na pyta-
nia, czy u podstaw ochrony jednostki lezÇy wolnosÂcÂ, czy przede wszystkim
jej byt (zÇe sieÎ jest), albo inaczej: mamy sfereÎ prywatnaÎ dlatego, zÇe jest
wolnosÂcÂ, czy dlatego, zÇe osoba jest ± i to niepowtarzalna ± a wolnosÂcÂ
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stanowi jej element. W artykule Esfera puÂblica y opinioÂn puÂblica en la

teorõÂa polõÂtica contemporaÂnea (Sfera publiczna a opinia publiczna we

wspoÂøczesnej teorii politycznej) rozwija zagadnienia: wolnosÂcÂ pozytywna
a wolnosÂcÂ negatywna w tradycji liberalnej, granice wolnosÂci a sfera pu-
bliczna, sfera publiczna jako przestrzenÂ dialogu (s. 17-28).

Miguel CatalaÂn GonzaÂlez w opracowaniu Intimidad y juramento (In-
tymnosÂcÂ a przysieÎga, s. 29-56) wskazuje, do jakiego stopnia mozÇna wiaÎzacÂ
osobeÎ elementami wewneÎ trznymi dla ochrony interesu wspoÂ lnego; przed-
stawia, w jaki sposoÂb dziaøano, gdy brak byøo zaufania mieÎdzy czøonkami
wspoÂ lnoty, w jaki mozÇna to czynicÂ dzisiaj i czy jest miejsce na rozwiaÎzania
opierajaÎce sieÎ na podstawach moralnych.

JoaquõÂn J. MarcoMarco, profesor prawa konstytucyjnego, zastanawia
sieÎ nad pytaniem: do jakiego punktu obywatele winni bycÂ dobrze infor-
mowani z uwagi na dobro spraw, jak tezÇ by mogli poprawnie zrozumiecÂ
zachowania swoich reprezentantoÂw? Z jego artykuøu poznamy kwestieÎ
sekretu parlamentarnego w Hiszpanii, w prawie i praktyce politycznej
(s. 57-76).

Obszary sekretu i prawa do wolnosÂci informacji muszaÎ bycÂ dobrze
uregulowane, jak tezÇ dostrzegane ograniczenia i niebezpieczenÂstwa. To
wniosek pøynaÎcy takzÇe z refleksji Antonio ValleÂsa Copeiro del Villara Lo

puÂblico y lo privado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en

los conflictos entre los derechos comunicativos y los de la personalidad (To
co publiczne i prywatne w orzecznictwie Trybunaøu Konstytucyjnego,

w konfliktach mieÎdzy prawami wspoÂlnotowymi a prywatnymi, s. 77-87).
PierwszaÎ czeÎ sÂcÂ zamyka artykuø Ainhoa Uribe Otalora, doktora nauk

polityczych, Los partidos polõÂticos nacionalistas como actores de la vida

puÂblica espanÄola (Nacjonalistyczne partie polityczne jako aktorzy hiszpanÂ-

skiego zÇycia publicznego, s. 89-107). Ta refleksja naukowa zwraca uwageÎ
na koncepcjeÎ ukøadania w demokracji relacji mieÎdzy wieÎkszosÂciaÎ i mniej-
szosÂciaÎ; koncentruje sieÎ na kwestii ¹ustawianiaº dla wszystkich wøasnych
kryterioÂw zaroÂwno przez wieÎkszosÂciowe grupy, jak i bardzo maøe. Autor
rozpatruje partie nacjonalistyczne jako aktoroÂwwewneÎ trznych i zewneÎ trz-
nych.

Ostatnia czeÎ sÂcÂ zawiera artykuøy posÂwieÎ cone refleksji naukowej nad
wøasnosÂciaÎ w obszarze publicznym i prywatnym. Rozpoczyna jaÎ Enrique
Anrubia Aparici, profesor etyki i antropologii, artykuøem El dilema puÂbli-

co-privado desde una antropologa del espacio (Dylemat publiczny ± pry-

watny w obszarze antropologicznym, s. 223-238). JoseÂ Miguel-PiquerMarõÂ,
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profesor prawa rzymskiego, podkresÂla, zÇe z perspektywy prywatnej odczu-
wa sieÎ wøasnosÂcÂ i wywøaszczenie jako elementy najwazÇniejsze, by odkrycÂ,
do jakiego momentu interes publiczny i polityczny mozÇe przewazÇacÂ.
Twierdzi, zÇe przymusowa prywatyzacja czy przymusowe wywøaszczenie
wbrew woli wøasÂciciela, a na korzysÂcÂ interesu publicznego jest sytuacjaÎ,
w ktoÂrej mozÇemy pogøeÎbicÂ w obu wymiarach rozumienie (prywatne ± pu-
bliczne) wøasnosÂci (s. 239-262). Tak jak musi sieÎ bronicÂ interesu spoøecz-
nego, publicznego, tak musi bycÂ chroniona sprawiedliwie sfera prywatna,
czego dowodzi Gabriela Carbonell Benito, profesor wøasnosÂci publicznych
(Intereses sociales frente... La gestioÂn de negocios ajenos, s. 263-282).

CzeÎ sÂci druga i trzecia opracowania, øaÎcznie pieÎ cÂ artykuøoÂw, mogaÎ
najbardziej zainteresowacÂ zajmujaÎcych sieÎ prawem wyznaniowym. Dwa
pierwsze dotyczaÎ osoby w perspektywie instytucji maøzÇenÂstwa.

Aquilino Cayuela Cayuela, profesor etyki i filozofii moralnej, rozwa-
zÇa trzy dobra prywatne: miøosÂcÂ, rodzina i religia w ich wzajemnym sieÎ
przenikaniu. Umieszcza je w konteksÂcie wspoÂ øczesnego etosu (Tres bienes
privados: Amor, familia y religioÂn en la configuracioÂn de Ethos de la

modernidad, s. 111-127).
JoseÂ MarõÂa de OrdunÄ a Gil, profesor historii prawa i katolickiej nauki

spoøecznej, zajmuje sieÎ kwestiami szczegoÂ øowymi w artykule Matrimonio

y conflicto: ¿proteccioÂn puÂblica o proteccioÂn privada? (MaøzÇenÂstwo i kon-

flikt: ochrona publiczna czy ochrona prywatna?). Najpierw podaje mode-
le antropologiczne i prawne ochrony maøzÇenÂstwa, takzÇe w momentach
krytycznych, a nasteÎpnie modele ochrony weÎzøa maøzÇenÂskiego.

RozwazÇania autoroÂw wyrazÂnie wykazujaÎ, zÇe literatura, filozofia, so-
cjologia etc. mogaÎ pomoÂc ksztaøtowacÂ linie posteÎpowania przy rozwiaÎzy-
waniu problemoÂw. Lepiej bowiem poznaje sieÎ dobro, ktoÂre ma bycÂ chro-
nione, podstawy filozoficzne, jurydyczne, ktoÂrymi kierowaø sieÎ legislator.
Takie podejsÂcie skøania do refleksji nad tym, jaki typ spoøeczenÂstwa chce-
my wspieracÂ poprzez ksztaøtowanie okresÂlonych norm i ich saÎdowaÎ apli-
kacjeÎ . Czy winnisÂmy zawsze isÂcÂ za dominujaÎcaÎ mentalnosÂciaÎ, czy odwoøy-
wacÂ sieÎ do podstaw, takzÇe antropologicznych.

Wydaje sieÎ , zÇe ta czeÎ sÂcÂ ± w caøosÂci opracowania ± zostaøa potrakto-
wana dosycÂ szczaÎtkowo. Jednak trzeba dodacÂ, zÇe podjeÎ to teÎ problematykeÎ
nieco poÂzÂniej, w szerokim konteksÂcie interdyscyplinarnym, co zaowoco-
waøo znaczaÎcym dzieøem Retos del siglo XXI para la familia (Wyzwania

XXI wieku wobec rodziny, Valencia 2008, ss. 436), powstaøej takzÇe pod
kierunkiem prof. Remigio Beneyto.
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Ostatnia w kolejnosÂci prezentacji, ale trzecia w ukøadzie ksiaÎzÇki, jest
czeÎ sÂcÂ traktujaÎca o relacji mieÎdzy wolnosÂciaÎ religijnaÎ a sÂwieckosÂciaÎ panÂ -
stwa. JuliaÂn Vara MartõÂn, doktor filozofii prawa, podajaÎc zÂroÂdøa wspoÂ ø-
czesnego sekularyzmu (La ruptura de la concepcioÂn unitaria de la reali-

dad: en los orõÂgenes del secularismo moderno, s. 157-175), pomaga odpo-
wiedziecÂ na roszczenia usunieÎ cia wymiaru religijnego z zÇycia publicznego;
na pytania: czy wøadza cywilna jest zalezÇna w swej refleksji od prawa
wyzÇszego (naturalnego, pozytywnego)?; czy jest zøo lub dobro w wykony-
waniu wøadzy publicznej, czy tezÇ tylko korzysÂcÂ, pozÇytek?; czy moralnosÂcÂ
uzasadnia panÂstwo, czy tezÇ ono kreuje moralnosÂcÂ? Autor wyjasÂnia zÂroÂdøa
nowych poglaÎdoÂw filozoficznych w tej materii, z uwzgleÎdnieniem szero-
kiego kontekstu historycznego.

Manuel MartõÂnez Sospedra, profesor praw konstytucyjnego i wolnosÂ-
ci, w artykule Entre lo privado y lo puÂblico: signos externos de la en-

senÄanza y libertad religiosa en la jurisprudencia del TEDH (MieÎdzy tym

co prywatne i publiczne: przejawy nauczania i wolnosÂcÂ religii w orzecznic-

twie Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka, s. 177-196), podejmuje
kwestieÎ wolnosÂci religijnej a sÂwieckosÂci panÂstwa, tresÂci wolnosÂci religijnej,
relacji religii i nauczania, obowiaÎzkoÂw panÂ stwa i granic ingerencji panÂ stwa
w teÎ sfereÎ . Czyni to w konteksÂcie wolnosÂci od przymusu w sprawach
religii, zaroÂwno jej przyjeÎ cia, jak i porzucenia.

Redaktor opracowania jest autorem artykuøu Manifestaciones de la

libertad religiosa en la jurisprudencia espanÄola ¿vida privada o vida puÂ-

blica? (Przejawy wolnosÂci religijnej w hiszpanÂskim orzecznictwie: zÇycie

prywatne czy publiczne?, s. 197-219). Beneyto wskazuje na koniecznosÂcÂ
manifestowania sieÎ wolnosÂci religijnej w formach indywidualnych i wspoÂ l-
notowych. PodjaÎø proÂbeÎ dania koncepcji wolnosÂci religijnej wyøaniajaÎcej
sieÎ z orzecznictwa saÎdoÂw hiszpanÂskich. SzczegoÂ øowo rozwinaÎø manifesto-
wanie wolnosÂci religijnej w zÇyciu publicznym, w obszarze kultury, pracy
oraz okazywania wøasnych przekonanÂ poprzez symbole. Opowiada sieÎ za
potrzebaÎ rewitalizacji konstytucyjnej zasady wspoÂ ødziaøania (art. 16.3).

Opracowanie stanowi interesujaÎcaÎ proÂbeÎ panoramicznego i inter-
dyscyplinarnego podejsÂcia do tematu. Sformuøowania tytuøoÂw artykuøoÂw,
czasem poprzez wøaÎczenie podtytuøoÂw w formie pytanÂ , uøatwiajaÎ wydoby-
wanie problemu stanowiaÎcego przedmiot naukowej refleksji prowadzonej
w kazÇdym z nich. OdnotowacÂ tezÇ trzeba ProÂlogo (PrzedmoweÎ, wsteÎp),
w ktoÂ rym ukazuje sieÎ zwiaÎzki mieÎdzy blokami zagadnienÂ . Wreszcie auto-
rzy poszczegoÂ lnych opracowanÂ nie pozostajaÎ anonimowi, gdyzÇ w Colabo-
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radores (WspoÂøpracownicy, s. 283-285) przedstawiono ich naukowe syl-
wetki.

Z metodologicznego punktu widzenia dziwi brak jednego kryterium
podawania bibliografii (nasteÎpuje po czterech artykuøach), podsumowanÂ
czy wnioskoÂw (zostaøy zebrane w trzech opracowaniach).

Wydzielenie czeÎ sÂci Persona ± Familia (Osoba ± Rodzina) jest trafne,
zÇaøowacÂ nalezÇy, zÇe zostaøo potraktowane bardzo wybioÂrczo. Ten zarzut
søabnie przy sÂwiadomosÂci istnienia poÂzÂniejszego, obszernego opracowania
wskazanego wyzÇej (Retos del siglo XXI para la familia).

PodsumowujaÎc, trzeba jednoznacznie stwierdzicÂ, zÇe prezentowana
monografia mozÇe zainteresowacÂ i bycÂ pozÇytecznaÎ lekturaÎ nie tylko dla
zajmujaÎcych sieÎ problematykaÎ wolnosÂci religijnej i prawem wyznanio-
wym, wszak mamy swoje zÇycie prywatne, ale rozpoczynamy je i realizuje-
my sieÎ w spoøeczenÂ stwie, w rodzinie ± jego podstawowej komoÂrce.

Wiesøaw Bar OFMConv

Paweø Borecki, Geneza modelu stosunkoÂw panÂstwo-kosÂcioÂø w Konstytu-

cji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 410.

Wykøadnia przepisoÂw konstytucyjnych dotyczaÎcych materii prawno-
wyznaniowej, podobnie jak i innych postanowienÂ ustawy zasadniczej,
preÎdzej czy poÂzÂniej posiøkowacÂ sieÎ musi znajomosÂciaÎ historycznych inten-
cji ustrojodawcy. W przypadku obowiaÎzujaÎcej od ponad 10 lat Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej dosÂcÂ dobrze jeszcze pamieÎ tamy przebieg dys-
kusji wokoÂ ø jej kluczowych norm, w tym takzÇe wokoÂ ø jej aspektu aksjolo-
gicznego i odniesienÂ panÂstwa do religii. Wiele jednak waÎtkoÂw tej materii
pozostawaøo poza oglaÎdem zewneÎ trznych obserwatoroÂw procesu tworze-
nia Konstytucji, gdyzÇ rozpatrywane byøy roÂwniezÇ na forum komisji i pod-
komisji parlamentarnych, ktoÂrych zÇmudna praca nie stanowi zwykle
przedmiotu zainteresowania sÂrodkoÂw masowego przekazu.

