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WolnoĞü uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim
Uniwersytet, jako uczelnia wyĪsza, od czasów Ğredniowiecza byá
traktowany personalistycznie jako wspólnota studentów i nauczycieli (universitas scholarum et magistrorum), gdzie nie tylko dąĪono do
poznania prawdy, ale takĪe ksztaátowano okreĞlony system wartoĞci.
W XIX wieku powstaáy nowe koncepcje uniwersytetu: niemiecka,
angielska, amerykaĔska i francuska, które doprowadziáy do coraz
wĊĪszych specjalizacji rezygnujących z szerszego kontekstu dla
zdobywanej wiedzy, zwáaszcza z odniesieĔ filozoficznych
i etycznych. Zaistniaáa wielka przepaĞü miĊdzy obrazem Ğwiata wypracowanym przez nauki matematyczno-przyrodnicze a obrazem
Ğwiata wytworzonym przez kulturĊ humanistyczną. Tymczasem
wedáug sáów Jana Lochmana wypowiedzianych w 1459 r. przy
otwarciu uniwersytetu w Bazylei, uniwersytet, aby przynosiá spoáecznoĞci poĪytek, a nie szkodĊ, nie moĪe siĊ zadowoliü ksztaáceniem zawodowców, ale winien staü siĊ wspólnotą ludzi poszukujących sensu Īycia; winien staü siĊ officina humanitatis – “warsztatem
czáowieczeĔstwa”. Taka wizja uniwersytetu wydaje siĊ bliska koncepcji uniwersytetu katolickiego1.
Uniwersytety katolickie od Ğredniowiecza w caáej Europie speániaáy rolĊ kulturową i edukacyjną w ramach ewangelizacyjnej misji
KoĞcioáa. Wiara poszukująca rozumowego wyjaĞnienia (fides quaerens intellectum) stanowiáa dewizĊ i sens istnienia uniwersytetów
katolickich. Wniosáy one, wystĊpując w róĪnych historycznie ty1
S. Wielgus, Model uniwersytetu dziĞ, w: Bogu i ojczyĨnie, uniwersyteckie
przemówienia i listy 1996-1998, Lublin, 1999, s. 11-16.

4

H. Misztal

pach, znaczący wkáad w rozwój nauki i oĞwiaty. W historii uniwersytetów katolickich rozróĪnia siĊ ich róĪne typy. Najpierw funkcjonowaáy uniwersytety Ğredniowieczne erygowane przez papieĪy
i pozostające w Ğcisáej áącznoĞci z hierarchią, broniące swojej wolnoĞci przed ingerencją fundatorów (u nas Uniwersytet JagielloĔski –
1364, 1397 i Akademia Zamojska – 1594). NastĊpnie w wyniku
reakcji KoĞcioáa na wolĊ wáadców posiadania wáasnych uniwersytetów powstaáy klasyczne katolickie uniwersytety humanistyczne
(u nas akademie jezuickie, jak Akademia WileĔska – 1579, Lwowska – 1661, w Poáocku – 1812). Wreszcie katolickie uniwersytety
typu oĞwieceniowego, zwane józefiĔskimi, powstaáy z reakcji na
ateistyczny program uniwersytetów Ğwieckich2.
WĞród wielu rozwiązaĔ zawartych w doktrynie KoĞcioáa i kanonistyce w odniesieniu do uniwersytetów katolickich prawo wyznaniowe interesuje siĊ m. in. zagadnieniem wolnoĞci tychĪe uniwersytetów i wolnoĞci w uniwersytetach3. Z racji szkicowego charakteru
tych rozwaĪaĔ ograniczymy siĊ do przeprowadzenia konfrontacji
nauki KoĞcioáa w tym przedmiocie z rozwiązaniami prawa wáoskiego i polskiego oraz do analizy recepcji tych norm w odniesieniu do
statutów Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie i Katolickiego
Uniwersytetu w Lublinie.
1. WolnoĞü uniwersytetu katolickiego w nauce KoĞcioáa
Sobór WatykaĔski II w Deklaracji o wolnoĞci religijnej zwróciá
uwagĊ na powiązanie godnoĞci osobistej czáowieka z jego prawem
i obowiązkiem dąĪenia do prawdy (n. 2), do wolnoĞci zakáadania
2
Zob. S. Kunowski, Rola uniwersytetów katolickich w historii nauki i oĞwiaty,
“Zeszyty Naukowe KUL” 11(1968) nr 3-4, s. 33-50.
3
Wáoskie okreĞlenie la libertà della scuola e nella scuola, dobrze oddaje istotĊ
problemu. We Wáoszech wiele zrobiono w sprawie reformy systemu szkolnictwa
wyĪszego, w tym uniwersytetów tzw. wolnych. Istnieje teĪ bogate orzecznictwo
Trybunaáu Konstytucyjnego Wáoch. Zob. S. Domianello, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte Costituzionale in materia
ecclesiastica (1987-1998), Milano – Dott. A. Giuffré Editotre 1999, i szeroka literatura prawa wyznaniowego. Zob. pozycje powoáane przez A. Mantineo, Le università cattoliche nel diritto della Chiesa e dello stato, Milano – Dott. A. Giuffré Editore
1995. W Polsce zob. H. Misztal, Wizja KUL Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego,
“Zeszyty Naukowe KUL” 38(1995) nr 1-2, s. 89-107.
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stowarzyszeĔ w celach dobroczynnych, wychowawczych, kulturalnych i spoáecznych, w tym uniwersytetów katolickich (n. 4). Natomiast w Deklaracji o wychowaniu chrzeĞcijaĔskim zwróciá uwagĊ
na autonomiĊ uniwersytetów katolickich w dziedzinie badaĔ naukowych, czyli wolnoĞü w wyborze metod badania4. Swoboda badaĔ wedáug Konstytucji duszpasterskiej o KoĞciele w Ğwiecie wspóáczesnym nie moĪe jednak prowadziü do sprzecznoĞci z prawdami
wiary5. Granicą autonomii jest báąd lub niewáaĞciwa metoda, lub teĪ
zasady moralne zabraniające niedopuszczalnych doĞwiadczeĔ na
czáowieku, na páodach ludzkich. Takie konflikty mogą powstaü pomiĊdzy naukami przyrodniczymi i humanistycznymi a prawdami
wiary, jeĞli one wchodzą na teren wiary lub naruszają elementy
Ğwiatopoglądu6. KoĞcióá uznaje, “Īe rzeczy stworzone i spoáecznoĞci
ludzkie cieszą siĊ wáasnymi prawami i wartoĞciami, które czáowiek
ma stopniowo poznawaü, przyjmowaü i porządkowaü”. Tak rozumianej “autonomii naleĪy siĊ domagaü”. Dlatego teĪ badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, “jeĪeli tylko prowadzi siĊ je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm
moralnych, naprawdĊ nigdy nie bĊdzie siĊ sprzeciwiaü wierze,
sprawy bowiem Ğwieckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od
tego samego Boga”7.
Dzisiaj w zmienionej sytuacji spoáeczno-politycznej (migracji
ludnoĞci, przemieszczania siĊ na tereny chrzeĞcijaĔskie kultur obcych), doktryna KoĞcioáa w zakresie wychowania zostaáa przystosowana do wyzwaĔ wspóáczesnoĞci i przybliĪenia jej ludziom
wszystkich ras, kultur i wyznaĔ, Īyjących w róĪnych systemach
politycznych i ekonomicznych. Ta przemiana w KoĞciele zostaáa
uáatwiona poprzez unormowania aktów prawa miĊdzynarodowego,
4
KoĞcióá dba o to, “aby poszczególne dyscypliny tak rozwijaáy siĊ w oparciu
o wáasne zaáoĪenia, wáasną metodĊ oraz swobodĊ badania naukowego, iĪby z dnia
na dzieĔ moĪna byáo osiągnąü gáĊbsze ich zrozumienie i aby po rozwaĪeniu nowych problemów i badaĔ bieĪącej doby moĪna gáĊbiej poznaü, w jaki sposób wiara
i rozum prowadzą do jednej prawdy” (n. 10).
5
Zob. n. 36.
6
A. L. SzafraĔski, Koncepcja uniwersytetu katolickiego, w: KUL. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, Lublin 1992, s. 32.
7
Sobór WatykaĔski II, Konstytucja duszpasterska o KoĞciele w Ğwiecie wspóáczesnym, n. 36.
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które podejmują tĊ problematykĊ, i poprzez powstanie miĊdzynarodowych struktur, które przyjĊáy zasady wolnoĞci wychowania, wolnoĞci religii, rasy, kultury i wykluczyáy wszelkie formy dyskryminacji8.
W oparciu o naukĊ Soboru PapieĪ Jan Paweá II w dniu 15 kwietnia 1979 r. wydaá KonstytucjĊ Apostolską Sapientia Christiana,
odnoszącą siĊ do uniwersytetów i fakultetów koĞcielnych9, a KPK
z 25 stycznia 1983 r. uregulowaá te zagadnienia w kan. 815-821.
Natomiast w kan. 807-814 KPK okreĞlone zostaáy prawa odnoszące
siĊ do uniwersytetów katolickich i innych instytutów studiów wyĪszych. Z kolei dnia 15 sierpnia 1990 r. PapieĪ wydaá KonstytucjĊ Ex
corde Ecclesiae w odniesieniu do uniwersytetów katolickich, która
jest dla nich punktem odniesienia i swoistą magna charta10.
1.1. Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego
KPK, w kan. 807, potwierdza prawo KoĞcioáa do zakáadania
uniwersytetów katolickich i kierowania nimi oraz okreĞla jednoczeĞnie ich cele. Ich dziaáalnoĞü winna byü podporządkowana
“pogáĊbieniu kultury ludzi”, “peániejszemu rozwojowi osoby ludzkiej”, a takĪe “wypeánieniu posáugi nauczania”. Zadanie nauczania w
KoĞciele uniwersalnym (III tytuá ksiĊgi III KPK) naleĪy do PapieĪa
i Kolegium Biskupów. Kwestia ta jednak nie jest jasna, jeĪeli chodzi
o KoĞcióá partykularny. Stolica Apostolska przekazuje w tym
przedmiocie uprawnienia Konferencjom Biskupów. KPK nie
porusza jednak problemu kompetencji wáadz uniwersyteckich, ani
nic nie mówi na temat ich kontaktów z wáadzami cywilnymi. W kan.
807 jest mowa o prawie zakáadania uniwersytetów katolickich przez
wáadzĊ koĞcielną, ale brak okreĞlenia zakresu tej wáadzy. Nie ma
równieĪ precyzyjnych uregulowaĔ, jeĞli chodzi o wáadzĊ powoáywania profesorów oraz pozbawiania ich funkcji w wypadku
braku “odpowiednich kwalifikacji naukowych i pedagogicznych”,
czy mankamentów dotyczących wymaganej “nieskazitelnoĞci wiary
i dobrych obyczajów”. Lepiej okreĞlone są kompetencje Konferencji
8