Materiaø dotyczaÎcy procesu ksztaøtowania sieÎ klauzul konfesyjnych
obowiaÎzujaÎcej Konstytucji ukazany zostaø szerokiemu kreÎgowi czytelni-
czemu w caøej okazaøosÂci za sprawaÎ recenzowanej pracy dr. Pawøa Borec-
kiego, znawcy prawa wyznaniowego o ugruntowanej reputacji, adiunkta
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w Zakøadzie Prawa Wyznaniowego Wydziaøu Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego. Dzieøo, beÎdaÎce publikowanaÎ wersjaÎ jego dy-
sertacji doktorskiej, ujeÎ øo caøosztaøt dziaøanÂ ustrojodawczych z obszaru
wolnosÂci sumienia i wyznania podejmowanych w newralgicznym okresie
tworzenia polskiej ustawy zasadniczej z 1997 r. Autor nie ograniczyø sieÎ
wszakzÇe do rekonstrukcji procesu redagowania norm prawnowyznanio-
wychKonstytucji wZgromadzeniuNarodowym.WyznaczajaÎc sobie owie-
le ambitniejsze zadanie, ukazaø szczegoÂ øowo i kompetentnie tøo polityczne
i historyczne tego wydarzenia, w tym i spory sÂwiatopoglaÎdowe toczone
przez sÂrodowiska budujaÎce III RzeczpospolitaÎ, a takzÇe przedstawiø ± na tle
dokonanych ustalenÂ szczegoÂ øowych ± spoÂ jnaÎ wykøadnieÎ kluczowych kon-
stytucyjnych postanowienÂ z zakresu wolnosÂci sumienia i religii, ktoÂ re na-
byøy moc obowiaÎzujaÎcaÎ.

KsiaÎzÇka poza wsteÎpem, zakonÂczeniem i wykazem bibliograficznym
skøada sieÎ z czterech obszernych rozdziaøoÂw: rozdziaø I ukazuje stosunek
ugrupowanÂ politycznych do religii w caøym okresie budowania podwalin
ustrojowych wspoÂ øczesnego demokratycznego panÂstwa polskiego (1989-
1997), systematyzujaÎc je pod wzgleÎdem stosunku do spraw sÂwiatopoglaÎ-
dowo-wyznaniowych; rozdziaø II przyblizÇa koncepcje relacji panÂstwowo-
kosÂcielnych wyrazÇane w przywoøanym okresie przez przedstawicieli naj-
wazÇniejszego sÂrodowiska religijnego w Polsce, jakim jest KosÂcioÂ ø Katolic-
ki; rozdziaø III prezentuje koncepcje øadu prawnowyznaniowego wyrazÇo-
ne w projektach i postulatach konstytucyjnych zgøoszonych w okresie ob-
jeÎ tym badaniami; rozdziaø IV rekonstruuje wszystkie etapy tworzenia
klauzul konfesyjnych obowiaÎzujaÎcej Konstytucji (lata 1994-1997). Roz-
dziaø IV jest gøoÂwnaÎ czeÎ sÂciaÎ wywodu. Nadano mu wøasÂciwaÎ skaleÎ . Stanowi
prawie poøoweÎ caøej pracy (ok. 180 ss. na ogoÂ øem ok. 380 ss. tekstu), co
pokazuje, zÇe proporcje dysertacji zostaøy ustalone wzorcowo. PoszczegoÂ l-
ne rozdziaøy zostaøy skrupulatnie ustrukturyzowane wewneÎ trznie, co
sÂwietnie uøatwia zapoznawanie sieÎ z warstwami tematycznymi tekstu
i umozÇliwia szybkie dotarcie ± przy czytaniu ¹na wyrywkiº ± do poszuki-
wanych tresÂci. KazÇdy rozdziaø konÂczy sieÎ rekapitulujaÎcymi wczesÂniejsze
wywody podsumowaniami. Zadbanie o takie wøasÂnie uksztaøtowanie roz-
wazÇanÂ na tle ogoÂ lnej dobrze przemysÂlanej konstrukcji pracy sÂwiadczy
o wysokim kunszcie pisarskim autora. W zakonÂczeniu znajduje sieÎ wyzÇej
wspomniany wywoÂd prawnodogmatyczny dotyczaÎcy wyznaniowych prze-
pisoÂw konstytucyjnych, ktoÂ re weszøy w zÇycie (s. 382-391). Wydaje sieÎ , zÇe
lepszym rozwiaÎzaniem byøoby pomieszczenie tych konstatacji (po nie-
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znacznym rozszerzeniu) nie w zakonÂczeniu, a w odreÎbnym rozdziale je
poprzedzajaÎcym. Dzieøo zamyka precyzyjnie wykonany ± i niezbeÎdny
w opracowaniach prawnohistorycznych ukazujaÎcych dokonania poszcze-
goÂ lnych uczestnikoÂw procesu dziejowego ± indeks osoÂb.

NalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na wysokaÎ jakosÂcÂ naukowaÎ zaprezentowanego
w ksiaÎzÇce wywodu. Autor oparø sieÎ na wszechstronnym materiale zÂroÂdøo-
wym. Poza oczywistymi materiaøami w postaci stenogramoÂw parlamentar-
nych, projektoÂw i innych dokumentoÂw frakcji politycznych i innych
uczestnikoÂw posteÎpowania ustrojodawczego, ekspertyz rzeczoznawcoÂw
i opracowanÂ przedstawicieli nauki dotarø do wielu, czeÎ sto niszowych, tek-
stoÂw prasowych, a takzÇe ± co szczegoÂ lnie cenne ± przeprowadziø wiele
wywiadoÂw z czoøowymi politykami i innymi osobami, bioraÎcymi bezpo-
sÂrednio udziaø w tworzeniu przepisoÂw Konstytucji. Nie sposoÂb podwazÇycÂ
doniosøosÂci takiej rekonstrukcji zÂroÂdeø. Ustalenia badawcze Pawøa Borec-
kiego cechujaÎ sieÎ trafnosÂciaÎ rzeczowaÎ i rzucajaÎcaÎ sieÎ w oczy precyzjaÎ. ChocÂ
w odautorskiej narracji widoczne saÎ wyraziste poglaÎdy twoÂrcy dysertacji,
do ktoÂrych ma oczywiste prawo (autor pisze z perspektywy zwolennika
konsekwentnego rozdziaøu panÂ stwa i kosÂcioøa), to jednak w wielu miejs-
cach rozwazÇanÂ øatwo dostrzec troskeÎ o skrupulatne i rzetelne oddanie
zapatrywanÂ uczestnikoÂw procesu konstytucyjnego, reprezentujaÎcych roÂzÇ-
ne opcje polityczno-sÂwiatopoglaÎdowe. Recenzowane studium przynosi
bogactwo materiaøu, wøasÂciwie przeanalizowanego i kompetentnie sko-
mentowanego, z ktoÂrego korzysÂcÂ odniesÂcÂ mogaÎ osoby zainteresowane
naukowym zgøeÎbianiem genezy dzisiejszego ustroju Rzeczypospolitej
w profilu wøasÂciwym badaniom w zakresie prawa wyznaniowego, prawa
konstytucyjnego, historii prawa oraz doktryn politycznoprawnych.

Czytelnik dzieøa moÂgøby w przypadku kilku tez problematycznych
wejsÂcÂ w spoÂr z autorem pracy. MozÇna by przykøadowo snucÂ dyskusjeÎ ,
poczaÎwszy od drobnej kwestii zasadnosÂci nazywania stronnictw politycz-
nych w rodzaju dawnego Ruchu Odbudowy Polski mianem ¹ugrupowanÂ
konfesyjnychº (s. 62-68), po powazÇniejsze kwestie, jak søusznosÂcÂ twierdze-
nia, izÇ na mocy Konstytucji z 1997 r. ¹zwiaÎzki wyznaniowe [...] uzyskaøy
status quasi-instytucji panÂstwowych, skoro staøy sieÎ czeÎ sÂciaÎ rozdziaøu za-
tytuøowanego «Rzeczpospolita», ktoÂ ra uosabia przeciezÇ panÂstwo a nie
spoøeczenÂstwoº (s. 383). Owe kontrowersyjne passusy stanowiaÎ jednak
niewielki odsetek caøoksztaøtu solidnie udokumentowanej i obfitej w traf-
ne konstatacje refleksji naukowej. KsiaÎzÇka stwarza mozÇliwosÂcÂ dogøeÎbnego
zapoznania sieÎ z rzeczywistym przebiegiem prac konstytucyjnych w objeÎ -
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tym niaÎ zakresie i beÎdzie niezwykle pomocna w procesie ustalania auten-
tycznej tresÂci norm prawnokonfesyjnych ustawy zasadniczej, podyktowa-
nej intencjaÎ twoÂrcoÂw Konstytucji. Stanowi tak duzÇy wkøad w rozwoÂ j nauki
polskiego prawa wyznaniowego, zÇe z powodzeniem mogøaby bycÂ dyserta-
cjaÎ habilitacyjnaÎ.

Tadeusz J. ZielinÂski
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

Sympozjum naukowe pt. BezstronnosÂcÂ religijna, sÂwiatopoglaÎdowa i filo-

zoficzna wøadz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 26 lis-
topada 2008 r.

W dniu 26 listopada 2008 r. w Warszawie w siedzibie ChrzesÂcijanÂskiej
Akademii Teologicznej odbyøo sieÎ sympozjum naukowe pt. BezstronnosÂcÂ
religijna, sÂwiatopoglaÎdowa i filozoficzna wøadz publicznych Rzeczypospo-

litej Polskiej. Søowo wsteÎpne wygøosiø rektor ChrzesÂcijanÂskiej Akademii
Teologicznej ks. prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk, ktoÂry podkresÂliø,
zÇe Polska zawsze byøa krajem wielokulturowym i wielokonfesyjnym,
a przepis art. 25 ust. 2 Konstytucji jest wynikiem wielowiekowych dosÂwiad-
czenÂ historycznych z tym zwiaÎzanych. Wyraziø jednoczesÂnie nadziejeÎ , zÇe
sympozjum beÎdzie wazÇnym wydarzeniem nie tylko w zÇyciu Akademii.

WøasÂciwe obrady podzielone zostaøy na trzy sesje, ktoÂrym przewodni-
czyli: ks. prof. zw. dr hab. Wiktor WysoczanÂski, ks. dr hab. Piotr Stanisz
oraz dr Paweø Borecki. KazÇdaÎ sesjeÎ wienÂczyøa dyskusja.

Jako pierwszy gøos zabraø ks. prof. nadzw. dr hab. Marcin Hintz, ktoÂ ry
przedstawiø referat NeutralnosÂcÂ religijna panÂstwa w konteksÂcie luteranÂskiej

nauki o dwoÂch wøadzach. Prelegent ukazaø w nim ± na szerokim tle his-
torycznym ± poglaÎdy Marcina Lutra na temat panÂstwa i jego odniesienÂ do
religii i kosÂcioøoÂw. Powszechnie okresÂla sieÎ je naukaÎ o dwoÂch wøadzach.
ZauwazÇa sieÎ bowiem, izÇ Luter za sÂw. Augustynem dokonaø wyrazÂnego
rozroÂzÇnienia dwoÂch rzeczywistosÂci: BozÇej i sÂwiata ziemskiego, ktoÂrym od-
powiada wøadza sÂwiecka i duchowna. KazÇda z nich ma przy tym odreÎbne
zadania, ktoÂre realizuje wøasnymi sÂrodkami. Wøadca dba o pokoÂ j i wymie-
rza sprawiedliwosÂcÂ (dla prawa publicznego punktem odniesienia saÎ przy-
kazania drugiej tablicy Dekalogu). Posøuguje sieÎ przy tym rozumem i nie
mozÇe w sprawowaniu swej funkcji kierowacÂ sieÎ wskazaniami ewangelicz-
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nymi ani przezÇyciem religijnym. Obszar duchowy powierza sieÎ kapøanom.
PanÂstwo nie mozÇe narzucacÂ obywatelom rozstrzygnieÎ cÂ o charakterze du-
chowym, a wøadza duchowna nie mozÇe wykonywacÂ funkcji wøadzy sÂwiec-
kiej. W podsumowaniu referent zaznaczyø, izÇ przyblizÇona nauka jak zÇadna
inna stoi na strazÇy neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa.

Drugi referat pt. Autonomia i niezalezÇnosÂcÂ KosÂcioøa i PanÂstwa w ka-

tolickiej doktrynie polityczno-prawnej wygøosicÂ miaø dr Andrzej Czohara.
Z uwagi jednak na jego nieobecnosÂcÂ z przyczyn zdrowotnych wzmianko-
wany referat zostaø odczytany przez prof. nadzw. dr. hab. Tadusza J. Zie-
linÂ skiego. Pierwsza jego czeÎ sÂcÂ posÂwieÎ cona byøa rozumieniu tytuøowej za-
sady w literaturze prawa wyznaniowego. Analiza tejzÇe daøa asumpt do
stwierdzenia, izÇ inkryminowanaÎ zasadeÎ mozÇna sprowadzicÂ do niekompe-
tencji panÂstwa w sprawach religii i prawa kosÂcioøa do tworzenia i regulo-
wania swoich sprawwewneÎ trznych zgodnie zwøasnymi przepisami, a z dru-
giej strony do niekompetencji kosÂcioøa w sprawach sÂwieckich i niezalezÇ-
nosÂci panÂ stwowego systemu prawnego od prawa kosÂcielnego. Taka idea
autonomii i niezalezÇnosÂci zostaøa nasteÎpnie przez autora skonfrontowana
z jej rozumieniem na gruncie nauczania KosÂcioøa Katolickiego, w ktoÂrym
jest obecna od Vaticanum II. Autor, odwoøujaÎc sieÎ do dokumentoÂw so-
borowych, przypomniaø, izÇ KosÂcioÂ ø Katolicki wprawdzie uznaje autono-
mieÎ sfery politycznej w stosunku do sfery religijnej, ale juzÇ nie w stosunku
do sfery moralnej. Takie podejsÂcie zostaøo przez autora ocenione nega-
tywnie jako sprzeczne ze wzmiankowanaÎ interpretacjaÎ doktryny.W zwiaÎz-
ku z mozÇliwosÂciami, jakie stwarza fakt pozostawania przez KosÂcioÂ ø Kato-
licki KosÂcioøem wieÎkszosÂciowym, autor wyraziø obaweÎ przed upowszech-
nieniem rozumienia zasady autonomii w tym duchu.

Jako trzeci zabraø gøos ks. dr Andrzej KuzÂma, ktoÂ ry zaprezentowaø
referat pt. NeutralnosÂcÂ religijna wøadz publicznych a wielokulturowosÂcÂ

obywateli. Perspektywa KosÂcioøa prawosøawnego. Autor przyblizÇyø w nim
problemy, z jakimi borykajaÎ sieÎ czøonkowie najwieÎkszego sposÂroÂd KosÂ-
cioøoÂw mniejszosÂciowych w Polsce, tj. KosÂcioøa Prawosøawnego. Przede
wszystkim zwroÂcono uwageÎ na trudnosÂci, beÎdaÎce konsekwencjaÎ faktu, izÇ

ustawowy katalog dni wolnych od pracy, beÎdaÎcych jednoczesÂnie sÂwieÎ tami
religijnymi w KosÂciele Katolickim, nie pokrywa sieÎ z dniami sÂwiaÎtecznymi
w KosÂciele Prawosøawnym. WiaÎzÇe sieÎ to z okresÂlonymi problemami dla
pracownikoÂw i ucznioÂw wyznania prawosøawnego. Sytuacja tych ostat-
nich, zdaniem autora, jest szczegoÂ lnie trudna w tych szkoøach, gdzie sta-
nowiaÎ wieÎkszosÂcÂ ucznioÂw. Stosowanie w takich przypadkach instytucji
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indywidualnego zwolnienia ucznioÂw z zajeÎ cÂ (ktoÂ ra notabene sprawdza sieÎ
w innych sytuacjach) jest utrudnione, gdyzÇ destabilizuje tok nauczania.
Autor wyraziø w tym konteksÂcie ubolewanie wobec braku woli politycznej
do zastosowania tutaj sÂrodka analogicznego do generalnego zwolnienia
ucznioÂw na czas rekolekcji wielkopostnych. PodsumowujaÎc, autor pod-
kresÂliø, zÇe panÂstwo nie mozÇe bycÂ reprezentantem interesoÂw tylko jednego
(wieÎkszosÂciowego) kosÂcioøa.

Ostatnim referatem pierwszej sesji byø tekst wygøoszony przez dra
Pawøa Boreckiego pt. Zasada neutralnosÂci (bezstronnosÂci) religijno-sÂwia-

topoglaÎdowej panÂstwa w postulatach polskich sÂrodowisk laickich. W refe-
racie tym przyblizÇone zostaøy korporacje, beÎdaÎce formaÎ organizacji osoÂb
niewierzaÎcych czy tezÇ bezwyznaniowych. ZaliczycÂ do nich mozÇna przede
wszystkim liczne stowarzyszenia, a ponadto ParlamentarnaÎ GrupeÎ Kobiet
czy w konÂcu nieformalnaÎ grupeÎ ± spoøecznosÂcÂ portalu Racjonalista. Idea
neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa znajduje poczesne miejsce w do-
kumentach ideowych i praktyce tych organizacji. Lansowana byøa przez
nie przede wszystkim w debacie nad ksztaøtem nowej ustawy zasadniczej,
a to w ¹Obywatelskich tezach do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejº
zøozÇonych przez komitet kilkunastu organizacji laickich, w ¹Stanowiskuº
Towarzystwa Humanistycznego, w projekcie przepisoÂw wyznaniowych
przedøozÇonych przez ParlamentarnaÎ GrupeÎ Kobiet czy tezÇ w konÂcu w po-
stulatach Stowarzyszenia ¹Neutrumº. Zdaniem autora idea panÂstwa neu-
tralnego przejawiaøa sieÎ ponadto w wielu innych szczegoÂ øowych postula-
tach czy dziaøaniach, takich jak postulat zmiany lub uchylenia art. 196
kodeksu karnego, penalizujaÎcego obrazeÎ uczucÂ religijnych, podjeÎ te
w 2003 r. u marszaøkoÂw Sejmu i Senatu starania o usunieÎ cie symboli
religijnych z sal obrad obu izb parlamentu, kampania na rzecz faktyczne-
go zagwarantowania nauki etyki w szkoøach czy tezÇ zaprzestania finanso-
wania z budzÇetu panÂstwa przedsieÎwzieÎ cÂ religijnych (sÂwiaÎtynia OpatrznosÂ-
ci BozÇej czy tezÇ KUL-u) oraz przeciwko decyzji Ministra Edukacji
Narodowej o wliczaniu oceny z religii do sÂredniej. Prelegent zwroÂciø takzÇe
uwageÎ na dziaøania o zasieÎgu wykraczajaÎcym poza granice kraju, za ktoÂre
mozÇna uznacÂ inicjatyweÎ z 2005 r. zawarcia ¹Paktu europejskiego na rzecz
neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej i otwartosÂci spoøeczenÂstwº. Przedstawione
przejawy aktywnosÂci daøy podstaweÎ do wniosku, izÇ obok doktryny prawa
wyznaniowego to wøasÂnie organizacjom laickim nalezÇy przypisacÂ zasøugeÎ
ciaÎgøej obecnosÂci w dyskursie politycznym zasady neutralnosÂci czy bez-
stronnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa.

SPRAWOZDANIA 363



DrugaÎ sesjeÎ otworzyø referat pt. Droga do ustanowienia zasady bez-

stronnosÂci religijnej, sÂwiatopoglaÎdowej i filozoficznej wøadz publicznych

w Konstytucji RP prof. zw. dr. hab. Michaøa Pietrzaka. W przedmiotowym
wystaÎpieniu prelegent zauwazÇyø, zÇe zasada neutralnosÂci pojawiøa sieÎ w pol-
skim ustawodawstwie bardzo poÂzÂno. Konstrukcji tej nie znaøo ustawo-
dawstwo II Rzeczypospolitej ani Konstytucja PRL, ktoÂ ra zawieraøa zasa-
deÎ rozdziaøu kosÂcioøa i panÂ stwa. W rzeczywistosÂci PRL stanowiøo jednak
zaprzeczenie panÂstwa neutralnego sÂwiatopoglaÎdowo. Autor z pozycji
uczestnika prac legislacyjnych przypomniaø, izÇ dopiero w ustawie z dnia
17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania zawarto
stwierdzenie, izÇ PRL jest panÂ stwem sÂwieckim, neutralnym w sprawach
religii i przekonanÂ . Profesor podkresÂliø jednoczesÂnie, izÇ zapis ten zaapro-
bowany zostaø przez oÂwczesnego I sekretarza KC PZPR Wojciecha Jaru-
zelskiego. OdnoszaÎc sieÎ natomiast do tresÂci art. 25 ust. 2 obecnej Konsty-
tucji, stwierdziø, izÇ termin ¹bezstronnosÂcÂº zgøoszony zostaø w poprawce
Tadeusza Mazowieckiego na kroÂ tko przed ostatecznym gøosowaniem
w Komisji Konstytucyjnej nad ksztaøtem artykuøu wyznaniowego, ktoÂry
miaø bycÂ nasteÎpnie przedøozÇony Zgromadzeniu Narodowemu. Termin ten
nie byø wieÎ c nigdy poddany pod dyskusjeÎ , a ostatecznie przyjeÎ ty zostaø
z powodu absencji siedmiu posøoÂw partii lewicowych. W podsumowaniu
autor stwierdziø, izÇ bezstronnosÂcÂ nie jest ani terminem precyzyjnym, ani
jednoznacznym i wobec powyzÇszego istniejaÎ uzasadnione waÎtpliwosÂci co
do zasadnosÂci zastaÎpienia nim pojeÎ cia neutralnosÂci.

Jako nasteÎpny gøos zabraø prof. zw. dr hab. Ryszard M. Maøajny w wy-
staÎpieniu pt. NeutralnosÂcÂ czy bezstronnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa wøadz pu-

blicznych? (Uwagi na tle polskiej praktyki konstytucyjnej po 1997 r.).
Zdaniem referenta neutralnosÂcÂ panÂstwa oznacza politykeÎ tegozÇ panÂ stwa,
polegajaÎcaÎ na niepromowaniu i niedyskryminowaniu zÇadnych poglaÎdoÂw
nalezÇaÎcych do sfery sÂwiatopoglaÎdowej. Tak rozumiana neutralnosÂcÂ nie
dopuszcza zÇadnego stopniowania czy tezÇ odmian, dlatego za niedopusz-
czalne profesor uznaø wyroÂzÇnianie neutralnosÂci zÇyczliwej, niezÇyczliwej,
otwartej czy zamknieÎ tej itp. Nie oznacza to bynajmniej niezÇyczliwosÂci
panÂstwa wzgleÎdem kosÂcioøoÂw czy innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Kry-
tyce poddane zostaøo jednoczesÂnie twierdzenie, ze panÂstwo neutralne
sÂwiatopoglaÎdowo jest panÂstwem bezideowym, niepreferujaÎcym zÇadnych
wartosÂci. Autor za takie wartosÂci uznaje chociazÇby godnosÂcÂ, roÂwnosÂcÂ,
suwerennosÂcÂ, panÂ stwo prawne. Za stwierdzenie o duzÇym cieÎ zÇarze gatun-
kowym nalezÇy uznacÂ to, zÇe bezstronnosÂcÂ nie jest ekwiwalentem neutral-
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nosÂci. BezstronnosÂcÂ w rozumieniu referenta nakazuje jedynie sprawiedli-
wie rozstrzygnaÎcÂ spoÂr, tj. zakøada zaangazÇowanie, podczas gdy neutral-
nosÂcÂ wyklucza jakaÎkolwiek ingerencjeÎ . PanÂstwo polskie w sporze pomieÎ -
dzy organizacjami teistycznymi i nieteistycznymi staneÎ øo, zdaniem profe-
sora, po stronie KosÂcioøa wieÎkszosÂciowego, na co wskazuje chociazÇby
subwencjonowanie ze sÂrodkoÂw publicznych katechetoÂw czy tezÇ organizo-
wanie lekcji religii w szkoøach publicznych. PowyzÇsze daøo asumpt do
stwierdzenia, izÇ III Rzeczpospolita nie jest panÂstwem neutralnym, a jedy-
nie bezstronnym, a de facto quasi-wyznaniowym.

DrugaÎ sesjeÎ zamknaÎø ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, przed-
stawiajaÎc referat pt. Nauczanie religii a zasada sÂwieckosÂci szkoøy oraz

bezstronnosÂci wøadz publicznych w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwia-

topoglaÎdowych i filozoficznych. Autor przede wszystkim podkresÂliø, izÇ

jednym z podstawowych uprawnienÂ szczegoÂ øowych wynikajaÎcych z prawa
do wolnosÂci religijnej jest prawo do religijnego wychowania, ktoÂre mozÇe
bycÂ realizowane w lub poza panÂstwowym systemem osÂwiaty. Z zasady
bezstronnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂ stwa mozÇna natomiast wywiesÂcÂ zasa-
deÎ sÂwieckosÂci szkoøy publicznej. Nauczanie religii nie sprzeciwia sieÎ jed-
nak, zdaniem prelegenta, zasadzie sÂwieckosÂci szkoøy. Ta ostatnia wedøug
autora, ktoÂry odwoøaø sieÎ tutaj do orzeczenia Trybunaøu Konstytucyjnego
z 30 stycznia 1991 r., nie obejmuje zakazu nauczania religii, jezÇeli zÇyczaÎ
sobie tego zainteresowani obywatele. SÂwieckosÂcÂ bowiem oznacza jedynie,
zÇe programy nauczania przedmiotoÂw sÂwieckich nie mogaÎ bycÂ przepeønio-
ne tresÂciami religijnymi. Finansowanie nauczania religii w szkole roÂwniezÇ

nie stanowi naruszenia zasady bezstronnosÂci wøadz publicznych. ZwroÂco-
no przy tym uwageÎ , izÇ stosowne wynagrodzenie stanowi dochoÂd nauczy-
cieli, a nie kosÂcioøoÂw.

Na poczaÎtek trzeciej sesji przypadøo wystaÎpienie ks. dra hab. Piotra
Stanisza pt.BezstronnosÂcÂ religijna wøadzRzeczypospolitej Polskiej a finan-
sowanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. MysÂlaÎ przewodniaÎ tego przedøozÇenia
byøo stwierdzenie, izÇ z analizowanej zasady nie wynika bezwzgleÎdny zakaz
dotowania ze sÂrodkoÂw publicznych dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
a jedynie nakaz stosowania w tej dziedzinie jednakowej miary i postawy
wolnej od uprzedzenÂ . Potwierdza to praktyka wielu wspoÂ øczesnych
panÂstw sÂwiecko-liberalnych, takich jak Niemcy, Wøochy, Portugalia, a na-
wet laicystyczna Francja. Prelegent podkresÂliø jednoczesÂnie, izÇ neutral-
nosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa nie determinuje jednego modelu finanso-
wania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, chocÂ niewaÎtpliwie za sprzeczne z niaÎ na-
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lezÇy uznacÂ rozwiaÎzania greckie. JednoczesÂnie zauwazÇono, izÇ chocÂ panÂstwo
bezstronne sÂwiatopoglaÎdowo obowiaÎzane jest do zachowania roÂwnego
dystansu, to jednak nie powinien on bycÂ zbyt duzÇy. Autor odwoøaø sieÎ
w tym miejscu do orzecznictwa wøoskiego SaÎdu NajwyzÇszego, zgodnie
z ktoÂ rym neutralnosÂcÂ zakøada zaangazÇowanie panÂstwa na rzecz wolnosÂci
obywateli. NeutralnosÂcÂ winna bycÂ aktywna, tj. panÂ stwo winno traktowacÂ
zjawiska religijne i sÂwiatopoglaÎdowe z jednakowaÎ uwagaÎ, a nie z jednako-
waÎ obojeÎ tnosÂciaÎ.

NasteÎpnie gøos zabraø mgr Wojciech Brzozowski, ktoÂ ry odczytaø refe-
rat pt. PanÂstwo bezstronne sÂwiatopoglaÎdowo wobec obrazy uczucÂ religij-

nych. Autor zauwazÇyø, izÇ kryminalizacja obrazy uczucÂ religijnych wywo-
øuje skrajne oceny. Z jednej strony uznawana jest za ze wszech miar
pozÇaÎdane narzeÎdzie ochrony uczucÂ bardzo delikatnej natury, z drugiej
bywa traktowana jako niedopuszczalne ograniczenie wolnosÂci søowa i kry-
tyki. Na tle prawa europejskiego i orzecznictwa Europejskiego Trybunaøu
SprawiedliwosÂci referent stwierdziø, zÇe wspoÂ øczesÂnie za anachronizm
uznawana jest penalizacja bluzÂnierstwa Bogu i religii. Powszechnie przyj-
muje sieÎ natomiast, zÇe zÇadna religia nie jest wolna od krytyki, a reakcja
karna jest dopuszczalna, gdy krytyka takowa wykracza poza potrzeby
debaty publicznej (jest bezproduktywnie obrazÂliwa) lub gdy wzywa do
wasÂni. OdnoszaÎc sieÎ do polskiej regulacji przesteÎpstwa obrazy uczucÂ reli-
gijnych zawartej w art. 196 kodeksu karnego, autor zaproponowaø waÎskaÎ
interpretacjeÎ ¹przedmiotu czci religijnejº i ¹miejsca przeznaczonego do
publicznego wykonywania obrzeÎdoÂw religijnychº, a takzÇe wyraziø postulat
de lege ferenda, aby przesteÎpstwo obrazy uczucÂ religijnych zostaøo zali-
czone do przesteÎpstw sÂciganych z oskarzÇenia prywatnego.