A. Mantineo, dz. cyt., s. 11, nota 15.
AAS 71(1979) 469-499.
10
AAS 82(1990) 1475-1509 (dalej: Konstytucja).
9
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Biskupów do “czuwania”, aby na uniwersytetach katolickich przestrzegano “zasad doktryny chrzeĞcijaĔskiej” (kan. 810 § 2).
Zagadnienie wolnoĞci na uniwersytetach katolickich jest bardzo
skomplikowane i dotyka szerszego zagadnienia wolnoĞci sumienia
opartego na godnoĞci osoby ludzkiej. Na uniwersytecie katolickim
mamy do czynienia z opieką i kontrolą doktryny katolickiej i nauczających na tych uniwersytetach. Dyspozycja kan. 810 § 1 o “nieskazitelnoĞci wiary i obyczajów” nauczających, przywoáana nastĊpnie
przez kan. 818, daje wáadzy koĞcielnej, zgodnie ze statutami, obowiązek czuwania przy ich nominacji czy odwoáaniu z munus docendi.
W Soborowym Schemacie ksiĊgi III byáa tylko mowa o “czuwaniu”,
a nie “odwoáywaniu”. Jednak KPK wróciá do “odwoáywania”, przepisując w kan. 810 § 1, iĪ winno siĊ ono odbywaü “z zachowaniem
sposobu okreĞlonego w statutach”, czyli winna byü zachowana odpowiednia procedura i prawo do obrony11.
Wedáug kan. 833, 7q wobec wielkiego kanclerza lub ordynariusza
miejsca przed objĊciem urzĊdu winni záoĪyü wyznanie wiary: rektorzy, profesorowie uniwersytetu katolickiego i koĞcielnego oraz inni
profesorowie qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt. Przez “innych profesorów” naleĪy rozumieü nauczających “wiary i moralnoĞci” na innych uniwersytetach
czy to paĔstwowych, czy uczelniach prywatnych. Pozornie wydaje siĊ
to sprzeczne z zasadą wolnoĞci sumienia i kan. 218, gwarantującym
wykáadającym teologiĊ “sáuszną wolnoĞü”. Trzeba jednak pamiĊtaü,
Īe wykáadający teologiĊ do jej nauczania winni posiadaü misjĊ kanoniczną ze strony wáadzy koĞcielnej. Teologowie wykáadający na
uniwersytetach katolickich, z uwagi na upowaĪnienie otrzymane
od KoĞcioáa, dziaáają “w imieniu KoĞcioáa” i przyjmują Ğwiadomie
ten obowiązek reprezentowania KoĞcioáa w spoáecznoĞci uniwersyteckiej12.
KPK daje duĪe pole do dziaáania, jeĞli chodzi o kompetencje Konferencji Episkopatu: moĪe ona wydaü normy ogólne, dotyczące caáego wychowania i ksztaácenia katolickiego. Natomiast biskup diecezjalny ma za zadanie organizowaü i czuwaü nad wychowaniem kato11
12

A. Mantineo, dz. cyt., s. 30-33.
TamĪe, s. 34-36.
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lickim w szkole (kan. 804). W przypadku Konferencji Episkopatu
chodzi o kompetencjĊ prawotwórczą, a nie tylko administracyjną.
Wynika to z treĞci kan. 804, 809 i 810. Naturalnie tam, gdzie są zawarte konkordaty, winny funkcjonowaü normy bilateralne13.
1.2. Postanowienia Konstytucji Ex corde Ecclesiae
Jan Paweá II w swoim nauczaniu podkreĞla, Īe KoĞcióá chce wziąü
pod uwagĊ wszelkiego rodzaju “problemy” ludzkie i doprowadziü do
dialogu miedzy wiarą i wiedzą, a najlepszym miejscem do realizacji
tego zadania jest uniwersytet14. Nauczanie Jana Pawáa II istotnie zawiera wiele elementów pozwalających lepiej okreĞliü rolĊ uniwersytetów katolickich. Personalistyczna wizja czáowieka znajduje wáaĞnie
swoją promocjĊ w uniwersytetach. Konstytucja Apostolska Jana Pawáa II Ex corde Ecclesiae nie tylko zawiera wiele nowoĞci w stosunku
do uregulowaĔ KPK, ale takĪe pozwala postawiü liczne pytania odnoĞnie do tych unormowaĔ15.
Zaraz na początku naleĪy powiedzieü, Īe Konstytucja duĪo jaĞniej, aniĪeli KPK, okreĞla wszystkie kompetencje odnoĞnie do
erekcji i funkcjonowania uniwersytetów katolickich. Kluczowe sáowa tej konstytucji w interesującej nas kwestii brzmią: “Nie rezygnując bynajmniej ze zdobywania poĪytecznej wiedzy, uniwersytet
katolicki wyróĪnia siĊ wolnoĞcią poszukiwania caáej prawdy o naturze, o czáowieku i o Bogu. W naszej epoce istnieje bowiem pilna
potrzeba takiej wáaĞnie bezinteresownej sáuĪby, polegającej na gáoszeniu sensu prawdy, tej fundamentalnej wartoĞci, bez której nie
13
Konferencje Episkopatów takich krajów, jak: Ekwador, Meksyk, Panama, Salwador, korzystając z przyznanych im kompetencji, wydaáy normy dotyczące nauczania katolickiego, w tym roli uniwersytetów katolickich. Wykaz tych norm zob.
A. Mantineo, dz. cyt., s. 37-38. A. Mantineo omawia takĪe niektóre propozycje Konferencji Episkopatu Italii, antycypujące wydanie Konstytucji Apostolskiej Ex
corde Ecclesiae, tamĪe, s. 39-41. W Polsce regulacje specjalne zawierają: Konkordat
z 1993 r. i Statuty II Polskiego Synodu Plenarnego z 2000 r.
14
Konstytucja Ex corde Ecclesiae, WstĊp, nn. 6, 15, 17. Zob. teĪ.: Giovanni Paolo
II, Allocuzione al Congresso Internazionale sulle università cattoliche, AAS 11(1989)
1218; Discorso ai Cardinali, 10 XI 1979, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol.
II/2 1979 s. 1096; Discorso al’Unesco, Parigi 2 VI 1980, AAS 72(1980) 735-752.
15
A. Mantineo, dz. cyt., s. 43.

WolnoĞü uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim

9

moĪe istnieü wolnoĞü, sprawiedliwoĞü i godnoĞü czáowieka. W duchu swoistego uniwersalnego humanizmu, uniwersytet katolicki
oddaje siĊ caákowicie zgáĊbianiu wszystkich aspektów prawdy w ich
istotowej wiĊzi z Prawdą najwyĪszą, którą jest Bóg”16.
Konstytucja, jak siĊ wydaje, nie przywiązuje juĪ tak wielkiej wagi,
jak to byáo w przeszáoĞci, tylko do erekcji jako takiej i powiązania
uniwersytetów katolickich z wáadzą koĞcielną, ale raczej zwraca
uwagĊ na przydatnoĞü i efektywnoĞü uniwersytetów katolickich w
sáuĪbie kulturze i duszpasterstwu. WáaĞnie Deklaracja Soboru WatykaĔskiego II Gravissimum educationis wymaga obecnoĞci “w formie
instytucjonalnej chrzeĞcijaĔstwa we wspóáczesnym Ğwiecie” (n. 10)
i taką rolĊ winny odegraü uniwersytety katolickie17. To wáaĞnie
wskazuje, Īe “uniwersytet katolicki, wypeániając zadania wspólne
wszystkim uniwersytetom – to jest prowadząc nauczanie, badania
naukowe oraz dziaáalnoĞü usáugową – ma zarazem instytucjonalny
obowiązek odwoáywaü siĊ w swej pracy do inspiracji i Ğwiatáa orĊdzia chrzeĞcijaĔskiego. W uniwersytecie katolickim zatem katolickie ideaáy, postawy i zasady przenikają i wypeániają róĪne formy
dziaáalnoĞci akademickiej, stosownie do ich natury i wáaĞciwej im
autonomii, jednym sáowem uniwersytet, który jest jednoczeĞnie
katolicki, winien byü wspólnotą ludzi nauki, przedstawicieli róĪnych
dziedzin ludzkiej wiedzy, a zarazem instytucją akademicką, w której
katolicyzm jest obecny w sposób Īywotny”18.
Instytucjonalny sposób zaznaczenia katolickoĞci zostaá podkreĞlony takĪe w n. 27 Konstytucji: “Zachowując w peáni status uniwersytetu, kaĪdy uniwersytet katolicki utrzymuje z KoĞcioáem wiĊĨ, która
stanowi istotny element jego instytucjonalnej toĪsamoĞci”. Zatem
charakter katolicki winien byü bardziej obecny w caáym Īyciu uniwersytetu, takĪe w statutach lub innych dokumentach tych uniwersytetów19. Nakazuje to wprost art. 1 § 3 Przepisów ogólnych Konstytucji mówiąc: “Uniwersytet zaáoĪony lub zaaprobowany przez StolicĊ
ĝwiĊtą, przez KonferencjĊ Episkopatu lub inne zgromadzenie hierarchii katolickiej albo teĪ przez biskupa diecezji, winien wáączyü
16

Konstytucja, WstĊp, n. 4.
Konstytucja, CzĊĞü I, n. 13.
18
TamĪe, n. 14.
19
A. Mantineo, dz. cyt., s. 52.
17
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Przepisy ogólne oraz rozporządzenia wykonawcze, lokalne i regionalne, do dokumentów dotyczących zarządzania nim, dostosowaü
swój aktualny statut zarówno do Przepisów ogólnych, jak i do rozporządzeĔ wykonawczych i poddaü go aprobacie kompetentnej wáadzy koĞcielnej”. Natomiast jeĞli chodzi o inne uniwersytety katolickie, które nie zostaáy zaáoĪone w porozumieniu z lokalną wáadzą
koĞcielną, to przynajmniej “winny przyjąü niniejsze Przepisy ogólne
wraz z odnoĞnymi rozporządzeniami wykonawczymi, lokalnymi
i regionalnymi, wáączyü je do dokumentów dotyczących zarządzania
nimi oraz – w miarĊ moĪliwoĞci – dostosowaü swe aktualne statuty
zarówno do niniejszych Przepisów ogólnych, jak i do rozporządzeĔ
wykonawczych”20.
JeĞli chodzi o kontakty uniwersytetów katolickich z innymi instytucjami koĞcielnymi, to jak juĪ byáa mowa, “kaĪdy uniwersytet katolicki utrzymuje z KoĞcioáem wiĊĨ, która stanowi istotny element
jego instytucjonalnej toĪsamoĞci”. Jednak PapieĪ w samej Konstytucji widzi, jak trudno jest zachowaü równowagĊ miĊdzy “uniwersyteckoĞcią” i “katolickoĞcią”. “Winny one byü jednoczeĞnie spoáecznoĞcią uczonych, którzy reprezentują róĪne dziedziny wiedzy ludzkiej
i instytucją akademicką, w której katolicyzm jest obecny w Īywotny
sposób”21.
Od wykáadowców chrzeĞcijaĔskich Konstytucja wymaga, aby
byli “Ğwiadkami i pedagogami autentycznego Īycia chrzeĞcijaĔskiego, którego przejawem winna byü osiągniĊta juĪ przez nich integracja wiary z kulturą, kompetencji zawodowej; z chrzeĞcijaĔską mądroĞcią”, zaĞ od wszystkich innych, aby czerpali “inspiracjĊ z ideaáów akademickich i z zasad Īycia autentycznie ludzkiego”22.
Od studentów oczekuje siĊ natomiast, aby uczyli siĊ przyjmowania
“stylu Īycia autentycznie chrzeĞcijaĔskiego lub – jeĞli juĪ go przyjĊli – do jego pogáĊbiania”, aby byli “liderami” i “Ğwiadkami Chrystusa”23.