TrzeciaÎ sesjeÎ zakonÂczyøo wystaÎpienie prof. nadzw. dra hab. Tadeusza
ZielinÂ skiego pt. Niekompetencja religijna wøadz publicznych jako aspekt

zasady z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP. Autor pokresÂliø, izÇ przy uzÇyciu
tytuøowej formuøy niekompetencji religijnej panÂstwa mozÇna czeÎ sÂciowo
opisacÂ zasadeÎ beÎdaÎcaÎ przedmiotem zainteresowania na sympozjum. Ro-
zumiana jest ona przy tym jako niezdolnosÂcÂ organoÂw publicznych do
orzekania w sprawach religii, a to ze wzgleÎdu na godnosÂcÂ jednostki, prag-
matycznaÎ troskeÎ o spoøeczny pokoÂ j czy w konÂcu z uwagi na fakt, izÇ materia
religijna nie podlega obiektywizacji. ChocÂ Konstytucja nie posøuguje sieÎ
pojeÎ ciem niekompetencji, to zdaniem profesora mozÇna jaÎ wywiesÂcÂ z sze-
regu jej klauzul prawnowyznaniowych. W tym konteksÂcie wymieniono
zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa i kosÂcioøa, kazÇdego w swoim

SPRAWOZDANIA366



zakresie, prawo do milczenia w przedmiocie swojego wyznania, konsty-
tucyjny model wprowadzania kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do
obrotu prawnego czy tezÇ zakaz istnienia organizacji odwoøujaÎcych sieÎ do
doktryny nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Autor zwroÂciø tutaj takzÇe uwa-
geÎ na konstytucyjnaÎ zasadeÎ akomodacji panÂ stwa do religii, rozumianaÎ
jako dopuszczenie (z uwagi na wolnosÂcÂ religijnaÎ) w zakresie dziaøania
wøadzy publicznej ekspresji religijnej. Powinna ona jednak ograniczacÂ
sieÎ do nauczania religii w szkoøach publicznych, duszpasterstwa w armii
i miejscach odosobnienia oraz ponadwyznaniowego elementu deistyczne-
go w preambule bez opowiadania sieÎ za konkretnaÎ wizjaÎ boÂstwa.

W søowie konÂcowym prof. dr hab. Tadeusz J. ZielinÂ ski podzieÎkowaø
prelegentom oraz uczestnikom. PodkresÂliø jednoczesÂnie, izÇ tresÂcÂ poszcze-
goÂ lnych referatoÂw beÎdzie przedmiotem odreÎbnej publikacji.

Daniel Twardy

Konferencja naukowa pt. Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: espe-

rienze di Paesi dell'Unione Europea, Rzym, 16-17 stycznia 2009 r.

W dniach 16-17 stycznia 2009 r. odbyøa sieÎ w Rzymie (Istituto Sturzo)
konferencja naukowa pt. Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: espe-

rienze di Paesi dell'Unione Europea (Stolica Apostolska, Konferencje epis-

kopatoÂw, PanÂstwa: dosÂwiadczenia panÂstw Unii Europejskiej). Podstawo-
wym przedmiotem refleksji byøa intensywnosÂcÂ oraz formy dialogu po-
szczegoÂ lnych panÂstw czøonkowskich Unii Europejskiej z KosÂcioøem Ka-
tolickim.

Konferencja zostaøa zorganizowana przez Centrum StudioÂw nad In-
stytucjami KosÂcielnymi (Centro Studi sugli enti ecclesiastici), dziaøajaÎce
przy Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie i kierowane przez prof.
Giorgio Feliciani. W søowie wprowadzajaÎcym (ktoÂ rego rozbudowana wer-
sja, zatytuøowana Il Concilio non eÁ la tomba dei concordati, zostaøa opu-
blikowana na øamach ¹L'Osservatore Romanoº z 16 stycznia 2009 r.)
prof. Feliciani zwroÂciø uwageÎ na odnowienie praktyki konkordatowej,
do ktoÂ rego doszøo po Soborze WatykanÂ skim II. PodkresÂliø przede wszyst-
kim, zÇe tylko bøeÎdna lektura tekstoÂw soborowych mogøa prowadzicÂ do
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wniosku o wygasÂnieÎ ciu potrzeby odwoøywania sieÎ do instytucji konkorda-
toÂw. Jest natomiast prawdaÎ, zÇe soborowa nauka o wolnosÂci religijnej i o re-
lacjach KosÂcioøa z panÂstwami spowodowaøa istotnaÎ zmianeÎ przyjmowanej
dotaÎd koncepcji konkordatoÂw. Ze szczegoÂ lnaÎ uwagaÎ prelegent odnioÂ sø sieÎ
do dokonanego na Soborze WatykanÂ skim II dowartosÂciowania posøugi
biskupoÂw oraz zwieÎkszania zakresu odpowiedzialnosÂci krajowych Konfe-
rencji EpiskopatoÂw, znajdujaÎce swoÂ j wyraz w postanowieniach wielu po-
soborowych konkordatoÂw, normach Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz
w posoborowym nauczaniu papieskim. SzczegoÂ lnie wymowna jest coraz
bardziej rozwijajaÎca sieÎ praktyka upowazÇniania krajowych Konferencji
EpiskopatoÂw do zawierania z wøadzami panÂ stwowymi umoÂw, ktoÂ rych
celem jest realizacja generalnie sformuøowanych norm konkordatowych.

NasteÎpnie odczytany zostaø list kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza
Stanu Stolicy Apostolskiej. Autor zwroÂciø uwageÎ na trafnosÂcÂ problematy-
ki podjeÎ tej w trakcie sympozjum i wyraziø nadziejeÎ , zÇe roÂwniezÇ Unia Euro-
pejska podaÎzÇy drogaÎ wielu panÂ stw naszego kontynentu, konstruujaÎc siecÂ
relacji z instytucjami kosÂcielnymi. PodkresÂliø, zÇe do realizacji tego celu
nieodzowne jest poszanowanie przez UnieÎ statusu, z jakiego korzystajaÎ
kosÂcioøy i inne wspoÂ lnoty religijne w poszczegoÂ lnych panÂstwach czøon-
kowskich. Za konieczne uznaø roÂwniezÇ poszanowanie przez UnieÎ tozÇsa-
mosÂci poszczegoÂ lnych grup religijnych oraz uznanie ich szczegoÂ lnego zna-
czenia, co powinno znalezÂcÂ wyraz w regularnym dialogu instytucji wspoÂ l-
notowych z reprezentacjami grup religijnych.

W pierwszym dniu konferencji zorganizowano dwie sesje (przedpo-
øudniowaÎ i popoøudniowaÎ). Pierwszej z nich przewodniczyø Antonio Za-
nardi Landi, ambasador Wøoch przy Stolicy Apostolskiej. SesjeÎ teÎ otwo-
rzyø referat posÂwieÎ cony relacjom panÂstwa z KosÂcioøem Katolickim na
Malcie. Autorem tego wystaÎpienia byø Ugo Mifsud Bonnici, prezydent
emeryt Republiki Malty. W szczegoÂ lny sposoÂb skoncentrowaø sieÎ on na
waÎtkach natury historycznej, widzaÎc w nich niezbeÎdne tøo dla wyjasÂnienia
wspoÂ øczesnych relacji panÂstwa i KosÂcioøa na Malcie. OdnoszaÎc sieÎ do
wspoÂ øczesnosÂci, podkresÂliø duzÇy wpøyw KosÂcioøa Katolickiego na zÇycie
publiczne. ZwroÂciø jednak roÂwniezÇ uwageÎ na konsekwencje posteÎpujaÎ-
cych procesoÂw laicyzacyjnych.

Jako kolejny wystaÎpiø o. DamiaÂn Nemec (Uniwersytet PalackyÂ w Oøo-
munÂcu). Przedmiotem jego wystaÎpienia byøa kontraktowa aktywnosÂcÂ
Konferencji Episkopatu Czech. Referent w szczegoÂ lny sposoÂb skoncen-
trowaø sieÎ na umowach dotyczaÎcych duszpasterstwa w wojsku i wieÎ zie-

SPRAWOZDANIA368



niach oraz wspoÂ øpracy podmiotoÂw religijnych z czeskim radiem. PodkresÂ-
liø ekumenicznaÎ wspoÂ øpraceÎ KosÂcioøoÂw w Czechach. Szereg umoÂw ¹kosÂ-
cielnychº ma bowiem charakter troÂ jstronny (ich stronami saÎ organy wøadz
publicznych, Konferencja Episkopatu Czech oraz Ekumeniczna Rada
KosÂcioøoÂw). Wiele uwagi referent posÂwieÎ ciø roÂwniezÇ czeskiemu Konkor-
datowi, ktoÂ ry zostaø podpisany w 2002 r., omawiajaÎc nie tylko jego kon-
strukcjeÎ i tresÂcÂ, lecz takzÇe okolicznosÂci odmowy jego ratyfikacji.

Jako trzeci wystaÎpiø ks. bp Mauro Rivella, podsekretarz Konferencji
Episkopatu Wøoch. Jego wystaÎpienie zostaøo posÂwieÎ cone wøoskiemu re-
zÇimowi konkordatowemu. SzczegoÂ lna uwaga zostaøa zwroÂcona na widocz-
ne dowartosÂciowanie roli Konferencji Episkopatu Wøoch, do ktoÂrego do-
szøo w zwiaÎzku z zawarciem Konkordatu w 1984 r. Znakiem tego dowar-
tosÂciowania jest powierzenie Konferencji troski o wøasÂciwaÎ realizacjeÎ sze-
regu postanowienÂ konkordatowych, w zwiaÎzku z czym Stolica Apostolska
upowazÇniøa jaÎ do zawierania roÂzÇnego rodzaju umoÂw z organami wøadz
publicznych.

Sesji popoøudniowej przewodniczyø ks. abp Giuseppe Bertello, nun-
cjusz apostolski we Wøoszech. PrzemawiajaÎcy jako pierwszy, o. prof. Ma-
nuel Saturino Gomes (Portugalski Uniwersytet Katolicki) skoncentrowaø
sieÎ na historii, strukturze, kompetencjach i dziaøalnosÂci Konferencji Epis-
kopatu Portugalii. ZwroÂciø uwageÎ , zÇe portugalscy biskupi aktywnie uczest-
niczaÎ w dyskusjach publicznych dotyczaÎcych sfery wartosÂci, chociazÇ nie
angazÇujaÎ sieÎ bezposÂrednio w zÇycie polityczne. Obszernie omoÂwiø roÂwniezÇ

portugalskie konkordaty z 1940 i 2004 r.
Kolejnym prelegentem byø prof. BalaÂzs Schanda (Katolicki Uniwer-

sytet Pazmany w Budapeszcie). Jego wystaÎpienie zostaøo posÂwieÎ cone re-
lacjom Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu oraz panÂ stwa na
WeÎgrzech. PierwszaÎ z zasadniczych czeÎ sÂci referatu stanowiøo omoÂwienie
postanowienÂ umoÂw zawartych przez StoliceÎ ApostolskaÎ i WeÎgry w latach
1990, 1994 i 1997. NasteÎpnie uwaga zostaøa przeniesiona na zadania i ak-
tywnosÂcÂ Konferencji Episkopatu WeÎgier. SzczegoÂ lnie interesujaÎce byøy
uwagi odnoszaÎce sieÎ do wzajemnych relacji kompetencji Prymasa WeÎgier
oraz PrzewodniczaÎcego weÎgierskiej Konferencji Episkopatu.

Obrady prowadzone w pierwszym dniu konferencji zamknaÎø referat
ks. prof. dra hab. Piotra Stanisza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawøa II), w ktoÂrym przedstawiø instytucjonalne formy dialogu panÂ stwa
z KosÂcioøem Katolickim w Rzeczypospolitej Polskiej. Na wsteÎpie referent
ukazaø konstytucyjne podstawy tego dialogu, koncentrujaÎc sieÎ kolejno na
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zasadzie wspoÂ ødziaøania, regule bilateralnosÂci oraz promocji dialogu spo-
øecznego. NasteÎpnie ± po zwroÂceniu uwagi na znaczenie Konkordatu
z 1993 r. oraz stosunkoÂw dyplomatycznych Polski ze StolicaÎ ApostolskaÎ
± skoncentrowaø sieÎ na dziaøalnosÂci Komisji WspoÂ lnej przedstawicieli
RzaÎdu i Episkopatu Polski, Komisji MajaÎtkowej oraz Komisji Konkorda-
towych. ZwroÂciø roÂwniezÇ uwageÎ na roÂzÇnorodnosÂcÂ umoÂw zawieranych
przez organy wøadz publicznych z KonferencjaÎ Episkopatu Polski oraz
na rozszerzanie sieÎ dialogu wøadz publicznych z reprezentacjami niekato-
lickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Prelegent w swym wystaÎpieniu wyszedø
poza zwykøaÎ prezentacjeÎ faktoÂw dialogu mieÎdzy panÂstwem i zwiaÎzkami
wyznaniowymi i ukazaø niejako filozofieÎ tego dialogu, czyli roÂzÇne jego
formy na tle zaøozÇenÂ ustrojowych, a przede wszystkim zasygnalizowaø
potrzebeÎ oceny zaistniaøych faktoÂw z punktu widzenia ich waloru praw-
nego. W ten sposoÂb odpowiedziaø na istotny sens i znaczenie tejzÇe kon-
ferencji dla nauki prawa wyznaniowego w Europie.

W drugim dniu konferencji zostaøa przewidziana jedna sesja. Prze-
wodniczyø jej ks. kard. Attalio Nicora, przewodniczaÎcy Administracji Pa-
trymonium Stolicy Apostolskiej. Pierwszy referat wygøosiø ks. prof. Ivan
Stuhec (Uniwersytet w Ljubljanie). Przedmiotem tego wystaÎpienia byøy
relacje mieÎdzy panÂ stwem a KosÂcioøem Katolickim w Søowenii. SzczegoÂ lnaÎ
uwageÎ prelegent zwroÂciø na rozwijajaÎce sieÎ formy dialogu mieÎdzy panÂ -
stwem i KosÂcioøem, podkresÂlajaÎc rosnaÎce znaczenie Konferencji Episko-
patu Søowenii. ZakonÂczyø jednak stwierdzeniem, zÇe nawet wsÂroÂd panÂstw,
ktoÂre w ostatnim czasie przystaÎpiøy do Unii Europejskiej, Søowenia nega-
tywnie wyroÂzÇnia sieÎ stosunkowo niskim stopniem demokratyzacji prawa
wyznaniowego (do dnia dzisiejszego nie wprowadzono np. mozÇliwosÂci
zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej).

W dalszej kolejnosÂci wystaÎpiø prof. Marek Smid (Uniwersytet w Trna-
wie), ktoÂrego prelekcja zostaøa posÂwieÎ cona relacjom Søowacji ze StolicaÎ
ApostolskaÎ, a w szczegoÂ lnosÂci wiaÎzÇaÎcemu te podmioty rezÇimowi konkor-
datowemu. Referent omoÂwiø przede wszystkim tresÂcÂ i znaczenie ukøadu
bazowego z 2000 r. ZwroÂciø uwageÎ na gøoÂwne waÎtki debaty publicznej
odnoszaÎcej sieÎ do tego aktu oraz przedstawiø trudnosÂci wiaÎzÇaÎce sieÎ z wy-
pracowywaniem kolejnych ukøadoÂw parcjalnych.