20

Tego rodzaju dostosowanie swych statutów do Konstytucji Ex corde Ecclesiae dokonaáy m. in. Uniwersytet Katolicki w Mediolanie i Katolicki Uniwersytet
Lubelski, o czym bĊdzie dalej mowa.
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Konstytucja, CzĊĞü I, n. 27.
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Personel administracyjny i zakonnicy oraz zakonnice winni
przyczyniaü siĊ “do owocnego uczestnictwa w misji uniwersytetu
katolickiego”24. Katolicy Ğwieccy winni byü “obecni w uprzywilejowanych miejscach kultury, jakimi są szkoáy i uniwersytety”.
Czáonkowie innych KoĞcioáów i wspólnot koĞcielnych oraz wyznawcy innych religii, jak równieĪ osoby nie wyznające Īadnej wiary religijnej, winni takĪe przyczyniaü siĊ “do rozwoju róĪnych dyscyplin akademickich oraz speániają inne funkcje uniwersyteckie”25.
O ile istotnym elementem toĪsamoĞci uniwersytetu jest jego wiĊĨ
z KoĞcioáem, o tyle od niekatolickich czáonków spoáecznoĞci oczekuje siĊ “poszanowania katolickiego charakteru instytutu”, a uniwersytet “winien szanowaü ich wolnoĞü religijną”26.
KoĞcióá, akceptując “prawowitą autonomiĊ kultury ludzkiej,
a zwáaszcza nauk”, uznaje takĪe akademicką wolnoĞü poszczególnych badaczy we wáaĞciwej dziedzinie ich kompetencji”, ale domaga siĊ “stosowania zasad i metod nauki, do której dziedzina ta naleĪy” oraz zachowania granic “zakreĞlonych przez wymogi prawdy
i dobra wspólnego”. Taka wolnoĞü przysáuguje takĪe teologii, ale
pod warunkiem poszanowania zasad wiary i stosowania metod wáaĞciwych tej dyscyplinie. Poprzez udostĊpnienie innym Objawienia,
przekazanego przez Pismo ĝwiĊte, TradycjĊ i Magisterium KoĞcioáa, teologowie winni badaü drogi “do wyjaĞnienia konkretnych kwestii, jakie niesie z sobą wspóáczesna kultura”. JednoczeĞnie teologowie “winni uznawaü autorytet biskupów i dochowywaü wiernoĞci
doktrynie katolickiej, zaleĪnie od stopnia autorytetu, z jakim doktryna ta jest wykáadana”27. W porównaniu z postanowieniami KPK
Konstytucja poszerza teĪ autonomiĊ uniwersytetów katolickich. Nie
chodzi o wiĊkszą autonomiĊ cywilną lub wiĊkszą niezaleĪnoĞü
od hierarchii koĞcielnej, ale o autonomiĊ: prawną, administracyjną
i finansową. JeĞli chodzi o autonomiĊ prawną – wyraĪa siĊ ona w
wiĊkszej elastycznoĞci w nadawaniu stopni akademickich i dostosowywaniu programów do szybko rozwijających siĊ nauk. W odniesie24

TamĪe, n. 24-25.
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niu do autonomii administracyjnej mówi siĊ o wiĊkszej niezaleĪnoĞci
w podejmowaniu decyzji administracyjnych. Natomiast w odniesieniu
do niezaleĪnoĞci finansowej proponuje siĊ, by negocjowaü subsydiowanie uniwersytetów katolickich przez paĔstwo, oczywiĞcie z zachowaniem ich autonomii prawnej28.
Konstytucja podkreĞla, iĪ uniwersytety katolickie sáuĪą spoáecznoĞci poprzez ksztaácenie ludzi oraz prowadzenie poszukiwaĔ naukowych i przez to naleĪą do tych instytucji, które są niezbĊdne dla
ukazania róĪnorodnoĞci kulturowej. Na pierwszym miejscu bĊdzie
chodziáo o kontakty uniwersytetu katolickiego z innymi uczelniami
wyĪszymi: “W dziedzinie sáuĪby spoáeczeĔstwu uprzywilejowanym
partnerem uniwersytetu katolickiego staje siĊ w sposób naturalny
Ğrodowisko akademickie, kulturalne i naukowe regionu, w którym
dziaáa uniwersytet”.
Konstytucja zachĊca teĪ do “tworzenia oryginalnych form dialogu i wspóápracy miĊdzy uniwersytetami katolickimi a uniwersytetami danego kraju, dialogu sprzyjającemu rozwojowi, zrozumieniu
odmiennych kultur, ochronie przyrody i ksztaátowaniu miĊdzynarodowego sumienia ekologicznego” z uwagi na fakt, iĪ uniwersytety
katolickie “sáuĪą interesom spoáecznym”29.
Konstytucja zawiera dwa postulaty pod adresem instytucji paĔstwowych: pragnie uznania uniwersytetów katolickich z ich autonomią oraz subsydiowania w celu ich utrzymania i rozwoju, ale nie
domaga siĊ caákowitego zrównania z uniwersytetami paĔstwowymi,
jakby “upaĔstwowienia”. Sprawa ta delikatnie dotyka równowagi
miĊdzy nadzorem wáadzy koĞcielnej a autonomią uniwersytetów30.
Poza tym wielki postĊp naukowy i techniczny skáaniają uniwersytet katolicki do kontaktów z innymi pozauniwersyteckimi instytucjami kultury. Zjawiska postĊpu w innych dziedzinach “stwarzają nieuniknioną koniecznoĞü jednoczesnego poszukiwania sensu, które ma
zagwarantowaü, Īe nowe odkrycia bĊdą sáuĪyü prawdziwemu dobru
(...). Uniwersytet katolicki wezwany jest w sposób szczególny (...)
uwzglĊdniaü w badaniach naukowych takĪe wymiar moralny, du28

A. Mantineo, dz. cyt., s. 54-55.
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chowy i religijny oraz oceniaü zdobycze nauki i techniki z punktu
widzenia integralnego dobra osoby ludzkiej”31.
Szczególnym zadaniem uniwersytetu katolickiego jest prowadzenie dialogu miĊdzy wiarą a rozumem, w taki sposób, by moĪna
byáo w caáej peáni dostrzec, iĪ “wiara i rozum spotykają siĊ w jedynej prawdzie”32.
Uniwersytety katolickie wspóápracują z róĪnymi stowarzyszeniami narodowymi i miĊdzynarodowymi, prywatnymi i paĔstwowymi. Taką koniecznoĞü wymuszają takĪe “ograniczenia ekonomiczne i personalne poszczególnych instytutów” i stąd zachodzi
“koniecznoĞü podejmowania wspólnych programów badawczych,
áączących wysiáki róĪnych uniwersytetów katolickich oraz innych
instytucji, zarówno prywatnych, jak rządowych”33. Uniwersytety
katolickie są stowarzyszone w MiĊdzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, powoáanej przez StolicĊ Apostolską.
Mówi siĊ o otwartych modelach uniwersytetu na “edukacjĊ permanentną”, na “badania nie ĞciĞle akademickie”, na wiĊkszą dyspozycyjnoĞü profesorów, na kontakty pozauniwersyteckie i na Ğrodki
masowej komunikacji34. W kwestii angaĪowania wszystkich pracowników uniwersytetu katolickiego Konstytucja nakáada obowiązek, aby w momencie mianowania byli “poinformowani o katolickiej toĪsamoĞci instytutu oraz o jej implikacjach, jak równieĪ o wáasnym obowiązku umacniania, a przynajmniej respektowania tej
toĪsamoĞci”.
Natomiast w pracach badawczych i w nauczaniu katoliccy pracownicy naukowi, jak juĪ byáa mowa, winni wiernie przyjmowaü,
a wszyscy pozostali respektowaü, katolicką doktrynĊ i moralnoĞü,
zaĞ teologowie katoliccy winni “dochowaü wiernoĞci Magisterium
KoĞcioáa jako autentycznemu interpretatorowi Pisma ĝwiĊtego i
ĝwiĊtej Tradycji”. Wszyscy pracownicy naleĪący do innych KoĞcioáów, wspólnot koĞcielnych lub religii, a takĪe ci, którzy nie wyznają
Īadnej wiary religijnej oraz wszyscy studenci są “zobowiązani do
31
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uznawania i respektowania katolickiego charakteru uniwersytetu”.
NaleĪy unikaü tego, by niekatoliccy pracownicy naukowi “stanowili
wiĊkszoĞü w instytucie, który jest i powinien pozostaü katolicki”.
Proces ksztaácenia studentów “winien áączyü siĊ z formacją w duchu
zasad moralnych i religijnych oraz z poznawaniem nauki spoáecznej
KoĞcioáa”. Programy studiów powinny takĪe obejmowaü “formacjĊ
etyczną” a studentom naleĪy daü moĪnoĞü “uczestniczenia w kursach doktryny katolickiej”35.
2. WolnoĞü uniwersytetu katolickiego w Italii
Problem wolnoĞci KoĞcioáa do zakáadania uniwersytetów katolickich i wolnoĞci na tychĪe uniwersytetach powstaá w kontekĞcie
polityki szkolnej w Italii po zjednoczeniu paĔstwa i upadku PaĔstwa
KoĞcielnego. Wtedy wáaĞnie nastąpiá okres sekularyzacji kultury,
inspirowany modelem jurysdykcjonalizmu, który w pewnym sensie
byá w zakresie tworzenia kultury narodowej bardziej radykalny od
systemu separacji i staá w sprzecznoĞci z Magisterium KoĞcioáa.
Koscióá w tym czasie byá pozbawiony wpáywu na wychowanie swoich wiernych. Prawo ministra Casatiego z 13 listopada 1859 r., n.
3775, nie uznawaáo jakiejkolwiek autonomii wolnych uniwersytetów, nie przyznawaáo im osobowoĞci prawnej, na paĔstwo nakáadaáo
caáy ciĊĪar finansowania edukacji narodowej. Prawo wydane przez
ministra Correnti z 26 stycznia 1873 r., n. 1271, zniosáo wszystkie
wydziaáy teologii na uniwersytetach wáoskich. Natomiast ustawa z
23 czerwca 1877 r. zniosáa urzĊdy opiekunów duchownych i naukĊ
religii we wszystkich szkoáach Ğrednich. Doszáo do sekularyzacji
nauczania i dąĪono do zastąpienia etyki katolickiej etyką Ğwiecką.
Wprawdzie wypáywaáa ona z zasad religijnych, ale nie wiązano jej z
Īadną religią36.
KoĞcióá odpowiedziaá projektem edukacji spoáeczeĔstwa alternatywnym w stosunku do paĔstwowego, takĪe na poziomie uniwersyteckim. KPK z 1917 r. uregulowaá sprawĊ szkóá i wychowania kato35
36