Ostatni referat stanowiø omoÂwienie zagadnienÂ odnoszaÎcych sieÎ do
dialogu panÂstwa i KosÂcioøa Katolickiego we Francji. Jego autorem byø
prof. Patrick Valdrini, rektor emeryt Instytutu Katolickiego w ParyzÇu.
WprowadzajaÎc w podjeÎ taÎ problematykeÎ , prelegent podkresÂliø, zÇe musi
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bycÂ ona rozpatrywana w konteksÂcie sÂwieckosÂci panÂstwa, zakøadajaÎcej jego
neutralnosÂcÂ. Nie oznacza to jednak, zÇe dystans pomieÎdzy panÂstwem i kosÂ-
cioøem jest zupeønie nie do pokonania, zwøaszcza zÇe przyjmowana we
Francji koncepcja laickosÂci wyrazÂnie ewoluuje w kierunku tzw. laickosÂci
pozytywnej. Prof. Valdrini stwierdziø roÂwniezÇ, zÇe coraz bardziej powszech-
ne jest w jego ojczyzÂnie przekonanie o potrzebie prowadzenia dialogu
panÂstwa z KosÂcioøem Katolickim oraz innymi, zwøaszcza znaczaÎcymi spo-
øecznie zwiaÎzkami wyznaniowymi (np. z grupami muzuømanÂskimi). Wi-
doczne saÎ juzÇ takzÇe pierwsze efekty zmierzajaÎcych w tym kierunku daÎzÇenÂ .

WystaÎpienie konkluzyjne wygøosiø prof. Romeo Astorri (Uniwersytet
Sacro Cuore, Wydziaø Prawa w Piacenzy). ZwroÂciø on uwageÎ na systema-
tyczne rozszerzanie sieÎ kreÎgu panÂstw, w ktoÂrych sytuacja KosÂcioøa Kato-
lickiego zostaøa okresÂlona w umowach ze StolicaÎ ApostolskaÎ, oraz pod-
kresÂliø wzrost znaczenia krajowych Konferencji EpiskopatoÂw w procesie
realizacji norm konkordatowych. ZauwazÇyø ponadto, zÇe w konsekwencji
wskazanych zjawisk i w zwiaÎzku z zasadaÎ roÂwnosÂci systematycznie roz-
budowywane saÎ formy dialogu instytucji politycznych z niekatolickimi
zwiaÎzkami wyznaniowymi.

KonferencjeÎ zamknaÎø prof. Giorgio Feliciani, ktoÂ ry zapowiedziaø wy-
danie materiaøoÂw konferencyjnych. NalezÇy oczekiwacÂ, zÇe wniosaÎ one po-
wazÇny wkøad w dyskusjeÎ dotyczaÎcaÎ wzajemnych relacji panÂstwa i kosÂcioøa.
KonferencjeÎ wieÎ c mozÇna uznacÂ za bardzo potrzebnaÎ, aktualnaÎ, integrujaÎ-
caÎ sÂrodowisko znawcoÂw prawa wyznaniowego w jednoczaÎcej sieÎ Europie.

Henryk Misztal

MieÎdzynarodowa konferencja pt. Podstawy regulacji stosunkoÂw PanÂ-

stwo-KosÂcioÂø w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Wøoskiej, Lublin,
24 kwietnia 2009 r.

W dniu 24 kwietnia 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawøa II odbyøa sieÎ mieÎdzynarodowa konferencja naukowa pt. Pod-
stawy regulacji stosunkoÂw PanÂstwo-KosÂcioÂø w Rzeczypospolitej Polskiej

i Republice Wøoskiej, zorganizowana przez KatedreÎ Prawa Konstytucyj-
nego KUL. Do udziaøu w niej zaproszono grupeÎ specjalistoÂw z zakresu
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relacji panÂ stwo-kosÂcioÂ ø z Uniwersytetu w Bari we Wøoszech. Celem kon-
ferencji byøo poroÂwnawcze przedstawienie modeli relacji mieÎdzy panÂ -
stwem aKosÂcioøem Katolickim i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi w Pols-
ce i we Wøoszech, ukazanie ewolucji przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ , a takzÇe wska-
zanie podobienÂstw i odreÎbnosÂci obu modeli. PodjeÎ ta refleksja naukowa
søuzÇycÂ miaøa lepszemu zrozumieniu specyfiki tych relacji, poznaniu stano-
wisk, ale roÂwniezÇ wskazaniu tych pøaszczyzn, ktoÂre wymagajaÎ poprawy
czy ulepszenia.

KonferencjeÎ otworzyø i powitaø przybyøych gosÂci prorektor Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II ks. dr hab. Søawomir No-
wosad, prof. KUL.Wyraziø on nadziejeÎ , izÇ konferencja poprzez wskazanie
mozÇliwych optymalnych rozwiaÎzanÂ w istniejaÎcych kwestiach spornych
przyniesie takzÇe realne owoce w zÇyciu publicznym. NasteÎpnie w imieniu
organizatoroÂw gøos zabraø dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, kierownik
Katedry Prawa Konstytucyjnego. Jego zdaniem te dwie perspektywy ±
polska i wøoska ± spojrzenia na relacje panÂstwowo-kosÂcielne saÎ interesu-
jaÎce i wielorako uzasadnione. ZwroÂciø uwageÎ na wielowiekowe, historycz-
ne powiaÎzania z KosÂcioøem zaroÂwno panÂstwa polskiego (od przyjeÎ cia
chrzesÂcijanÂstwa w 966 r.), jak i wøoskiego (ze wzgleÎdu na ponad tysiaÎclet-
niaÎ obecnosÂcÂ na terytorium PoÂ øwyspu ApeninÂ skiego PanÂstwa KosÂcielne-
go, a wspoÂ øczesÂnie umiejscowienie w sercu Italii PanÂstwa-Miasta Waty-
kanÂskiego). Ponadto zauwazÇyø, izÇ Wøochy zawsze zajmowaøy szczegoÂ lne
miejsce w sÂwiadomosÂci PolakoÂw. Do dzisÂ obecne saÎ wpøywy kultury wøo-
skiej w polskiej architekturze, literaturze, sztuce, a nawet kuchni. RoÂw-
niezÇ nasz hymn panÂstwowy ± PiesÂnÂ LegionoÂw Polskich we Wøoszech ± po
dzisÂ dzienÂ przypomina drogeÎ PolakoÂw do niepodlegøej Ojczyzny: ¹z ziemi
wøoskiej do Polskiº. WspoÂ øczesÂnie za sprawaÎ Ojca SÂwieÎ tego Jana Pawøa II
Italia byøa i jest najczeÎ sÂciej odwiedzanym przez PolakoÂw krajem euro-
pejskim. DzieÎkujaÎc gosÂciom z Wøoch za udziaø w konferencji, wyraziø
nadziejeÎ na dalszaÎ owocnaÎ i korzystnaÎ dla obu stron wspoÂ øpraceÎ naukowaÎ
z Uniwersytetem w Bari.

PrzedpoøudniowaÎ sesjeÎ konferencji poprowadziø ks. prof. dr hab. Hen-
ryk Misztal (KUL). Referat wprowadzajaÎcy w polskaÎ czeÎ sÂcÂ problematyki
obrad pt. Relacje PanÂstwa oraz kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznanio-

wych w Rzeczypospolitej Polskiej wygøosiø ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof.
KUL, kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL. Przedstawiø on
proces formowania sieÎ przepisoÂw okresÂlajaÎcych relacje pomieÎdzy panÂ -
stwem a KosÂcioøem Katolickim i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi, jaki
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przebiegø we wspoÂ øczesnej Polsce po 1989 r. NasteÎpnie ogoÂ lnie scharak-
teryzowaø konstytucyjne unormowania przedmiotowych relacji. ZwroÂciø
uwageÎ , izÇ unormowania te nie zostaøy podporzaÎdkowane jednej opcji
politycznej czy sÂwiatopoglaÎdowej, ale saÎ owocem szerokiego kompromi-
su. W Konstytucji znalazøy sieÎ rozwiaÎzania wynikajaÎce z polskich tradycji,
a takzÇe wzorowane na normach prawa mieÎdzynarodowego, posÂwieÎ conych
ochronie wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, czy tezÇ stanowiaÎce kalkeÎ roz-
wiaÎzanÂ przyjmowanych w innych panÂstwach, w tym w szczegoÂ lnosÂci wpi-
sanych do Konstytucji Republiki Wøoskiej. Na koniec swego wystaÎpienia
wskazaø problemy otwarte, jakie mozÇna dostrzec we wspoÂ øczesnych rela-
cjach mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi w naszym kraju,
z ktoÂ rych najistotniejszym ± jego zdaniem ± jest postulowana zmiana
modelu finansowania instytucji kosÂcielnych. Jako mozÇliwy do przyjeÎ cia
wzorzec w tym zakresie wskazaø rozwiaÎzania funkcjonujaÎce we Wøoszech
i na WeÎgrzech. Zaznaczyø przy tym, izÇ istnienie zasygnalizowanych prob-
lemoÂw nie zmienia jednak ogoÂ lnie pozytywnej oceny relacji panÂ stwo-kosÂ-
cioÂ ø w Polsce. Pomimo sÂwieckiego charakteru tych relacji pamieÎ ta sieÎ
w nich o chrzesÂcijanÂ skich korzeniach i dostrzega znaczenie kosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jako partneroÂw panÂstwa w dialogu
i wspoÂ ødziaøaniu dla dobra czøowieka i dobra wspoÂ lnego.

Kolejny referat pt. Podstawy regulacji stosunkoÂw PanÂstwo-KosÂcioÂø

w Konstytucji Republiki Wøoskiej wygøosiø prof. Gaetano Dammacco.
OmoÂwiø proces ksztaøtowania sieÎ relacji mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem
od poczaÎtkoÂw istnienia panÂstwa wøoskiego (1861 r.), poprzez zawarcie
TraktatoÂw LateranÂskich (11 lutego 1929 r.), przyjeÎ cie Konstytucji (1947),
azÇ po rewizjeÎ Konkordatu z 1929 r., ktoÂ rej dokonano w 1984 r., a ktoÂra
miaøa na celu dostosowanie regulacji konkordatowej do postanowienÂ So-
boru WatykanÂskiego II. We wøoskim porzaÎdku prawnym funkcjonuje
zasada sÂwieckosÂci panÂ stwa, chocÂ nie zostaøa ona wprost wpisana do Kon-
stytucji. SÂwieckosÂcÂ nie oznacza jednak indyferencji. Religia we Wøoszech
traktowana jest jako dobro wspoÂ lne, a nie przyczyna konfliktoÂw. Po omoÂ-
wieniu przepisoÂw prawnych prof. G. Dammacco skoncentrowaø sieÎ na
przedstawieniu biezÇaÎcych problemoÂw, jakie niesie ich praktyczne stoso-
wanie. Zaznaczyø przy tym, izÇ saÎ to problemy, ktoÂ re pojawiajaÎ sieÎ takzÇe
w innych wspoÂ øczesnych panÂstwach liberalnych i zwiaÎzane saÎ z posteÎpujaÎ-
caÎ w tych panÂ stwach laicyzacjaÎ zÇycia publicznego.

Po przerwie przewodnictwo obrad objaÎø ks. prof. dr hab. JoÂzef Kru-
kowski (KUL). NasteÎpnie kolejny z gosÂci przybyøych z Uniwersytetu
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w Bari, prof. Paolo Stafani, wygøosiø przedøozÇenie pt. Zasada laickosÂci

w orzecznictwie SaÎdu Konstytucyjnego Republiki Wøoskiej. Przedstawiø
wizjeÎ sÂwieckosÂci panÂstwa, jakaÎ mozÇna wyprowadzicÂ z orzecznictwa SaÎdu
Konstytucyjnego (SK). TrudnosÂcÂ tej materii ± zdaniem moÂwcy ± wynika
ze wspomnianego juzÇ braku wyrazÇonej explicite w Konstytucji zasady
sÂwieckosÂci panÂ stwa. Prelegent omoÂwiø wybrane orzeczenia SK, m.in. do-
tyczaÎce fakultatywnego nauczania religii w szkoøach publicznych, odno-
szaÎc sieÎ do ich uzasadnienÂ . KonÂczaÎc, podkresÂliø, izÇ w ocenie SK sÂwieckosÂcÂ
panÂstwa przyjeÎ ta we Wøoszech jest traktowana jako gwarancja i reÎkojmia
wolnosÂci religijnej.

Problematyka polskich regulacji wyznaniowych powroÂciøa w referacie
ks. prof. dr. hab. Henryka Misztala zatytuøowanym Ustawy majowe ±

o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania oraz o stosunku PanÂstwa

do KosÂcioøa katolickiego w Polsce ± z perspektywy 20 lat. Prelegent roz-
poczaÎø od przedstawienia døugiej i trudnej drogi, jakaÎ nalezÇaøo przebycÂ, by
mogøo dosÂcÂ do uchwalenia wspomnianych ustaw. PodkresÂliø istotnaÎ roleÎ ,
jakaÎ w tym procesie odegraøa Komisja Mieszana (WspoÂ lna), zøozÇona
z przedstawicieli RzaÎdu i Episkopatu Polski. To w duzÇej mierze w wyniku
jej staranÂ , u schyøku Polski Ludowej, w dniu 17 maja 1989 r. uchwalone
zostaøy trzy ustawy ± o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, o sto-
sunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w RP i o ubezpieczeniu spoøecz-
nym duchownych. PrzyjeÎ cie tych ustaw rozpoczeÎ øo proces demokratyzacji
polskiego prawa wyznaniowego. Prelegent wskazaø najistotniejsze zmiany
w sytuacji prawnej poszczegoÂ lnych osoÂb w zakresie wolnosÂci sumienia
i wyznania, jak i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w tym w szczegoÂ lnosÂci KosÂcio-
øa Katolickiego, jakie byøy efektem przyjeÎ cia przedmiotowych ustaw.

W dyskusji podsumowujaÎcej teÎ czeÎ sÂcÂ obrad powroÂcono do definicji
sÂwieckosÂci panÂ stwa i czeÎ sto uzÇywanych w konteksÂcie tej sÂwieckosÂci pojeÎ cÂ:
laicyzmu i panÂstwa laickiego. OdnoszaÎc sieÎ do nich, prof. Paolo Stafani
powiedziaø, zÇe jego zdaniem sÂwieckosÂcÂ-laickosÂcÂ panÂstwa nie jest ani do-
bra, ani zøa, przede wszystkim zasÂ nie mozÇe ona miecÂ charakteru antyre-
ligijnego, bo woÂwczas przestaje bycÂ sÂwieckosÂciaÎ. PanÂstwo sÂwieckie pozwa-
la swoim obywatelom na wyrazÇanie przekonanÂ religijnych, samo jednak ±
podkresÂliø ± nie pozostaje niewolnikiem zÇadnej koncepcji religijnej.