Konstytucja, Przepisy ogólne, art. 4.
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lickiego w ksiĊdze III, tyt. XXII i zastrzegá wyáącznie KoĞcioáowi i
rodzicom formacjĊ i wychowanie dzieci. KoĞcióá zastrzegá teĪ sobie
prawo zakáadania szkóá jakiegokolwiek profilu, czy to podstawowych, czy Ğrednich, czy teĪ wyĪszych37. Polecaá trosce ordynariuszy
zakáadanie uniwersytetów katolickich tam, gdzie ich dotychczas nie
byáo38, jednak zawsze z koniecznoĞcią aprobaty ich statutów przez
StolicĊ Apostolską i posiadania uprawnieĔ od niej do nadawania
stopni i tytuáów akademickich w zakresie nauk koĞcielnych39. Zalecaá ponadto, aby máodzieĪ katolicka, za wyjątkiem szczególnych
okolicznoĞci zaaprobowanych przez ordynariusza, nie uczĊszczaáa
do szkóá akatolickich, neutralnych Ğwiatopoglądowo czy teĪ mieszanych, nawet jeĞli te byáyby otwarte dla katolików40.
Wáadze koĞcielne domagaáy siĊ paĔstwowego uznania przynajmniej stopni i dyplomów uniwersyteckich. JuĪ w 1919 r. o. Augustyn
Gemelli ujawniá wolĊ zaáoĪenia uniwersytetu katolickiego. Minister
Edukacji Narodowej Benedykt Croce uznaá Instytut studiów wyĪszych zaáoĪony przez Józefa Toniolo, nadaá mu osobowoĞü prawną
i zaaprobowaá jego statut. Statut ten przewidywaá studia filozoficzne, prawne i nauk spoáecznych. Byá to pierwszy krok do rozwoju
studiów wyĪszych. Ten Instytut funkcjonujący z dwoma wydziaáami: filozofii i prawa, otrzymaá teĪ aprobatĊ Stolicy Apostolskiej w
dniu 22 grudnia 1922 r.41
Wreszcie doszáo do porzucenia wáoskiej polityki pozytywistycznej w zakresie edukacji i dano pewien zakres dziaáania takĪe KoĞcioáowi. Wtedy to katolicy zaczĊli juĪ jawnie powracaü do Īycia
politycznego kraju. Minister Gentile w dniu 30 wrzeĞnia 1923 r.,
dekretem n. 2102 i takim samym aktem prawnym z 1 paĨdziernika
1923 r., n. 2185, dokonaá reformy szkolnictwa, w tym dokonaá paĔstwowego uznania wolnych instytutów studiów wyĪszych. Poddaá je
jednak surowemu nadzorowi ministerstwa nauczania i finansów.
Prawem tym zostaáa wrócona wolnym uniwersytetom autonomia
37
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administracyjna, dydaktyczna i dyscyplinarna, ale pod nadzorem
paĔstwa. Dekret w n. IV zatytuáowanym O uniwersytetach i wolnych
studiach wyĪszych powierzyá ministrowi edukacji wydanie statutu
dla takich uczelni. M. in. wykluczono jakąkolwiek pomoc finansową
paĔstwa na utrzymanie tych szkóá. W tym kontekĞcie Instytut Toniolego zwróciá siĊ o paĔstwowe uznanie dyplomów doktoranckich
nadawanych na tej uczelni. Dnia 6 kwietnia 1924 r. paĔstwo zaaprobowaáo Regolamento generale universitario i zobowiązano wolne
szkoáy i uniwersytety do jego respektowania. Dekret z 1924 r.
n. 1661 uznaá na forum paĔstwowym Uniwersytet NajĞwiĊtszego
Serca Jezusowego w Mediolanie i w ten sposób uczyniono wielki
krok ku pojednaniu KoĞcioáa i PaĔstwa. W 10 lat po paktach lateraĔskich, tj. 20 kwietnia 1939 r., zostaá zaaprobowany nowy statut
Katolickiego Uniwersytetu, a 26 paĨdziernika 1939 r. statut Instytutu NMP WniebowziĊtej w Rzymie. Byáy to w tym czasie jedyne
uniwersytety niepaĔstwowe poza uniwersytetami koĞcielnymi42.
Statut Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie juĪ w art. 1 stawiaá jako cel uniwersytetu: “nieĞü pomoc w rozwoju systemu studiów i przygotowanie máodzieĪy przy pomocy odpowiedniej metody
naukowej i odpowiedniego przygotowania moralnego opartego na
zasadach katolickich do pracy naukowej, do sprawowania urzĊdów
publicznych i wykonywania wolnych zawodów”. Oznacza to, iĪ
uniwersytet ma za cel wejĞü ze swą wiedzą do Īycia publicznego
i przygotowaü nie tylko kadrĊ naukową sáuĪącą hierarchii koĞcielnej, ale takĪe w innych instytucjach. Takie okreĞlenie celu uniwersytetu dawaáo na nowo KoĞcioáowi pierwszeĔstwo w procesie edukacyjnym kraju. JeĞli zaĞ chodzi o program nauczania, to nie ulega
wątpliwoĞci, Īe miaá on charakter wyznaniowy, gdyĪ art. 8 statutu
przewidywaá dla studentów 8 semestrów wykáadów z dziedziny
wiary i moralnoĞci katolickiej.
Statut Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie na czele organów zarządzających stawiaá RadĊ Administracyjną, záoĪoną z mianowanych czáonków Instytutu J. Toniolo mającego osobowoĞü
prawną, który jest fundatorem i pokrywającym koszty utrzymania
42
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uniwersytetu, z czáonków Akcji Katolickiej i reprezentanta Stolicy
Apostolskiej (art. 3 statutu z 1939 r.). Reprezentant ten winien posiadaü obywatelstwo wáoskie. Podobny reprezentant wáadzy Ğwieckiej byá przewidziany w Instytucie NMP Wniebowzietej w Rzymie
(art. 7). WĞród czáonków zarządu uniwersytetem przewidziany byá
teĪ przedstawiciel ministerstwa edukacji. Rektor byá mianowany
przez RadĊ Administracyjną.
Przy analizowaniu statutów uniwersytetów katolickich istotną
sprawą jest zespóá norm dotyczący wykáadowców. Dekret z 1924 r.
okreĞlaá minimum praw dla nauczycieli akademickich, aby w ten
sposób zrównowaĪyü udziaá wáadz koĞcielnych i Ğwieckich w uniwersytecie. Art. 22 statutu z 1924 przewidywaá moĪliwoĞü usuniĊcia
profesorów, lektorów i innych zatrudnionych w nauczaniu z racji
braku ortodoksyjnoĞci, ale teĪ przewidywaá moĪnoĞü odwoáania siĊ
od decyzji w kaĪdym czasie. Rektor zawiadamiaá RadĊ o stawianych
zarzutach, a ta dawaáa prawo do obrony obwinionemu, a poza tym
potrzebowano opinii Senatu.
Pakty lateraĔskie z 1929 r. w art. 38 postanawiaáy, Īe nominacje
profesorów w Katolickim Uniwersytecie i w Instytucie Matki BoĪej
WniebowziĊtej bĊdą siĊ odbywaáy w sposób wolny, po uzyskaniu
nihil obstat ze strony Stolicy Apostolskiej odnoĞnie do ewentualnych zarzutów co do prawoĞci wiary i obyczajów. Nie oznacza to
jednak, Īe paĔstwo faszystowskie wyrzekáo siĊ ingerencji w sprawy
uniwersytetów katolickich43. Istotnie w Instytucie NMP WniebowziĊtej art. 26 statutu potwierdza w caáej rozciągáoĞci koniecznoĞü
stosowania art. 38 konkordatu w kwestii powoáywania profesorów,
tj. koniecznoĞci nihil obstat ze Strony Stolicy Apostolskiej. Natomiast Uniwersytet MediolaĔski w art. 23 statutu przyjmowaá normy
identyczne z paĔstwowymi.
Do dokumentów wymaganych przy przyjĊciu na studia zaliczano: Ğwiadectwo chrztu i Ğwiadectwo moralnoĞci (w Instytucie NMP
WniebowziĊtej, oprócz wymienionych, wymagano jeszcze skierowania przez przeáoĪone zakonne). Dla obywateli innego paĔstwa
wymagane byáy jeszcze inne dokumenty. Senat akademicki limito43
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waá kaĪdego roku liczbĊ miejsc na poszczególnych wydziaáach.
Wydalenie studenta lub pracownika administracji byáo moĪliwe
z dwóch powodów: albo jeĞli jego zachowanie nie odpowiadaáo
duchowi uniwersytetu, albo w wypadku niezgodnoĞci z katolickim
profilem uniwersytetu, który przecieĪ akceptowaá przy przyjĊciu44.
Uniwersytety katolickie nie cieszyáy siĊ peáną autonomią. Ograniczenia autonomii przejawiaáy siĊ w sposobie nominacji rektora,
profesorów, w ograniczeniach uposaĪenia, zmiennoĞci wymogów do
otrzymania dyplomów, w moĪliwoĞci przenoszenia profesorów.
Uniwersytety mogáy byü zamykane z powodu braku Ğrodków finansowych lub materiaáu dydaktycznego, albo z racji wyĪszego interesu
organizacji studiów, czy teĪ z racji rozmieszczenia poszczególnych
instytutów w róĪnych terytoriach. Wymagano teĪ przysiĊgi na wiernoĞü królowi, a potem rządowi faszystowskiemu. MoĪna byáo teĪ
zamknąü uniwersytet z powodu “braku respektowania instytucji lub
zasad, które regulowaáy porządek spoáeczny paĔstwa”. Wszystkie
uniwersytety podlegaáy kontroli ministerstwa edukacji, która czĊsto
dyskryminowaáa uniwersytety katolickie. Poza tym uniwersytety te
nie mogáy otrzymaü Īadnego subsydium paĔstwowego. Tego rodzaju ograniczenia wynikaáy z tekstu jednolitego instrukcji odnoĞnie do
uniwersytetów paĔstwowych i katolickich z 1933 r.45
Uchwalony art. 33 ust. 6 konstytucji wáoskiej przyznaje uniwersytetom duĪą autonomiĊ. PaĔstwo chciaáo siĊ odciąü od systemu
paĔstwa liberalnego, czy tego XVIII-wiecznego, takĪe w rozwiązaniu kwestii nauczania. Rozumienie autonomii uniwersyteckiej natrafiaáo na wiele trudnoĞci i budziáo wiele kontrowersyjnych koncepcji.
Jak pogodziü terminy “instytucja”, “unormowanie” i “autonomia”.
Táumaczono, Īe autonomia uniwersytecka róĪni siĊ przykáadowo, od
autonomii gminy czy autonomii instytucji paĔstwowych. W tej
sprawie zabieraá gáos Trybunaá Konstytucyjny w 1985 i 1988 r.
Ostatecznie ustalono, iĪ mówiąc o autonomii uniwersyteckiej, mamy
na myĞli autonomie: dydaktyczną, naukową i administracyjną46.
44

TamĪe, s. 95-96.
Uniwersytety katolickie przez dáugi czas byáy pod presją zaszáoĞci historyczno-prawnych. TamĪe, s. 100.
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TamĪe, s. 116.
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Ewolucja prawa o uniwersytetach byáa dáuga i obejmowaáa wiele
aktów od tekstu jednolitego n. 1592 z 1933 r. poprzez prawo n. 1551
z 18 grudnia 1951 r. do ostatniego uregulowania n. 243 z 1991 r.
Konstytucja w przeciwieĔstwie do paĔstwa faszystowskiego w art.
33 ust. 1 wprowadziáa fundamentalne prawo do wolnoĞci nauczania.
JuĪ prawo n. 311 z 18 marca 1958 r. gwarantowaáo nauczycielom
akademickim niezbywalne prawa: wolnoĞü nauczania i poszukiwaĔ
naukowych, nieusuwalnoĞü z urzĊdu i katedry, brak obowiązku
skáadania przysiĊgi. Do obowiązków nauczycieli akademickich zaliczono: utoĪsamianie siĊ z wydziaáem lub szkoáą, przestrzeganie
godzin, uczestniczenie w funkcjach uniwersyteckich, mieszkanie w
miejscu, gdzie ma siedzibĊ uniwersytet, nie podejmowanie funkcji
zaleĪnych od paĔstwa. JeĞli chodzi o uniwersytety katolickie, to
prawo nie czyniáo tu Īadnych róĪnic47.
Orzeczenie Trybunaáu Konstytucyjnego n. 195 z 1972 r. (in caso
Cordero) dotyczy równowagi miĊdzy wolnoĞcią uniwersytetów
wyznaniowych i wolnoĞcią osobistą nauczycieli akademickich w
nich zatrudnionych. Problem powstaá przy interpretacji art. 19 i 33
konstytucji wáoskiej. Trybunaá orzeká, Īe “wolnoĞü szkoáy rozciąga
siĊ takĪe na uniwersytety” i nastĊpnie, Īe powoáywanie uniwersytetów wyznaniowych nie narusza art. 33 konstytucji, bo z tego przepisu “nie wynika koniecznie, Īe wolnoĞü osobista nauczycieli akademickich (...) musi godziü w porządek gwarantujący istotny cel takiego uniwersytetu”. Gdyby zanegowaü prawo uniwersytetu np.
N. Serca Jezusa w Mediolanie do doboru nauczających wedáug
“orientacji religijnej i ideologicznej nauczycieli”, to wtedy spowodowaáoby siĊ “utratĊ wolnoĞci samego uniwersytetu”. I dalej: nie
moĪe chodziü o áamanie praw osobistych nauczyciela akademickiego, “poniewaĪ jest on wolny w wyborze pracy i wyraĪeniu zgody na
szczególne cele uniwersytetu”. JeĞli zachodziáby w rozumieniu nauczyciela przypadek braku wolnoĞci szkoáy (della scuola), moĪe on
“odstąpiü od swego wyboru szkoáy”, jeĞli juĪ dalej “nie podziela on
profilu szkoáy”. W odniesieniu do art. 19 konstytucji wáoskiej Trybunaá orzeká, Īe gdyby uniwersytet wyznaniowy “tolerowaá poczy47
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nania nauczyciela nie podzielającego poglądów tam przyjmowanych
(stesso credo), to takie zachowanie przyczyniaáoby siĊ do áamania
fundamentalnej wolnoĞci religijnej, która daáa początek i jest inspiracją dla danej szkoáy wyznaniowej”. Wreszcie na koniec orzeczenie
Trybunaáu dotyczy art. 38 konstytucji wáoskiej i potwierdza, Īe ta
wolnoĞü “nie jest przywilejem uniwersytetu katolickiego”, ale jest
“uszczegóáowieniem zasady do wolnoĞci szkoáy (della scuola) i do
wolnoĞci religijnej (alla libertà), a taka wolnoĞü jest prawem kaĪdej
szkoáy i kaĪdej religii czy ideologii”48. Kwestia limitów przyjĊü
studentów na uniwersytety wyznaniowe i jednoczeĞnie ochrona ich
“toĪsamoĞci wyznaniowej”, to nowy problem do dyskusji49. Rada
Ministrów w rozporządzeniu n. 304 z 6 lipca 1972 r. postanowiáa, Īe
tzw. “wolne” uniwersytety nie muszą akceptowaü wszystkich podaĔ
o przyjĊcie na uniwersytet, do czego są zobowiązane uniwersytety
paĔstwowe. Wedáug tego gremium Uniwersytet Katolicki w Mediolanie ma takĪe autonomiĊ w odniesieniu do “systemów selekcji”
przy przyjmowaniu studentów. Zgoda, jeĞli chodzi o moĪliwoĞci
organizacji dydaktyki, administracji, ale pojawia siĊ wątpliwoĞü, czy
dotyczy to równieĪ motywów duchowych. JeĞli jest ktoĞ wydalany
z racji “nie akceptowania zasad, które zaakceptowaá przy przyjĊciu”? Wedáug jurysprudencji, zarówno limity przyjmowania jak
i wydalanie studentów z motywów “organizacyjnych” lub motywów
“specyfiki i ideologii”, są prawnie uzasadnione o tyle, o ile w przeciwnym razie dochodziáoby do zaprzeczenia wyznaniowej autonomii uniwersytetu, czy teĪ jego toĪsamoĞci50.

48

TamĪe, s. 121-123. W tej sytuacji powstaje problem wolnoĞci szkoáy i wolnoĞci w szkole (della e nella scuola). To jednak, zdaniem Autora, nie powinno siĊ
odnosiü do uniwersytetów, które mają sáuĪyü interesowi publicznemu. TamĪe,
s. 125.
49
TamĪe, s. 125-128.
50
Zdaniem A. Mantineo jest to obrona “tendencyjnoĞci” uniwersytetu i pochodzi z czasów poáowy XIX w. Powoli nastĊpuje ewolucja w kierunku poszukiwania
drogi “najmniejszego záa”. Winno siĊ dąĪyü do równowagi miĊdzy gwarancjami
dawanymi przez prawodawstwo uniwersyteckie a gwarancją “toĪsamoĞci” ideologicznej, z zachowaniem gwarancji dla studentów i nauczycieli ich praw osobowych
i socjalnych, tamĪe, s. 127.
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Ugoda miĊdzy paĔstwem wáoskim i KoĞcioáem zawarta 18 lutego 1984 r. w art. 10.3 i dodatkowym protokole w zasadzie powtórzyáa przepis konkordatowy z 1929 r. Gdy jednak dokonamy dokáadnej analizy nowych artykuáów i zasad ogólnych przyjĊtych w
ugodzie, to znajdziemy tam takĪe nowe spojrzenie na caáą dyscyplinĊ prawną dotyczącą uniwersytetów katolickich. Wspomniany artykuá ugody gwarantuje KoĞcioáowi “peáną wolnoĞü w prowadzeniu
wszelkiego rodzaju i stopnia szkóá i instytucji wychowawczych”.
“Peána wolnoĞü” jest ekwipolentna do wolnoĞci szkóá paĔstwowych.
Szczegóáowe unormowania wokóá umowy są opóĨniane i budzą
dyskusje wĞród prawników. Dla przykáadu, chodzi o sytuacje nauczyciela akademickiego zwalnianego z uniwersytetu, gdyĪ Protokóá dodatkowy w art. 2 mówi, Īe takie przypadki winny byü traktowane “w zgodzie z konstytucyjnymi prawami gwarantującymi obywatelom wáoskim” m. in. prawo obrony i wystĊpowania do sądu.
Rozwiązanie prawne tych kwestii winno byü konsultowane z czynnikami koĞcielnym, gdyĪ, zgodnie z art. 13 ust. 2 Ugody, KoĞcióá
wspóápracuje z paĔstwem w sprawach dobra wspólnego.
Powstaje pytanie o naturĊ prawną uniwersytetów katolickich.
JeĞli przyjmie siĊ, Īe uniwersytety te mają osobowoĞü prawną prawa
publicznego, to naleĪy siĊ liczyü z konsekwencjami odnoĞnie do
stosunku miĊdzy pluralizmem uregulowaĔ uniwersytetów niepaĔstwowych z jednej strony i “systemem formacyjnym paĔstwa”
z drugiej. Orzeczenie Trybunaáu Konstytucyjnego n. 195 utrzymuje,
Īe nie są sáuszne obiekcje odnoĞnie do osobowoĞci publicznoprawnej uniwersytetów katolickich. Jurysprudencja utrzymuje, iĪ są one
“osobami publicznymi nie ekonomicznymi”, ale jednoczeĞnie dostrzega wiele problemów, np. w sprawie traktowania takich uniwersytetów jako pracodawców51. Dnia 11 maja 1989 r., ustawą n. 168,
zostaáo powoáane do Īycia Ministerstwo uniwersytetów oraz poszukiwaĔ naukowych i technicznych. M. in. do tego ministerstwa naleĪy “zadanie promocji badaĔ naukowych i technicznych a takĪe promocji uniwersytetów i instytutów stopnia uniwersyteckiego”. Prawo
n. 168 mówi o autonomii m. in. “dydaktycznej, naukowej, organiza51
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cyjnej, finansowej”, ale nic nie mówi o autonomii prawodawczej.
PrzecieĪ statuty i regulaminy są zaliczane przez to prawo do “systemu Ĩródeá prawa uniwersyteckiego”. Dnia 29 lipca 1991 r. zostaáa
wydana ustawa n. 243, dotycząca uniwersytetów niepaĔstwowych.
Art. 2 mówi o dotacjach paĔstwowych, art. 3 o warunkach uzyskania takiego subsydiowania i nastĊpnie podaje kryteria i procedury
utraty subsydiowania. Nowe uregulowania bardziej akcentują
“szczególnoĞü” uniwersytetów niepaĔstwowych, co stawia je w
gorszej sytuacji w aspekcie wolnoĞci niĪeli wszystkie niepaĔstwowe
szkoáy niĪsze od uniwersytetów52. Na przykáadzie nowego instytutu
Libero Universitario Campus bio-medico CBM, który 31 paĨdziernika 1991 r. otrzymaá prawo nadawania stopni i dyplomów akademickich, który nie ma w statucie Īadnego odniesienia religijnego,
choü dostaá nihil obstat ze strony Stolicy Apostolskiej. Jest to uniwersytet w “szerszym sensie” ideologiczny. CzyĪby tu chodziáo
o przewidziane w konstytucji Ex corde Ecclesiae “staáe odnawianie”
instytutów wyĪszych: “W tym kontekĞcie uniwersytety katolickie
wezwane są do nieustannej odnowy, zarówno dlatego, Īe są uniwersytetami, jak i dlatego Īe są katolickie” (n. 7).
3. WolnoĞü Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski zostaá utworzony uchwaáą biskupów polskich, zgromadzonych 27 lipca 1918 r. na konferencji w
Warszawie, z inicjatywy I. Radziszewskiego, byáego rektora petersburskiej Akademii Duchownej, dziĊki materialnej pomocy K. JaroszyĔskiego. JednoczeĞnie wáadze uniwersytetu zwróciáy siĊ do Stolicy Apostolskiej o kanoniczną erekcjĊ. Początkowo, po uzyskaniu
wstĊpnego zezwolenia wáadz paĔstwowych, funkcjonowaá on jako
prywatna szkoáa wyĪsza pod patronatem Episkopatu Polski. Funkcjonowaáy na uniwersytecie cztery wydziaáy: Teologiczny, Prawa
Kanonicznego i Nauk Moralnych, przeksztaácony nastĊpnie w Wydziaá Prawa Kanonicznego, Prawa i Nauk Spoáeczno-Ekonomicznych, oraz Wydziaá Nauk Humanistycznych. Kongregacja Semi52
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nariów i Uniwersytetów 25 lipca 1920 r. erygowaáa kanonicznie
wydziaáy: Teologiczny, Prawa Kanonicznego udzielając im prawa
nadawania stopni licencjata i doktora. Po 1931 r. zostaá opracowany nowy statut KUL, który uzyskaá zatwierdzenie Kongregacji
2 czerwca 1936 r. KUL prawa akademickie uzyskaá w dopiero w
dniu 9 kwietnia 1938 r., takĪe przy zastrzeĪeniach innych uniwersytetów polskich53. Minister WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia
Publicznego w dniu 10 marca 1939 r. zatwierdziá statut KUL54. Do
II wojny Ğwiatowej KUL funkcjonowaá w ramach 4 wydziaáów:
Prawa i Nauk Spoáeczno-Ekonomicznych, Humanistycznego, Teologicznego, Prawa Kanonicznego.
Po II wojnie Ğwiatowej, wraz ze zmianą ustroju paĔstwa i objĊcia
rządów przez wáadze komunistyczne, KUL mimo zapewnieĔ wáadz
o wolnoĞci do jego funkcjonowania na zasadach dotychczasowego
statusu (Porozumienie z 1950 r.), byá stopniowo ograniczany w swej
dziaáalnoĞci. W 1952 r. wáadze te zlikwidowaáy najwiĊkszy wydziaá
Prawa i Nauk Spoáeczno-Ekonomicznych, nastĊpnie obáoĪyáy Uniwersytet podatkiem dochodowym, inwigilowaáy zajĊcia i profesorów. CzĊĞü z nich, z pobudek ideologicznych, zostaáa pozbawiona
stanowisk profesorskich. Sytuacja prawna i faktyczna KUL za rządów totalitaryzmu komunistycznego byáa analogiczna do tej we
Wáoszech w okresie skrajnego jurysdykcjonalizmu. Dopiero w
1981 r. zgodzono siĊ na reaktywowanie Wydziaáu Nauk Spoáecznych. Natomiast na Wydziale Prawa Kanonicznego pozwolono na
utworzenie Sekcji Prawa, w konsekwencji tego Wydziaá w 1982 r.
przyjąá nazwĊ Wydziaáu Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych a w
1989 – nazwĊ Wydziaáu Prawa Kanonicznego i ĝwieckiego. CiąĪące
na KUL podatki dochodowe przybraáy juĪ takie rozmiary, Īe groziáo
to przejĊciem na skarb paĔstwa caáoĞci nieruchomoĞci Uniwersytetu. Zostaáy jednak one umorzone po “odwilĪy” w stosunkach paĔstwo – KoĞcióá. Obecnie KUL jest czĊĞciowo subsydiowany przez
paĔstwo55, podlega w caáej swej dziaáalnoĞci ustawie o szkolnictwie
53