SesjeÎ popoøudniowaÎ pod przewodnictwem ks. dr. hab. Piotra Stani-
sza, prof. KUL, rozpoczaÎø cykl referatoÂw posÂwieÎ conych konkordatom:
polskiemu i wøoskiemu. Prof. Maria Luisa Lo Giacco przedstawiøa referat
pt. Ocena obowiaÎzywania Konkordatu zawartego pomieÎdzy StolicaÎ
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ApostolskaÎ a RepublikaÎ WøoskaÎ w 25-lecie od jego nowelizacji. Rozpo-
czeÎ øa swoje wystaÎpienie od ukazania okolicznosÂci, w jakich doszøo do
modyfikacji Konkordatu wøoskiego w 1984 r. WyszczegoÂ lniøa zmiany,
jakie zostaøy wprowadzone w drodze tej nowelizacji. Dotyczyøy one
przede wszystkim: organizacji nauczania religii w szkoøach publicznych
(zmiana z systemu obligatoryjnego na fakultatywny), zawierania maø-
zÇenÂ stw w formie kanonicznej ze skutkami cywilnymi, finansowania du-
chownych. Accordo z 1984 r. miaøo charakter ramowy, pozostawiøo sze-
reg kwestii do uregulowania w dalszych porozumieniach zawieranych
mieÎdzy przedstawicielami Episkopatu Wøoch i lokalnych wøadz panÂstwo-
wych. Takie dodatkowe umowy dotyczyøy np. kwestii ochrony doÂbr kul-
tury czy mozÇliwosÂci sprawowania opieki duszpasterskiej w osÂrodkach
odosobnienia.

ProblematykeÎ polskiego Konkordatu zawartego w 1993 r. podjaÎø ks.
prof. dr hab. JoÂzef Krukowski w referacie pt.Konkordat pomieÎdzy StolicaÎ

ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ. Przedstawiø kontekst historyczny
zawarcia umowy, okolicznosÂci, ktoÂ re zawazÇyøy na døugim oczekiwaniu
na jej ratyfikacjeÎ (doszøo do niej dopiero w 1998 r.), problematykeÎ sku-
tecznosÂci Konkordatu i formy jego realizacji w krajowym porzaÎdku praw-
nym. OmawiajaÎc katalog spraw uregulowanych w umowie, w sposoÂb
szczegoÂ lny zwroÂciø uwageÎ na: gwarancje wolnosÂci KosÂcioøa w zakresie
komunikowania w pøaszczyzÂnie horyzontalnej i wertykalnej, uznanie oso-
bowosÂci prawnej KosÂcioøa i jego jednostek organizacyjnych, swobodeÎ
peønienia misji w zÇyciu publicznym, wolnosÂcÂ dokonywania zmian w struk-
turze terytorialnej, niezalezÇnosÂcÂ w mianowaniu duchownych, wolnosÂcÂ
sprawowania kultu publicznego, nienaruszalnosÂcÂ miejsc kultu i cmentarzy,
prawo do prowadzenia placoÂwek osÂwiatowo-wychowawczych, uniwersy-
tetoÂw, szkoÂ ø wyzÇszych, prowadzenia duszpasterstwa wobec osoÂb przeby-
wajaÎcych w wojsku, zakøadach penitencjarnych, zakøadach opieki zdro-
wotnej i pomocy spoøecznej, a takzÇe prawo do drukowania i rozpowszech-
niania materiaøoÂw i publikacji, do posiadania sÂrodkoÂw spoøecznego prze-
kazu i emitowania audycji w publicznej radiofonii i telewizji. OceniajaÎc
przyjeÎ taÎ regulacjeÎ , prof. J. Krukowski stwierdziø, izÇ Konkordat przyczyniø
sieÎ do stabilizacji stosunkoÂw na linii panÂstwo-KosÂcioÂ ø Katolicki, a posÂred-
nio roÂwniezÇ do ustabilizowania sytuacji innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
KonÂczaÎc, zgøosiø postulat zawarcia przez PolskeÎ jeszcze dwoÂch umoÂw ze
StolicaÎ ApostolskaÎ, a mianowicie dotyczaÎcych spraw finansowych i statusu
prawnego Ordynariatu Polowego WP.
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ProblematykeÎ dziaøalnosÂci KosÂcioøa we Wøoszech w referacie pt. Re-
lacje pozakonkordatowe pomieÎdzy KosÂcioøem katolickim a PanÂstwem

Wøoskim omoÂwiøa prof. Roberta Santoro. Materia konkordatowa nie wy-
czerpuje problematyki stosunkoÂw panÂ stwo-kosÂcioÂ ø. Zdaniem prelegentki
juzÇ po 1984 r. pojawiøo sieÎ szereg zagadnienÂ , ktoÂ re niewaÎtpliwie mozÇna
zaliczycÂ do tzw. res mixtae, a ktoÂre mogaÎ rodzicÂ problemy w sferze wol-
nosÂci religijnej, jak chociazÇby kwestie aborcji, eutanazji, zapøodnienÂ in

vitro, bioetyki itp. SzczegoÂ lnie istotna w konteksÂcie rozwoju inzÇynierii
genetycznej i nauk biomedycznych staje sieÎ problematyka okresÂlenia
i kontroli granic zÇycia i sÂmierci czøowieka. Tworzenie prawa w tym zakre-
sie wiaÎzÇe sieÎ z dopuszczeniem do gøosu w dyskusji nad tymi zagadnieniami
takzÇe przedstawicieli KosÂcioøa. Ich stanowcze wystaÎpienia byøy niejedno-
krotnie we Wøoszech niesøusznie interpretowane jako proÂby ingerencji
KosÂcioøa w tworzenie prawa krajowego dotyczaÎcego problematycznych
zagadnienÂ . Ingerencja w proces legislacyjny jest oczywisÂcie niedopuszczal-
na w panÂstwie sÂwieckim, ale ± jak zaznaczyøa prelegentka ± z drugiej
strony nalezÇy pamieÎ tacÂ, zÇe saÎ to kwestie, w ktoÂrych katolicy nie mogaÎ
milczecÂ, a zgodnie z art. 1 Konkordatu z 1984 r. nie ma takiej sfery,
w ktoÂrej katolicy nie mogliby sieÎ wypowiadacÂ. Jako przykøad sprawy,
ktoÂra w ostatnim czasie podzieliøa opinieÎ publicznaÎ we Wøoszech, przyto-
czyøa orzeczenia saÎdu dotyczaÎce leczenia Eluany Englaro, dla ktoÂrej ro-
dzice zazÇaÎdali przerwania interwencji medycznej.

Ostatni cykl referatoÂw wygøoszonych w trakcie konferencji posÂwieÎ co-
ny zostaø charakterystyce unormowanÂ Konstytucji RP z 1997 r., stanowiaÎ-
cych podstaweÎ regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂ stwem a kosÂcioøami i inny-
mi zwiaÎzkami wyznaniowymi w Polsce. Jako pierwsza ± zgodnie z syste-
matykaÎ przepisoÂw zawartych w art. 25 Konstytucji ± zostaøa przyblizÇona
zasada roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Mgr Kamila DoktoÂ r-Bindas (KUL), ktoÂ ra omoÂwiøa wymienionaÎ zasadeÎ ,
zwroÂciøa uwageÎ na znaczenie, jakie jest jej przypisywane w demokratycz-
nym panÂstwie prawnym i wspoÂ øczesnym spoøeczenÂ stwie demokratycznym.
W swoim wystaÎpieniu przytoczyøa roÂwniezÇ przewazÇajaÎce poglaÎdy doktry-
ny na jej temat oraz sposoÂb interpretacji powyzÇszej zasady w orzecznictwie
Trybunaøu Konstytucyjnego. NasteÎpnie gøos zabraø dr Marek Dobrowol-
ski (KUL), ktoÂry w swoim wystaÎpieniu podjaÎø proÂbeÎ odpowiedzi na dosÂcÂ
prowokacyjnie postawione pytanie: bezstronnosÂcÂ (neutralnosÂcÂ) panÂ stwa
w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych ±
rzeczywistosÂcÂ czy utopia? W swoim wystaÎpieniu zwroÂciø uwageÎ na trud-
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nosÂci, jakie rodzaÎ sieÎ przy interpretacji tego przepisu, a wiaÎzÇaÎ sieÎ z ustale-
niem normy posteÎpowania, jednoznacznie okresÂlajaÎcej obowiaÎzki orga-
noÂw panÂstwa. Zdaniem prelegenta dosøowne rozumienie tzw. bezstron-
nosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂ stwa mozÇe prowadzicÂ w sÂlepy zauøek. Referat
konÂczaÎcy obrady wygøosiø dr Przemysøaw Czarnek (KUL). W swoim
przedøozÇeniu ukazaø autonomieÎ i wspoÂ ødziaøanie w relacjach panÂstwa i kosÂ-
cioøa jako standardy panÂ stwa prawa. UzasadniajaÎc perspektyweÎ swojego
spojrzenia na fundamentalne dla relacji panÂstwo-kosÂcioÂ ø zasady: auto-
nomii i wspoÂ ødziaøania, podkresÂliø, izÇ zasada panÂ stwa prawa wyrazÇona
w art. 2 Konstytucji RP jest uwazÇana za podstaweÎ wszystkich rozwiaÎzanÂ
ustrojowych i ¹zasadeÎ zasadº.

Na podkresÂlenie zasøuguje wysoki poziom merytoryczny wygøoszo-
nych referatoÂw. ZroÂzÇnicowane tematycznie wystaÎpienia prelegentoÂw po-
zwoliøy wieloaspektowo przeanalizowacÂ relacje pomieÎdzy panÂstwem
a kosÂcioøem w Polsce i we Wøoszech. OczekiwacÂ zatem mozÇna, zÇe zapo-
wiadane przez organizatoroÂw ksiaÎzÇkowe wydanie materiaøoÂw pokonfe-
rencyjnych beÎdzie roÂwnie interesujaÎce.

Marta Ordon

VI OgoÂlnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczaso-

wosÂci do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na prze-

strzeni lat 1989-2009, KamienÂ SÂ laÎski, 19-21 maja 2009 r.

W dniach 19-21 maja 2009 r. w Kamieniu SÂ laÎskim odbyøo sieÎ
VI OgoÂ lnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczaso-

wosÂci do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na prze-

strzeni lat 1989-2009. Organizatorami tego naukowego spotkania byli:
Zakøad Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziaøu Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wy-
znaniowego. Patronat nad konferencjaÎ objeÎ li: wiceprezes Rady Minis-
troÂw, minister spraw wewneÎ trznych i administracji Grzegorz Schetyna
oraz marszaøek wojewoÂdztwa opolskiego JoÂzef Sebesta.

Przybyli uczestnicy konferencji zostali powitani przez ks. dr. D. Wa-
lencika i ks. prof. dr. hab. Z. Gleisnera. Uroczystego otwarcia tego na-
ukowego spotkania dokonaø dziekan Wydziaøu Prawa i Administracji
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Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. T. Cielecki. Z kolei w tematykeÎ
naukowaÎ wprowadziø zgromadzonych swoim wystaÎpieniem prezes Pol-
skiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego prof. dr hab. Tadeusz J. Zie-
linÂ ski.

Przewodnictwo sesji I wprowadzajaÎcej objaÎø prof. dr hab. W. Urusz-
czak. Jako pierwszy wystaÎpiø prof. dr hab. M. Pietrzak (UW), przedsta-
wiajaÎc referat pt. Geneza ustaw wyznaniowych z 17 maja 1989 roku.
Znaczenie i wymoweÎ uchwalonych 17 maja 1989 r. ustaw wyznaniowych
± o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego, o gwarancjach wolnosÂci
sumienia i wyznania oraz o ubezpieczeniu spoøecznym duchownych ±
przysøoniøy, wedøug prelegenta, wydarzenia polityczne i zmiany ustrojowe
zwiaÎzane z realizacja postanowienÂ OkraÎgøego Stoøu. Stanowiøy one w po-
lityce wyznaniowej totalitarnego panÂstwa socjalistycznego wydarzenie
szczegoÂ lne i nieporoÂwnywalne z jakaÎkolwiek innaÎ regulacjaÎ prawnaÎ w kra-
jach bloku socjalistycznego. Zamykaøy definitywnie okres, w ktoÂ rym sto-
sunki panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi byøy ksztaøtowane pod wpøy-
wem ideologii socjalistycznej. Ustawy wyznaniowe tworzyøy jakosÂciowo
nowy model stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi,
gwarantujaÎc im swobodeÎ dziaøanÂ .

TematykaÎ jednej z ustaw wyznaniowych zajaÎø sieÎ ks. prof. dr hab.
P. Stanisz (KUL) w swoim referacie zatytuøowanym Ewolucja statusu

prawnego osoÂb duchownych w zakresie ubezpieczenÂ spoøecznych i ubez-

pieczenia zdrowotnego. Ustawa o ubezpieczeniu spoøecznym duchownych
byøa døugo oczekiwanym unormowaniem, poniewazÇ po raz pierwszy uzna-
no, zÇe pozostawanie w stanie duchownym jest wystarczajaÎcym tytuøem do
bycia objeÎ tym ubezpieczeniem i tym samym zakonÂczono okres instrumen-
talnego traktowania przepisoÂw dotyczaÎcych ubezpieczenia tych osoÂb.
ObowiaÎzujaÎcych dzisiaj unormowanÂ nie mozÇna, wedøug prelegenta, uznacÂ
za ostatecznie uksztaøtowane. PozostajaÎ one nadal w sÂcisøym zwiaÎzku
z rozwiaÎzaniami dotyczaÎcymi finansowania kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych, jednak potrzebaÎ czasu jest wypracowanie nowego modelu finan-
sowania grup religijnych, w tym przepisoÂw dotyczaÎcych ubezpieczenia
duchownych, gdzie za przykøad mogaÎ posøuzÇycÂ rozwiaÎzania wøoskie.

Kolejne wystaÎpienie wygøosiø dr A. Czohara pt. Periodyzacja polityki

wyznaniowej III Rzeczypospolitej. Na poczaÎtku prelegent wymieniø po-
jeÎ cia wprowadzajaÎce w tematykeÎ polityki wyznaniowej, a nasteÎpnie je
zdefiniowaø. PrzechodzaÎc do czeÎ sÂci merytorycznej, wyodreÎbniø cztery
okresy polityki wyznaniowej III Rzeczypospolitej: pierwszy ± 1989 r.,
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drugi ± lata 1990-1998, trzeci ± lata 1999-2001, czwarty ± od 2002 r. Autor
omoÂwiø uchwalane w poszczegoÂ lnych periodach akty normatywne, wska-
zujaÎc na ich doniosøosÂcÂ i wpøyw na ksztaøtujaÎcaÎ sieÎ politykeÎ wyznaniowaÎ
w dzisiejszej Polsce.