Dz. U. RP z 1938 r. Nr 27, poz. 242.
Pismo nr IV UP-7692/38.
55
Zob. ustawa z 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Dz. U. Nr 61, poz. 259.
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wyĪszym56, z szczególnym trybem nadawania tytuáów naukowych57,
oraz kieruje siĊ zaaprobowanym przez StolicĊ Apostolską Statutem58. Przepisy ustawy o szkolnictwie wyĪszym z 1990 r. stosuje siĊ
w KUL, o ile statut nie stanowi inaczej59. Aktualnie w ramach KUL
funkcjonuje 7 wydziaáów: Teologii, Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji, Filozofii, Nauk Humanistycznych, Nauk Spoáecznych, Matematyczno-Przyrodniczy, i zamiejscowy Nauk Prawnych
i Ekonomicznych (2000 r.), pokonując z trudem niedobory finansowe ofiarami wiernych z terenu Polski.
KUL pod wezwaniem NajĞwiĊtszego Serca Jezusa “jest niepaĔstwową szkoáą wyĪszą o peánych prawach koĞcielnych i paĔstwowych szkóá wyĪszych, prowadzoną przez KoĞcióá Rzymskokatolicki”60. BezpoĞrednio podlega wáadzy Stolicy Apostolskiej, w szczególnoĞci Kongregacji Wychowania Katolickiego61. Kieruje siĊ przepisami KPK, konstytucji Ex corde Ecclesiae, a w sprawach dotyczących wydziaáów koĞcielnych Konstytucją Sapientia christiana.
Podlega opiece i bezpoĞredniemu nadzorowi Konferencji Episkopa56

Zob. art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrzeĞnia 1990 r. o szkolnictwie wyĪszym:
“Ustawy nie stosuje siĊ do szkóá wyĪszych i wyĪszych seminariów duchownych,
prowadzonych przez KoĞcióá Katolicki, z wyáączeniem Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego (...)”, Dz. U. Nr 65, poz. 385. Inne uczelnie wyĪsze prowadzone przez
KoĞcióá mają status prawny uregulowany umową z 1 lipca 1999 r. w sprawie statusu prawnego szkóá wyĪszych zakáadanych i prowadzonych przez KoĞcióá Katolicki,
w tym uniwersytetów, odrĊbnych wydziaáów i wyĪszych seminariów duchownych,
oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez PaĔstwo stopni i tytuáów nadawanych przez te szkoáy wyĪsze, Dz. U. Nr 63, poz. 727.
57
Zob. art. 38 ustawy z dnia 12 wrzeĞnia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach
naukowych, Dz. U. Nr 65, poz. 386.
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Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.
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Statut, n 1. Zob. ustawodawstwo paĔstwowe: Konkordat miĊdzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz.
318 (art. 15); ustawa z dnia 12 wrzeĞnia 1990 r. o szkolnictwie wyĪszym; ustawa
z dnia 12 wrzeĞnia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych; umowa
miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski
z 1 lipca 1999 r. w sprawie statusu prawnego szkóá wyĪszych zakáadanych i prowadzonych przez KoĞcióá Katolicki, w tym uniwersytetów, odrĊbnych wydziaáów
i wyĪszych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania
przez PaĔstwo stopni i tytuáów nadawanych przez te szkoáy wyĪsze.
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tu Polski w zakresie “pozycji naukowej i koĞcielnej”, jego “rozwoju
i podstaw materialnych”. Natomiast bezpoĞredni nadzór nad uniwersytetem w imieniu wáadz koĞcielnych sprawuje Wielki Kanclerz62.
StolicĊ Apostolską reprezentuje Wielki Kanclerz (kaĪdorazowy
arcybiskup lubelski), który jest teĪ reprezentantem KUL wobec Stolicy Apostolskiej, jak teĪ i wobec wáadz paĔstwowych63. Do jego
szczegóáowych praw i obowiązków naleĪy troska o wykáad i uprawianie doktryny katolickiej oraz o zachowanie statutów i przepisów
Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do katolickich uniwersytetów64.
Do niego równieĪ naleĪy udzielanie mandatu nauczycielom akademickim, zgodnie z przepisem kan. 812 (zob. teĪ Konstytucja Ex
corde Ecclesiae, Przepisy ogólne, art. 4, 3); natomiast nauczycielom
uczącym na wydziaáach koĞcielnych uniwersytetu udziela misji kanonicznej (zob. teĪ Konstytucja Sapientia christiana, art. 27, 1); w
razie koniecznoĞci pozbawia misji lub mandatu, lub zezwolenia na
nauczanie65. Jego uprawnienia w odniesieniu do wyboru rektora nie
ograniczają siĊ tylko do przedstawienia w ciągu 2 tygodni Kongregacji Wychowania Katolickiego oraz wáaĞciwemu ministrowi paĔstwowemu uchwaáy Senatu Akademickiego o wyborze66, ale takĪe
“w razie sprzeciwu ze strony Kongregacji w stosunku do dokonanego wyboru” jest konsultowany na równi z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu w sprawie nowego wyboru67. W odniesieniu do
osób zatrudnianych na KUL przepisy statutu dają Wielkiemu Kanclerzowi uprawnienie sprzeciwu i taka osoba “nie moĪe byü zatrudniona na Uniwersytecie”68. Dla osób zatrudnionych na wydziaáach
koĞcielnych KUL oraz pracujących na innych wydziaáach w dyscyplinach dotyczących wiary i moralnoĞci (na stanowiskach profesora
zwyczajnego i nadzwyczajnego) wymagane jest uprzednie uzyskanie nihil obstat Stolicy Apostolskiej za poĞrednictwem Wielkiego
62

TamĪe, n. 2 pkt 2-4.
TamĪe, n. 22.
64
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Kanclerza69. Wielkiemu Kanclerzowi przysáuguje teĪ prawo zatwierdzania uchwaáy Senatu Akademickiego o nadaniu tytuáu doktora honoris causa70.
Statuty KUL w odniesieniu do pracowników uniwersytetu wymagają, poza kwalifikacjami naukowymi, dobrym wypeánianiem
obowiązków, troską o dobro uniwersytetu, aby “wiernie przyjmowali katolicką doktrynĊ” i kierowali siĊ w Īyciu “zasadami
etyki katolickiej”71. Wyjątkowo na KUL mogą byü zatrudnione
osoby naleĪące do innego koĞcioáa lub religii, lub nie wyznające
Īadnej wiary religijnej, “o ile respektują katolicki charakter uniwersytetu”72.
Na wydziaáach koĞcielnych jako nauczyciele akademiccy mogą
byü zatrudnione tylko te osoby, które naleĪą do KoĞcioáa katolickiego i stale odznaczają siĊ nieskazitelnoĞcią Īycia oraz czystoĞcią
doktryny, pilnoĞcią w peánieniu obowiązków, aby mogli skutecznie
siĊ przyczyniaü do katolickiej toĪsamoĞci caáego uniwersytetu oraz
do osiągniĊcia celu wáaĞciwego wydziaáowi koĞcielnemu. Natomiast
ci na tychĪe wydziaáach koĞcielnych, którzy nauczają spraw dotyczących wiary i moralnoĞci, winni to zadanie “wykonywaü w peánej
wspólnocie z autentycznym Nauczycielskim UrzĊdem KoĞcioáa”,
a szczególnie w jednoĞci z Biskupem Rzymu. O zatrudnieniu nauczycieli akademickich na wydziaáach koĞcielnych rektor powiadamia Wielkiego Kanclerza, celem uzyskania misji kanonicznej
i przyjĊcia od nich wyznania wiary. Pozostali wykáadowcy winni
otrzymaü od Wielkiego Kanclerza zezwolenie na nauczanie73.
Zatem pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi, którzy zajmują siĊ dyscyplinami odnoszącymi siĊ do wiary
i obyczajów, muszą uzyskaü misjĊ kanoniczną od Wielkiego Kanclerza i przed objĊciem stanowiska záoĪyü wyznanie wiary wobec
69

TamĪe, n. 55 pkt 1. Na KUL: “Tytuá naukowy profesora nadaje Senat KUL
po przeprowadzeniu stosownego postĊpowania, z zachowaniem przepisów ustawy,
okreĞlających wymogi do uzyskania tego tytuáu i odpowiednich przepisów koĞcielnych”, tamĪe, n. 2. Zob. teĪ n. 57.
70
TamĪe, n. 23 pkt 12. Zob. teĪ n. 101.
71
TamĪe, n. 52 pkt 2.
72
TamĪe, n. 52 pkt 3. Por. Konstytucja, Przepisy ogólne, art. 4, 2.
73
Statut, n. 52 pkt 4.
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Wielkiego Kanclerza lub rektora, jeĞli jest kapáanem, albo ich delegata74. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi,
którzy nie zajmują siĊ dyscyplinami odnoszącymi siĊ do wiary
i obyczajów, przed zatrudnieniem winni otrzymaü zezwolenie Wielkiego Kanclerza. ZaĞ duchowni diecezjalni i osoby zakonne winny
mieü zezwolenie swego biskupa lub wyĪszego przeáoĪonego75.
Z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi i naukowymi, z którymi zawiera siĊ umowĊ o pracĊ zgodnie z przepisami paĔstwowymi, koĞcielnymi i statutem, moĪna rozwiązaü tĊ
umowĊ w przypadkach okreĞlonych ustawami paĔstwowymi i statutem. Natomiast z tego rodzaju pracownikami “prowadzącymi zajĊcia w zakresie dyscyplin odnoszących siĊ do wiary i moralnoĞci
moĪe byü rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia na skutek
cofniĊcia przez Wielkiego Kanclerza misji kanonicznej lub mandatu”76. W przypadku powaĪnego naruszenia obowiązków lub godnoĞci zawodu nauczycielskiego, a zwáaszcza czystoĞci doktryny, nauczyciel akademicki odpowiada w I instancji przed komisją dyscyplinarną i w II instancji przed komisją odwoáawczą77.
Studentem KUL moĪe zostaü kaĪdy, kto posiada Ğwiadectwo
dojrzaáoĞci i zobowiązuje siĊ “uznawaü i szanowaü katolicki charakter uniwersytetu” oraz jeĞli kieruje siĊ “zasadami moralnoĞci chrzeĞcijaĔskiej”. Senat moĪe ustanowiü jeszcze inne warunki78, choü
dzisiaj nie wymaga siĊ Ğwiadectwa chrztu. W odniesieniu do osób
duchownych diecezjalnych i zakonnych, to podobnie jak przy pracownikach, wymagana jest na studia zgoda biskupa lub wyĪszego
przeáoĪonego zakonnego. Osoby zaĞ Ğwieckie, jeĞli chcą studiowaü
na wydziale koĞcielnym, winny otrzymaü Ğwiadectwo moralnoĞci od
osoby koĞcielnej79. KaĪdy student KUL skáada przysiĊgĊ, w której
przyrzeka “kierowaü siĊ zasadami moralnoĞci chrzeĞcijaĔskiej”, a
74

TamĪe, n. 60 pkt 1-2.
TamĪe, n. 60 pkt 3-4.
76
TamĪe, n. 61.
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TamĪe, n. 67.
78
TamĪe, n. 73.
79
TamĪe, n. 74 pkt 2. Na tym miejscu przez “osobĊ duchowną” naleĪy rozumieü takĪe siostry i braci zakonnych.
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przysiĊga posiada charakter religijny80. Na terenie uniwersytetu
mogą byü zwoáywane i odbywane zgromadzenia akademickie za
zezwoleniem rektora81.
JeĞli chodzi o wolnoĞü w badaniach naukowych i nauczaniu, Statut KUL przyjmuje zasadĊ wolnoĞci nauki, która sáuĪy rozwojowi
róĪnych dyscyplin naukowych i poznawaniu prawdy. Zasada wolnoĞci nauki w dyscyplinach odnoszących siĊ do wiary i obyczajów, co
jest zupeánie zrozumiaáe, “powinna pozostawaü w zgodzie
z Objawieniem i nauczaniem KoĞcioáa”82. Programy nauczania na
wydziaáach i kierunkach koĞcielnych winny byü zgodne z normami
zawartymi w dokumentach koĞcielnych, zwáaszcza w dokumentach
Soboru WatykaĔskiego II i w konstytucji apostolskiej papieĪa Jana
Pawáa II Sapientia Christiana (art. 38-45). Natomiast na innych
wydziaáach program studiów winien byü “dostosowany do norm
zawartych w Konstytucji Ex corde Ecclesiae i do programów obowiązujących na odpowiednich kierunkach studiów w uniwersytetach
paĔstwowych”. Dla zaznaczenia katolickiego charakteru uniwersytetu w programie studiów na KUL statut przewiduje tzw. przedmioty uniwersyteckie, tj. “z zakresu chrzeĞcijaĔskiego poglądu na Ğwiat
i kultury religijnej”83.
80
TamĪe, n. 76 pkt 1: “Jako student KUL bĊdĊ sumiennie wypeániaü swoje
obowiązki, by rzetelnie przygotowaü siĊ do pracy dla dobra KoĞcioáa i Ojczyzny.
Kierując siĊ zasadami moralnoĞci chrzeĞcijaĔskiej, bĊdĊ strzec godnoĞci studenta i
dbaü o dobre imiĊ Uczelni, a takĪe przestrzegaü wszelkich zarządzeĔ wáadz. Tak mi
dopomóĪ Bóg”.
81
TamĪe, n. 105 pkt 1: “Zwoáywanie i odbywanie zgromadzeĔ na terenie uniwersytetu wymaga uprzedniego zezwolenia rektora (...), podanie winno byü záoĪone
na piĞmie (...). Mogą w nich braü udziaá tylko pracownicy i studenci oraz osoby
zaproszone za zgodą rektora”. N. 106 statutu przewiduje w nich udziaá przedstawiciela rektora, który moĪe je rozwiązaü, w przypadku zagroĪenia “dobra uniwersytetu lub interesu publicznego”. W n. 107 statut przewiduje, Īe nie wymagają zezwolenia wáadz Uniwersytetu zebrania zwoáywane przez związki zawodowe, organizacje akademickie uznane przez Senat oraz zebrania zwoáywane przez samorząd
studencki, jeĞli te zebrania wynikają z ich dziaáalnoĞci statutowej lub regulaminowej i odbywają siĊ w pomieszczeniach zamkniĊtych na terenie Uniwersytetu. Te
unormowania, z pozoru mocno ograniczające wolnoĞü zgromadzeĔ na uniwersytecie, są uwarunkowane problemami zgromadzeĔ “nielegalnych” z punktu widzenia
wáadz totalitarnych z okresu sprzed 1989 r.
82
TamĪe, n. 95 pkt 1-2.
83
TamĪe, n. 96.
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4. Podsumowanie
O wolnoĞci uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim mówimy
dzisiaj w kontekĞcie praw czáowieka, (zagwarantowanych aktami
prawa miĊdzynarodowego i uznanych za niezbywalne przez Sobór
WatykaĔski II). Prawa te wynikają z natury czáowieka i dają mu
wolnoĞü wyboru okreĞlonego Ğwiatopoglądu, systemu wartoĞci,
sposobu ksztaácenia i wychowania oraz prowadzenia badaĔ naukowych. Pryncypia te przenoszą siĊ na KoĞcióá, który ma niezbywalne
prawo zakáadania i prowadzenia uniwersytetów katolickich.
WolnoĞü kaĪdego uniwersytetu, w tym takĪe katolickiego, sprowadza siĊ gáownie do jego autonomii. W Konstytucji Jana Pawáa II
znalazáy siĊ sáowa, skierowane do wszystkich uniwersytetów, iĪ
posiadają one “instytucjonalną autonomiĊ”, bez której nie moĪe on
wypeániaü skutecznie swoich zadaĔ. Autonomia ta gwarantuje
czáonkom uniwersytetu “wolnoĞü akademicką” i strzeĪe “prawa
jednostki i wspólnoty w granicach zakreĞlonych przez wymogi
prawdy i dobra wspólnego”84. Natomiast w odniesieniu do uniwersytetów katolickich PapieĪ podkreĞliá “instytucjonalny” obowiązek
odwoáywania siĊ w swej pracy do “inspiracji i Ğwiatáa orĊdzia chrzeĞcijaĔskiego”. OkreĞliá teĪ naturĊ uniwersytetu katolickiego pisząc:
“katolickie ideaáy, postawy i zasady przenikają i wypeániają róĪne
formy dziaáalnoĞci akademickiej, stosownie do ich natury i wáaĞciwej im autonomii, jednym sáowem uniwersytet, który jest jednoczeĞnie katolicki, winien byü wspólnotą ludzi nauki, przedstawicieli
róĪnych dziedzin ludzkiej wiedzy, a zarazem instytucją akademicką,
w której katolicyzm jest obecny w sposób Īywotny”85. Na straĪy
autonomii uniwersytetu kaĪdego uniwersytetu, w tym takĪe katolickiego, jego toĪsamoĞci i charakteru stoi ustawodawstwo i doktryna
KoĞcioáa, uregulowania prawa miĊdzynarodowego, ustawodawstwo
konstytucyjne i zwykáe poszczególnych paĔstw oraz prawo wewnĊtrzne – statuty uniwersytetu.
Mówiąc o wolnoĞci w uniwersytecie katolickim bierzemy gáownie pod uwagĊ warunki zatrudniania i ewentualnego zwalniania
84
85

Konstytucja, WstĊp, n. 12.
TamĪe, n. 14.
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pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, system naboru kandydatów na studia, przekazywaną im wiedzĊ oraz system wartoĞci, obowiązek zaliczenia tzw. przedmiotów
uniwersyteckich, wolnoĞü stowarzyszeĔ, zgromadzeĔ i problem
duszpasterstwa akademickiego. Ponadto chodzi tu o wolnoĞü badaĔ
naukowych, autonomia uprawiania nauki ze szczególnym uwzglĊdnieniem wymogów odnoĞnie do przedmiotów koĞcielnych.
Na koniec warto przypomnieü, iĪ Konstytucja Jana Pawáa II Ex
corde Ecclesiae pisze o potrzebie ciągáej odnowy w uniwersytetach
katolickich. Czytamy tam: “W dzisiejszym Ğwiecie, charakteryzującym siĊ tak gwaátownym postĊpem nauki i techniki, zadania uniwersytetu katolickiego stają siĊ coraz waĪniejsze i pilniejsze (...).
ChrzeĞcijaĔska inspiracja katolickiego uniwersytetu pozwala mu
uwzglĊdniaü w badaniach naukowych takĪe wymiar moralny, duchowy i religijny oraz oceniaü zdobycze nauki i techniki z punktu
widzenia integralnego dobra osoby ludzkiej”. W tym kontekĞcie
uniwersytety katolickie wezwane są do nieustannej odnowy. W grĊ
wchodzi tu bowiem “sens badaĔ naukowych i techniki, Īycia spoáecznego i kultury, a w gáĊbszym jeszcze wymiarze – sens samego
czáowieka”. Odnowa ta wymaga jasnego uĞwiadomienia sobie, Īe
katolickoĞü uniwersytetu czyni go bardziej zdolnym do bezinteresownego poszukiwania prawdy, które nie jest podporządkowane
Īadnym partykulanym interesom ani przez nie uwarunkowane86.
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TamĪe, n. 7.
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Proces likwidacji niĪszych seminariów duchownych
w latach 1959-1963
Od czasu odzyskania niepodlegáoĞci w 1945 r. – podobnie jak to
miaáo miejsce w okresie II RP – jedną z najbardziej popularnych
form dziaáalnoĞci oĞwiatowo-wychowawczej KoĞcioáa katolickiego
byáo prowadzenie przez instytucje koĞcielne niĪszych (maáych) seminariów duchownych, czyli zakáadów mających na celu przygotowywanie na poziomie Ğrednim máodzieĪy mĊskiej do studiów w
seminariach wyĪszych. Tego rodzaju zakáady prowadzone byáy bądĨ
to przez poszczególne diecezje (niĪsze seminaria diecezjalne), bądĨ
teĪ zgromadzenia zakonne (niĪsze seminaria zakonne). Ich organizacja byáa niejednolita, co zresztą byáo konsekwencją nieprecyzyjnych przepisów prawa kanonicznego1. Seminaria te erygowane byáy
przy biskupich bądĨ zakonnych gimnazjach i liceach ogólnoksztaá1

Obowiązujący w latach 1917-1983 kodeks prawa kanonicznego (CIC) odnosiá
siĊ do niĪszych seminariów zaledwie w jednym kanonie: “Curandum ut in maioribus praesertim dioecesibus bina constituantur Seminaria: minus, scilicet, pro pueris litterarum scientia imbuendis, maius pro alumnis philosophiae ac theologiae
vacantibus” (1354 § 2). Zatem CIC, zobowiązując biskupów diecezjalnych do
tworzenia w swoich diecezjach seminariów niĪszych i wyĪszych, nie okreĞlaá, czy
seminarium minus ma mieü charakter szkoáy, czy teĪ ma to byü jedynie zakáad
wychowawczy. Biorąc pod uwagĊ uĪyte w kodeksie sformuáowanie odnoszące siĊ
do celu powstawania tego typu instytucji: “pro pueris litterarum scientia imbuendis”, a takĪe ogólną tendencjĊ panującą w Ğwiecie katolickim w dobie Īywioáowego
powstawania tego typu instytucji, moĪna stwierdziü, iĪ chodziáo przede wszystkim
o to, aby kandydaci do seminariów wyĪszych mieli ukoĔczone studium, które w
danym kraju wymagane jest do rozpoczĊcia studiów akademickich. Por. A. Kozakowski, Formacja intelektualna kandydatów do kapáaĔstwa. Studium historycznoprawne, Lublin 1977, mps, BKUL, s. 238.