Prawo cmentarne jako jeden z elementoÂw zakresu prawa wyznanio-
wego staøo sieÎ inspiracjaÎ referatu dr. M. Kijowskiego (UR) na temat:
Prawo wyznaniowe a prawo cmentarne. Kilka uwag w 50. roczniceÎ obo-

wiaÎzywania ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarøych. Prelegent pod-
kresÂliø doniosøosÂcÂ tego unormowania, ktoÂre mimo odlegøej daty uchwale-
nia jest nadal aktualne. Geneza tej ustawy wiaÎzÇe sieÎ z tematykaÎ wyzna-
niowaÎ, dotyczaÎcaÎ tolerancji religijnej w zakresie chowania zmarøych bez-
wyznaniowych na terenie cmentarzy wyznaniowych. Ma to swoje od-
zwierciedlenie w art. 8 ust. 2 tej ustawy, ktoÂry nakazuje umozÇliwienie
pochowania osoby bezwyznaniowej lub innego wyznania na terenie
cmentarza wyznaniowego, jezÇeli w danej miejscowosÂci nie ma cmentarza
komunalnego.

Pokrewne zagadnienie staøo sieÎ podstawaÎ wystaÎpienia mgr B. Wach
(WSZ w Gorzowie Wielkopolskim) zatytuøowanego Problem eutanazji

w doktrynach wybranych religii. Prelegentka skupiøa sieÎ na religiach
niechrzesÂcijanÂskich, monoteistycznych, takich jak judaizm, islam oraz
buddyzm. Dokonaøa ona przedstawienia zgodnie z doktrynami tych
religii problemoÂw bioetycznych, zagadnienÂ dotyczaÎcych sÂmierci, umie-
rania czy mozÇliwosÂci dokonania eutanazji. Wskazywaøa, czy takie za-
chowania saÎ zgodne z doktrynami tych wyznanÂ oraz jak wskazane re-
ligie rozumiejaÎ zakonÂczenie zÇycia, jak dalece umozÇliwiajaÎ ingerencjeÎ
medycyny, ktoÂ ra ma za zadanie przedøuzÇenie czynnosÂci zÇyciowych czøo-
wieka.

Innym zagadnieniem natomiast zajeÎ øa sieÎ mgr K. Krzysztofek (UJ)
w swoim referacie pt. Stowarzyszenia KosÂcioøa katolickiego w sÂwietle

norm Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. We wsteÎpie pre-
legentka wskazaøa, zÇe prawo do zrzeszania sieÎ stanowi jedno z podstawo-
wych praw czøowieka, ktoÂ re gwarantowane jest zaroÂwno przez przepisy
prawa mieÎdzynarodowego, jak i krajowego. PodkresÂliøa jego zakorzenie-
nie w godnosÂci czøowieka. Wskazaøa roÂwniezÇ, zÇe z jego tresÂci wynika
prawo do zrzeszania sieÎ w celach religijnych. Obok prawa panÂ stwowego
przywoøane zostaøy podstawy prawa wewneÎ trznego KosÂcioøa Katolickie-
go, jakim jest prawo kanoniczne, ktoÂ re umozÇliwia wiernym zrzeszanie sieÎ
w celach religijnych. W dalszej czeÎ sÂci referatu prelegentka przeanalizo-
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waøa dokøadnie przepisy Ustawy Zasadniczej z 1997 r. dotyczaÎce omawia-
nej materii.

Po wygøoszonych referatach miaøa miejsce ciekawa dyskusja, w ktoÂ rej
udziaø wzieÎ li ± oproÂcz referentoÂw ± takzÇe: mgr A. Merker, dr P. Florja-
nowicz-Bøachut, ks. prof. dr hab. J. Krukowski, dr hab. J. Koredczuk, prof.
dr hab. W. Uruszczak, mgr M. ZawisÂlak, prof. dr hab. M. Pietrzak oraz dr
P. Borecki. Po zakonÂczonej dyskusji odbyøo sieÎ Walne Zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

W czasie drugiego dnia sympozjum odbywaøy sieÎ sesje roÂwnolegøe.
SesjeÎ II A pt. WolnosÂcÂ religijna rozpoczaÎø prof. dr hab. T.J. ZielinÂ ski
(ChAT) wystaÎpieniem nt. Ustawa z 17 maja 1989 roku o gwarancjach

wolnosÂci sumienia i wyznania jako ¹magna cartaº swoboÂd sÂwiatopoglaÎdo-

wych w Polsce. Prelegent podkresÂliø doniosøosÂcÂ tego aktu w polskim sys-
temie prawa oraz jej nowatorski charakter. Stwierdziø, zÇe jest ona dekla-
racjaÎ swoboÂd sÂwiatopoglaÎdowych nie tylko religijnych. Wedøug autora
ustawa ta posiada wielki potencjaø, poniewazÇ bez szkody dla caøosÂci unor-
mowania uzupeøniana jest o dodatkowe gwarancje dotyczaÎce wolnosÂci
sumienia i wyznania.

NasteÎpnie gøos zabraø dr hab. J. Koredczuk (UWr), wygøaszajaÎc refe-
rat pt. Ewolucja prawnokarnej ochrony wolnosÂci sumienia i wyznania

w Polsce w latach 1989-2009. Prelegent zwroÂciø uwageÎ na doniosøosÂcÂ zna-
czenia prawnokarnej ochrony wolnosÂci sumienia i wyznania. W omawia-
nej materii autor wskazaø dwa podokresy i poddaø je analizie. Pierwszy to
lata 1989-1998, natomiast drugi okres to czas od 1998 r. do dnia dzisiej-
szego. PodstawaÎ wprowadzenia takiego podziaøu staøy sieÎ kryteria prawne
o charakterze konstytucyjnym, dotyczaÎce sytuacji relacji panÂstwo-kosÂcioÂ ø.

Kolejny referat wygøosiø dr P. Sobczyk (UKSW) pt. WolnosÂcÂ religijna

w dziaøalnosÂci orzeczniczej Trybunaøu Konstytucyjnego. Prelegent rozpo-
czaÎø swoje rozwazÇania od zagadnienÂ wyjasÂniajaÎco-wprowadzajaÎcych,
stwierdzajaÎc, zÇe orzekanie w sprawach hierarchicznosÂci aktoÂw normatyw-
nych, czyli badanie zgodnosÂci z KonstytucjaÎ czy aktem bezposÂrednio hie-
rarchicznie wyzÇszym, jest podstawowaÎ funkcjaÎ Trybunaøu Konstytucyjne-
go. PodkresÂliø, zÇe jednym z wielu zagadnienÂ podejmowanych w dziaøalnosÂ-
ci orzeczniczej Trybunaøu Konstytucyjnego jest wolnosÂcÂ religijna. Zalicza-
na jest ona do kategorii podstawowych praw czøowieka oraz okresÂlana
jako prawo podmiotowe.

MgrM.Mikuøa (UJ) z kolei wygøosiø referat pt. Prawnokarna ochrona
zasady swobody sumienia i religii w saÎdownictwie III Rzeczypospolitej.
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W swoim wystaÎpieniu prelegent nawiaÎzaø do orzeczenÂ SaÎdu NajwyzÇszego
z okresu mieÎdzywojennego. Wskazaø na aktualnosÂcÂ rozpatrywanych tam
kwestii na gruncie wolnosÂci sumienia i wyznania odnosÂnie do mozÇliwosÂci
wypowiedzi artystyczno-literackich. Autor stwierdziø takzÇe, zÇe tresÂci przy-
toczonych orzeczenÂ mogaÎ stacÂ sieÎ elementem uzasadnienÂ dzisiejszych
orzeczenÂ SaÎdu NajwyzÇszego.

InnaÎ materieÎ poruszyø dr M. Bielecki (KUL) w swoim referacie Ewo-

lucja regulacji prawnych dotyczaÎcych wolnosÂci religijnej dziecka w Polsce

w latach 1989-2009. Prelegent zauwazÇyø, zÇe rozwazÇania dotyczaÎce wolnosÂ-
ci religijnej dziecka mogaÎ odnosicÂ sieÎ jedynie do takiej osoby, ktoÂ ra osiaÎg-
neÎ øa wystarczajaÎcy stopienÂ rozeznania w zakresie tej wolnosÂci. Wskazaø na
wielkaÎ trudnosÂcÂ precyzyjnego okresÂlenia tego momentu. Autor w dalszej
czeÎ sÂci wystaÎpienia przedstawiø rozwiaÎzania prawne polskiego systemu
prawnego normujaÎce teÎ materieÎ .

Z kolei dr hab. E. Waszkiewicz (UWr) wygøosiøa referat pt. Ewolu-
cja polityki wøadz panÂstwowych wobec mniejszosÂci wyznaniowych

w Polsce (1989-2005). Prelegentka podkresÂliøa doniosøe znaczenie ustaw
majowych dla omawianej kwestii. Wskazane zostaøy elementy historycz-
ne genezy polityki wøadz panÂstwowych wobec mniejszosÂci wyznanio-
wych w Polsce. ZapoczaÎtkowane przemiany systemowe juzÇ na poczaÎtku
lat dziewieÎ cÂdziesiaÎtych pozwoliøy na rozwoÂ j mniejszosÂci wyznaniowych,
ktoÂ rych zakres pokrywaø sieÎ czeÎ sto z zakresem pojeÎ cia ¹mniejszosÂcÂ na-
rodowaº.

Wygøoszone referaty staøy sieÎ podstawaÎ interesujaÎcej dyskusji, w ktoÂ -
rej obok prelegentoÂw udziaø wzieÎ li: dr K. Walczuk, ks. prof. dr hab.
R. Sztychmiler, ks. dr P. Steczkowski, mgr M. ZawisÂlak, prof. dr hab.
R. Maøajny oraz mgr A. SicinÂ ski.

RoÂwnolegøaÎ sesjeÎ II B Relacje panÂstwo-zwiaÎzki wyznaniowe rozpo-
czaÎø dr P. Borecki (UW) swoim referatem pt. Na drodze do konkordatu.

Geneza projektu konwencji mieÎdzy PRL a StolicaÎ ApostolskaÎ z 1988 roku.
Prelegent rozpoczaÎø referat od stwierdzenia, zÇe parafowanie 4 maja 1988 r.
projektu konwencji mieÎdzy PRL a StolicaÎ ApostolskaÎ stanowiøo istotny
element genezy Konkordatu z 28 lipca 1993 r. NasteÎpnie omoÂwiø histo-
ryczne podøozÇe dotyczaÎce nieobowiaÎzywalnosÂci Konkordatu z 1925 r. oraz
dziaøania strony rzaÎdowej w celu nawiaÎzania stosunkoÂw dyplomatycznych
ze StolicaÎ ApostolskaÎ, czego uwienÂczeniem byøo parafowanie wspomnia-
nego juzÇ projektu konwencji. Byøo to poprzedzone prowadzeniem wspoÂ l-
nych prac strony rzaÎdowej i kosÂcielnej.
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Z kolei ks. prof. dr hab. J. Krukowski (KUL, UKSW) wygøosiø referat
pt. Stabilizacyjna funkcja konkordatu w regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂ-

stwem a KosÂcioøem katolickim i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi w Pols-

ce. Prelegent rozpoczaÎø od wskazania znaczenia Konkordatu jako umowy
mieÎdzynarodowej. NasteÎpnie omoÂwiø pozycjeÎ Konkordatu w hierarchii
zÂroÂdeø prawa oraz jego funkcjeÎ stabilizacyjnaÎ. Przedstawiony zostaø takzÇe
zakres spraw regulowanych tym aktem oraz metoda redagowania prze-
pisoÂw zawierajaÎcych normy konkordatowe i zwiaÎzane z tym sposoby rea-
lizacji tych norm w zÇyciu spoøecznym.

NasteÎpny referat przedstawiø ks. prof. dr hab. W. GoÂralski (UKSW,
WSDPøock) pt.Gwarancje zøozÇone przez KosÂcioÂø katolicki w konkordacie

z 1993 roku. Prelegent na poczaÎtku swojego wystaÎpienia stwierdziø, zÇe
Konkordat z 1993 r. reprezentuje nowy posoborowy model tego rodzaju
umowy. Hoøduje on paradygmatowi Soboru WatykanÂskiego II, ktoÂ rego
podstawowaÎ zasadaÎ ksztaøtowania stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a kosÂcio-
øem jest ochrona wolnosÂci religijnej. Stwierdziø takzÇe, zÇe wolnosÂcÂ ta ma
swoje zÂroÂdøo w nalezÇnej kazÇdemu czøowiekowi godnosÂci osoby ludzkiej.
Mimo swoich mankamentoÂw wydaje sieÎ skutecznym instrumentem praw-
nym, umozÇliwiajaÎcym harmonijne ksztaøtowanie stosunkoÂw mieÎdzy panÂ -
stwem a kosÂcioøem, ponadto søuzÇy dobru czøowieka i dobru wspoÂ lnemu.

Po kroÂ tkiej przerwie kolejny referat przedstawiø mgr A. Merker pt.
Artykuø 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku ±

søuszny, ale trudny do realizacji przepis. Prelegent podkresÂliø, zÇe przepis
ten nawiaÎzuje do wøoskich rozwiaÎzanÂ konstytucyjnych. Przepis ten okresÂ-
lony zostaø jako rozwiaÎzanie potrzebne, ale niestety nierealizowane.
W swoich rozwazÇaniach na temat tego artykuøu autor nawiaÎzaø takzÇe do
zasady roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz do zasady auto-
nomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w swoich wza-
jemnych relacjach.

Ostatnim wystaÎpieniem w tej sesji byø referat dr. P. LeszczynÂskiego
(WSZ w Gorzowie Wielkopolskim) pt. Geneza, przebieg prac legisla-

cyjnych i postanowienia ustawy z 13 maja 1994 roku o stosunku PanÂstwa

do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Prelegent przypomniaø o obchodzonej niedawno pieÎ tnastej rocznicy
uchwalenia omawianej ustawy. PodkresÂliø, zÇe akt ten byø pierwszym
tego typu unormowaniem po podpisaniu przez PolskeÎ Konkordatu ze
StolicaÎ ApostolskaÎ, a nasteÎpnie przyblizÇyø przepisy tego aktu norma-
tywnego.
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Po wygøoszonych referatach zawiaÎzaøa sieÎ dyskusja, w ktoÂrej oproÂcz
prelegentoÂw wzieÎ li udziaø: mgr A. SicinÂ ski, prof. dr hab. M. Pietrzak, dr
P. Borecki, mgr M. Czapla-Piszcz, prof. dr hab. T.J. ZielinÂ ski.

SesjeÎ III A Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych rozpoczaÎø ks.
dr hab. A. Mezglewski, prof. KUL, referatem pt. RozwiaÎzania tymczaso-

we w zakresie statusu lekcji religii oraz statusu pracowniczego katechetoÂw

w roku szkolnym 1990-1991. Prelegent proÂbowaø rozstrzygnaÎcÂ problem,
w jakim stopniu ustawodawstwo majowe mogøo stacÂ sieÎ podstawaÎ pod-
jeÎ cia przez Ministra Edukacji Narodowej przedmiotowych decyzji w za-
kresie nauczania religii bezposÂrednio po wprowadzeniu tego przedmiotu
do systemu edukacji szkolnej. Autor przedstawiø podstawy normatywne
omawianej kwestii z uwzgleÎdnieniem statusu prawnego katechetoÂw.

Jako kolejna gøos zabraøa dr A. Tunia, przedstawiajaÎc referat pt. Zna-
czenie ustaw majowych w zakresie mozÇ liwosÂci zawierania maøzÇenÂstw wy-

znaniowych. Prelegentka przedstawiøa problematykeÎ mozÇliwosÂci zawiera-
nia maøzÇenÂ stw wyznaniowych w okresie poprzedzajaÎcym uchwalenie
ustaw majowych, w okresie ich obowiaÎzywania oraz po nowelizacji tych
ustaw w 1997 i 1998 r. Autorka podkresÂliøa wageÎ uchwalenia Konkordatu,
a zwøaszcza art. 10 tego aktu, ktoÂ ry bezposÂrednio odnosi sieÎ do przedsta-
wionej materii. NawiaÎzanie do zasady roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych daøo podstaweÎ do rozszerzenia zawartych w tym unormowa-
niu uprawnienÂ takzÇe na inne zwiaÎzki wyznaniowe.

NasteÎpnie gøos zabraø dr J. Dziobek-RomanÂski (KUL), wygøaszajaÎc
referat pt. KosÂcielna jednostka organizacyjna jako organizacja pozarzaÎ-

dowa. Na wsteÎpie swojego referatu prelegent dokonaø kroÂ tkiego wprowa-
dzenia w zakres omawianej materii. Dokonaø systematycznego podziaøu
podmiotoÂw w panÂstwie na podmioty publiczne, podmioty prywatne oraz
wskazaø na tzw. trzeci sektor podmiotoÂw. Te ostatnie zdefiniowane zos-
taøy jako osoby prawne, w tym fundacje nienalezÇaÎce do sektora finansoÂw
publicznych, ktoÂ rych dziaøalnosÂcÂ nie jest nastawiona na zysk, jednak mogaÎ
prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ. Autor przedstawiø podstawy prawne
funkcjonowania organizacji pozarzaÎdowych w ramach zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych.

Wkøad KosÂcioøa katolickiego w rozwoÂj przedsieÎbiorczosÂci spoøecznej

po 1989 roku to temat wystaÎpienia dr. W. Wnuka. Na wsteÎpie prelegent
proÂbowaø przyblizÇycÂ pojeÎ cie przedsieÎbiorczosÂci spoøecznej, wskazujaÎc na
brak jego prawnego dookresÂlenia. Autor nawiaÎzaø do rozwiaÎzanÂ panÂstw
europejskich, gdzie przedsieÎbiorczosÂcÂ spoøeczna preÎ zÇnie rozwija sieÎ w ra-
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mach trzeciego sektora. OmoÂwiø elementy skøadajaÎce sieÎ na pojeÎ cie przed-
sieÎbiorczosÂci spoøecznej oraz wskazaø podstawy normatywne tej dziaøal-
nosÂci.

Dr A. SzamanÂski (UO) przedstawiø referat pt. Wykonywanie przez

kosÂcielne osoby prawne i jednostki organizacyjne zadanÂ z zakresu pomocy

spoøecznej. Prelegent wskazaø faktyczne mozÇliwosÂci realizacji zadanÂ z za-
kresu pomocy spoøecznej w realiach Polski Ludowej. Przedstawiø nasteÎp-
nie regulacje prawne, beÎdaÎce postawaÎ realizacji przez kosÂcielne osoby
prawne zadanÂ z zakresu pomocy spoøecznej po 1989 r. Wskazaø ponadto
szczegoÂ øowe unormowania dotyczaÎce dziaøalnosÂci podmiotoÂw wyznanio-
wych w dziedzinie opieki spoøecznej.

SesjeÎ III B DziaøalnosÂcÂ wøasna zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jako roÂwno-
legøaÎ rozpoczaÎø dr hab. B. Rakoczy referatem pt. Prawo kanoniczne a pra-

wo cywilne w orzecznictwie saÎdoÂw polskich. Prelegent zauwazÇyø tendencjeÎ
wzrostowaÎ powoøywania sieÎ saÎdoÂw polskich (SaÎd NajwyzÇszy, Naczelny
SaÎd Administracyjny, SaÎd Antymonopolowy) na przepisy prawa kano-
nicznego. DostrzezÇony zostaø fakt, zÇe problematyka obowiaÎzywalnosÂci
przepisoÂw prawa kanonicznego na terenie prawa cywilnego budzi wiele
kontrowersji. Autor zauwazÇyø, zÇe praktyka prawna czeka na rozwiaÎzania
w tej kwestii, poniewazÇ saÎdy w sposoÂb nieudolny proÂbujaÎ stosowacÂ normy
prawa kanonicznego.

Z kolei dr A. WoÂ jcik (PAT) wygøosiø referat pt. MaøzÇenÂstwo kano-

niczne w unormowaniach polskiego prawa konkordatowego i wyznanio-

wego. Na poczaÎtku autor zasygnalizowaø wielosÂcÂ okresÂlenÂ pojeÎ cia maøzÇenÂ -
stwa kanonicznego wysteÎpujaÎcych w polskim prawie wyznaniowym i kon-
kordatowym, nasteÎpnie pokroÂ tce je wymieniø i omoÂwiø. Prelegent w swoim
wystaÎpieniu nawiaÎzywaø takzÇe do orzeczenÂ SaÎdu NajwyzÇszego.

OdmiennaÎ natomiast materiaÎ w swoim referacie pt. Duszpasterstwo

wojskowe. Od tolerancji do wspoÂøpracy zajaÎø sieÎ ks. dr hab. J. KrajczynÂski
(UKSW). Prelegent przedstawiø zmiany w polskim prawie wyznaniowym
w zakresie katolickiego duszpasterstwa wojskowego w latach 1989-2009.
PodkresÂlony zostaø przeøomowy charakter przepisoÂw odnosÂnie do tej ma-
terii w ustawach wyznaniowych z 17 maja 1989 r. z uwagi na zamieszczone
tam gwarancje organizowania duszpasterstwa wojskowego takzÇe innym
zwiaÎzkom wyznaniowym, nie tylko KosÂcioøowi Katolickiemu.

Kolejny referat przedstawiø dr Z. Zarzycki (UJ) pt. Duszpasterstwo

søuzÇb umundurowanych w Polsce w latach 1989-2009. Prelegent zauwazÇyø,
zÇe w Polsce istnieje okoøo trzydziestu grup okresÂlanych mianem søuzÇb
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mundurowych. Wymienione zostaøy i kroÂ tko omoÂwione takzÇe roÂzÇnice
pomieÎdzy funkcjonowaniem duszpasterstwa w ramach søuzÇb munduro-
wych i poza takimi formacjami. Autor przedstawiø ponadto unormowania
prawne dotyczaÎce tej materii.

Ks. dr P. Steczkowski (UR) natomiast wygøosiø referat pt. Prawo
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do emitowania swoich programoÂw w mediach

publicznych. DosÂwiadczenia i perspektywy. Prelegent rozpoczaÎø od wy-
gøoszenia kilku uwag ogoÂ lnych oraz przedstawienia rysu historycznego
obecnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w mediach publicznych. NasteÎpnie
przedstawiø stan prawny oraz omoÂwiø stan faktyczny omawianej materii.
Autor ukazaø takzÇe perspektywy zwiaÎzane z projektowanaÎ zmianaÎ w pra-
wie polskim odnosÂnie do dziaøalnosÂci telekomunikacyjnej.

Po wygøoszonych wystaÎpieniach rozgorzaøa ozÇywiona dyskusja, w ktoÂ -
rej oproÂcz prelegentoÂw wzieÎ li udziaø: mgr A. Merker, ks. prof. dr hab.
P. Stanisz, mgr M. ZawisÂlak, ks. prof. dr hab. W. GoÂralski,

Sesja IV Finansowanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych miaøa miejsce ostat-
niego dnia konferencji. RozpoczaÎø jaÎ referat ks. dr. T. Stanisøawskiego
(KUL) pt. Sposoby finansowania kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyzna-

niowych ze sÂrodkoÂw publicznych. Prelegent zaakcentowaø, zÇe tematyka
finansowania kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest coraz czeÎ sÂ-
ciej podejmowana w doktrynie prawa wyznaniowego. ZauwazÇyø, zÇe roz-
wiaÎzania dotyczaÎce KosÂcioøa Katolickiego saÎ po pewnych modyfikacjach
wykorzystywane w stosunku do innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Autor
sieÎgnaÎø w swoim wystaÎpieniu takzÇe do rozwiaÎzanÂ istniejaÎcych w okresie
Polski Ludowej.

DosÂwiadczenia poprzedniego systemu prawnego byøy punktem wyj-
sÂcia wygøoszonego przez mgr M. ZawisÂlak (KUL) referatu pt. Podstawy
prawne dziaøalnosÂci Funduszu KosÂcielnego w latach 1989-2009. Prelegent
kroÂ tko omoÂwiø specyficzne okolicznosÂci powstania Funduszu KosÂcielne-
go. NasteÎpnie dokonaø analizy istoty masy majaÎtkowej, ze szczegoÂ lnym
uwzgleÎdnieniem stanu po 1989 r. NasteÎpnie wyliczyø i omoÂwiø cele, na
jakie Fundusz KosÂcielny sÂwiadczy sÂrodki po 1989 r., poniewazÇ wtedy do-
konano zasadniczych ich zmian.

Jako ostatni gøos zabraø dr D. Walencik (UO), wygøaszajaÎc referat pt.
Regulacja spraw majaÎtkowych gmin wyznaniowych zÇydowskich. Prele-
gent podkresÂliø, zÇe ustawa o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych
zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 1997 r. staøa sieÎ pierw-
szym aktem normatywnym rangi ustawowej po 1918 r., nie liczaÎc ustawo-
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dawstwa zaborczego, ktoÂ re regulowaøo w ten sposoÂb relacje pomieÎdzy
panÂstwem a wspomnianym zwiaÎzkiem wyznaniowym. Celem uchwalenia
tego aktu byøo uregulowanie kwestii majaÎtkowych nieruchomosÂci wczesÂ-
niej okresÂlanych jako wyznaniowe. Autor przedstawiø przepisy material-
ne, a takzÇe procesowe odnoszaÎce sieÎ do procesu odzyskania nieruchomosÂ-
ci wyznaniowych, poroÂwnujaÎc je z przepisami odnoszaÎcymi sieÎ do innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.

Po wysøuchaniu referatoÂw zawiaÎzaøa sieÎ ozÇywiona dyskusja, w ktoÂ rej
oproÂcz prelegentoÂw udziaø wzieÎ li: prof. dr hab. W. GoÂralski, dr hab. J.
KrajczynÂski, dr K. Walczuk, mgr A. Merker oraz dr P. Florjanowicz-Bøa-
chut.

Na zakonÂczenie tego naukowego spotkania gøos zabraø ks. dr D. Wa-
lencik, dzieÎkujaÎc uczestnikom za przybycie. Søowo podzieÎkowania wygøo-
siø ponadto prof. dr hab. T.J. ZielinÂ ski. Warto podkresÂlicÂ wysoki poziom
merytoryczny wygøoszonych referatoÂw, a ponadto staranne i rzetelne
przygotowanie caøej konferencji naukowej. Z powodu absencji kilkorga
prelegentoÂw nie wszystkie referaty zostaøy przedstawione. Na aprobateÎ
zasøugujaÎ takzÇe zapowiedzi opublikowania jakzÇe interesujaÎcych materia-
øoÂw z zakonÂczonego VI OgoÂ lnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznanio-
wego.

Aneta Maria Abramowicz
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 12 ± 2009

NOTY O AUTORACH

Abramowicz Aneta Maria ± mgr, asystent w Katedrze Prawa Wyznaniowego KUL.
Balicki Adam ± dr, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i PosteÎpowania Cywilnego

na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszo-
wie Lubelskim.

Bar Wiesøaw OFMConv ± dr hab., prof. KUL, Kierownik Katedry Prawa Kanoniza-
cyjnego KUL, Prodziekan Wydziaøu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
KUL.

Bielecki Marek ± dr, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Zamiej-
scowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Fiejdasz Lidia ± dr, adiunkt w Katedrze Prawa Kanonizacyjnego KUL.
Januchowski Arkadiusz ± mgr, referendarz saÎdowy w SaÎdzie Rejonowym w Poznaniu.
KrajczynÂ ski Jan ks. ± dr hab., prof. UKSW, Kierownik Katedry Prawa o Posøudze

Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.
LeszczynÂ ski Paweø A. ± dr, starszy wykøadowca w Instytucie Administracji PWSZ

w Gorzowie Wlkp.
Mezglewski Artur ks. ± dr hab., prof. KUL, Kierownik Katedry Prawa WykroczenÂ

i PosteÎpowanÂ Dyscyplinarnych KUL, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa
Wyznaniowego.

Misztal Henryk ks. ± prof. zw. dr hab., Katedra Prawa Wyznaniowego KUL.
Ordon Marta ± dr, asystent w Katedrze Prawa Wyznaniowego KUL, Sekretarz Za-

rzaÎdu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
Piszcz-Czapla Monika ± mgr, Naczelnik Wydziaøu KosÂcioøoÂw i ZwiaÎzkoÂw Wyznanio-

wych w Departamencie WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci Narodowych i Et-
nicznych Ministerstwa Spraw WewneÎ trznych i Administracji.

Rakoczy Bartosz ± dr hab., prof. UG, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
i Ochrony SÂ rodowiska UG, Kierownik Katedry Prawa Ochrony SÂ rodowiska
UMK w Toruniu.

Stanisøawski Tadeusz ks. ± dr, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji KUL.
Stanisz Piotr ks. ± dr hab., prof. KUL, Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego

KUL, Prodziekan Wydziaøu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.



Twardy Daniel ± mgr, doktorant KUL.
Walencik Dariusz ks. ± dr, Kierownik Zakøadu Prawa Wyznaniowego na Wydziale

Prawa i Administracji UO, Skarbnik Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznanio-
wego.

Waszkiewicz Ewa ± dr hab., prof. UWr, Zakøad SystemoÂw Politycznych Instytutu
Politologii na Wydziale Nauk Spoøecznych UWr.

Zarzycki Zdzisøaw ± dr, adiunkt w Zakøadzie Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego na
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