A. Mezglewski

32

cących albo teĪ stanowiáy samodzielne zakáady wychowawcze, których wychowankowie pobierali naukĊ w szkoáach Ğrednich, paĔstwowych bądĨ prywatnych.
Od roku 1948 rozpocząá siĊ okres intensywnego ograniczania
przez powojenne wáadze dziaáalnoĞci tych zakáadów poprzez odmowĊ udzielania uprawnieĔ szkóá paĔstwowych, utrudnianie uzyskania Ğwiadectw maturalnych przez absolwentów niĪszych seminariów, zajmowanie lokali oraz stopniową likwidacjĊ poszczególnych
zakáadów. Swoiste apogeum stanowiáa tutaj akcja likwidacji
wszystkich zakonnych seminariów duchownych, dokonana jednego
dnia (3 lipca 1952 r.) na obszarze caáej Polski. Likwidacji dokonano
na podstawie decyzji wydziaáów oĞwiaty wáaĞciwych miejscowo
prezydiów wojewódzkich rad narodowych. W identycznie brzmiących decyzjach o likwidacji formuáowano zarzut, iĪ seminaria te
dziaáaáy bez przewidzianego w prawie orzeczenia wáaĞciwych organów oĞwiatowych, a wiĊc nielegalnie. Akcja mająca na celu likwidacjĊ tych zakáadów przeprowadzona zostaáa z drastycznym naruszeniem obowiązującego prawa, przy uaktywnieniu zarówno wáadz
lokalnych, jak teĪ czynników politycznych (komitetów wojewódzkich PZPR) oraz znacznych siá policyjnych (UB, MO)2.
Po paĨdzierniku 1956 r. odĪyáy nadzieje na normalne funkcjonowanie szkolnictwa koĞcielnego. W latach 1957-58 reaktywowano
w Polsce ponad 30 niĪszych seminariów duchownych3. Ówczesne
wáadze traktowaáy nowo powstaáe seminaria jako szkoáy wewnątrzkoĞcielne, deklarując caákowitą wolnoĞü KoĞcioáa do ich prowadzenia. Zdecydowanie jednak odmawiano nadawania uprawnieĔ szkóá
paĔstwowych, godząc siĊ jedynie w kilku przypadkach na organizowanie na ich terenie paĔstwowego eksternistycznego egzaminu
maturalnego. Czas “odwilĪy” w stosunkach z KoĞcioáem byá jednak
2

Szerzej na ten temat: A. Mezglewski, Akcja likwidacyjna niĪszych zakonnych
seminariów duchownych w dniu 3 lipca 1952 r., w: Divina et humana. KsiĊga
Jubileuszowa w 65. rocznicĊ urodzin KsiĊdza Profesora Henryka Misztala, red.
A. DĊbiĔski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 145-157.
3
Wáadze w tym czasie nie stawiaáy przeszkód w ponownym uruchamianiu niĪszych seminariów. Podstawowym problemem byá jednak fakt, iĪ wiĊkszoĞü lokali,
w których mieĞciáy siĊ seminaria, zajĊtych w latach 40. i 50. nie zostaáo oddanych
ich wáaĞcicielom. Seminaria uruchamiano zatem w miarĊ moĪliwoĞci, tam gdzie
dysponowano wolnymi lokalami.
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nad wyraz krótki. Od 1959 r. – w sposób jeszcze bardziej systematyczny i bezwzglĊdny niĪ to miaáo miejsce w okresie stalinowskim –
rozpoczĊto proces ograniczania dziaáalnoĞci KoĞcioáa w dziedzinie
oĞwiaty i wychowania, takĪe w zakresie prowadzenia przez instytucje koĞcielne niĪszych seminariów duchownych. Na pierwszym
etapie dokonano reinterpretacji nadal obowiązujących przedwojennych przepisów szkolnych, poddając seminaria duchowne nadzorowi wáadz paĔstwowych oraz rozciągając na nie obowiązywalnoĞü
przepisów ustawy z 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoáach oraz
zakáadach naukowych i wychowawczych (zwana dalej ustawą o prywatnych szkoáach)4. Nowe zarządzenie dotyczące nadzoru paĔstwowego oraz stare przepisy ustawodawstwa szkolnego wykorzystano
nastĊpnie do drastycznego ograniczania stanu posiadania KoĞcioáa
katolickiego w zakresie szkolnictwa wewnątrzkoĞcielnego.
1. Wprowadzenie nadzoru paĔstwowego nad seminariami
Na skutek zarządzenia z dnia 29 grudnia 1959 r. wydanego przez
Ministra OĞwiaty w porozumieniu z UrzĊdem ds. WyznaĔ seminaria
duchowne objĊte zostaáy nadzorem paĔstwowym5. Pomimo iĪ w
okresie tym dziaáaáa juĪ Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu
i Episkopatu, decyzja o wprowadzeniu nadzoru podjĊta zostaáa caákowicie jednostronnie. Nadzorem tym miaáy byü objĊte zarówno
niĪsze, jak i wyĪsze seminaria duchowne. Nadzór ten realizowany
miaá byü przede wszystkim poprzez wizytacje prowadzone przez
kuratoria okrĊgów szkolnych i wydziaáy ds. wyznaĔ prezydiów wojewódzkich rad narodowych. Instytucjom tym polecono wydawanie
orzeczeĔ oraz zarządzeĔ powizytacyjnych, do których wykonania
miaáy byü zobowiązane kierownictwa nadzorowanych seminariów.
PodstawĊ prawną wprowadzenia nadzoru paĔstwowego stanowiü
miaáy: ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych wáadz paĔstwowych w zakresie gospodarki komunalnej
4

Dz. U. Nr 33, poz. 343.
Zob. zarządzenie Ministra OĞwiaty z dnia 29 grudnia 1959 r. wydane z porozumieniu z UrzĊdem do Spraw WyznaĔ w sprawie nadzoru nad seminariami duchownymi, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Urząd do Spraw WyznaĔ
(UdSW), sygn. 97/1.
5
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i administracji publicznej6 oraz ustawa o prywatnych szkoáach, przy
czym wspomniane zarządzenie nie powoáywaáo siĊ na Īaden konkretny przepis tej ustawy. Zatem w roku 1959 nie zostaá uchwalony
Īaden nowy akt prawny, który zmieniaáby sytuacjĊ seminariów duchownych w zakresie ich podporządkowania wáadzom paĔstwowym. Za taki bowiem nie moĪna uwaĪaü ministerialne zarządzenie.
W urzĊdowych pismach stwierdzono natomiast, iĪ dokonana zostaáa
nowa wykáadnia przedwojennej ustawy. Podane w piĞmie Prezesa
Rady Ministrów7 racje, stanowiące faktyczne podstawy podjĊcia
decyzji o wprowadzeniu nadzoru nad seminariami, nie mają z prawnego punktu widzenia wiĊkszego znaczenia, jeĞli przyjąü, Īe dla
podjĊcia takiej decyzji nie byáo podstaw prawnych, jednakĪe naleĪy
je zbadaü chociaĪby po to, aby przekonaü siĊ, czy byáy to racje rzeczywiste, czy teĪ stanowiáy one jedynie pretekst dla realizacji apriorycznych zaáoĪeĔ polityki wyznaniowej paĔstwa. JuĪ sam fakt, iĪ
motywy podjĊcia owej decyzji podane zostaáy w sposób nad wyraz
ogólnikowy, skáania ku zajĊciu stanowiska, które z perspektywy
kilkudziesiĊciu lat nie moĪe budziü kontrowersji, iĪ wáaĞnie owa
apriorycznoĞü miaáa tu znaczenie decydujące. Zawiáa i demagogiczna konstrukcja uzasadniania tej decyzji jedynie utwierdza w takim
przekonaniu. Jako przyczynĊ zmiany stanowiska rządu w sprawie
nadzoru nad seminariami podaje siĊ w piĞmie premiera fakt, iĪ “zupeána swoboda ksztaácenia i wychowania kandydatów do stanu duchownego, jaką paĔstwo pozostawiáo wáadzom koĞcielnym i zakonnym, byáa i jest wykorzystywana w sposób budzący zasadnicze zastrzeĪenia. Szczególnie wysoce niewáaĞciwa atmosfera, panująca w
seminariach duchownych, jak równieĪ postawa spoáeczna máodego
duchowieĔstwa, które w duĪej liczbie opuszcza rokrocznie zakáady
teologiczne, wywoáuje kategoryczny sprzeciw”. Zatem: niewáaĞciwa
atmosfera panująca w seminariach, postawa spoáeczna máodego
duchowieĔstwa oraz duĪa iloĞü máodzieĪy opuszczającej zakáady
ksztaácenia duchownych miaáy stanowiü owe rationis facti. Nad
dwoma pierwszymi zarzutami trudno podjąü jakąkolwiek polemikĊ,
6

Dz. U. Nr 19, poz. 156.
Zob. pismo Prezesa Rady Ministrów do Episkopatu Polski z dnia 12 paĨdziernika 1959 r. nr I-5/81/59, AAN, UdSW, sygn. 97/1. Pismo to zostaáo przedrukowane w publikacji P. Rainy, KoĞcióá w PRL. KoĞcióá katolicki a paĔstwo w Ğwietle
dokumentów 1945-1989, t. 1, lata 1945-59, PoznaĔ 1994, s. 752-753.
7

Proces likwidacji niĪszych seminariów duchownych w latach 1959-1963

35

ze wzglĊdu na ich ogólnikowoĞü (stąd uzasadnione podejrzenie
o demagogiĊ). MoĪna jedynie dodaü, iĪ zarzuty te nie zostaáy
uszczegóáowione ani w piĞmie premiera, ani teĪ w póĨniejszej, obszernej korespondencji z Episkopatem Polski. Ostatni, trzeci zarzut,
dotyczący duĪej liczby “duchowieĔstwa”8 opuszczającego zakáady
miaá charakter bardziej konkretny od pozostaáych, jednakĪe okreĞlenie, jaka liczba moĪe tutaj byü uwaĪana za przerost jest rzeczą
wzglĊdną9. Zarzut o licznych alumnach opuszczających szkoáĊ nie
miaá jednak Īadnego znaczenia prawnego. Jest faktem, iĪ pewna
liczba alumnów niĪszych seminariów duchownych opuszczaáa zakáady i przenosiáa siĊ do szkóá paĔstwowych. Przyczyny takiego
stanu rzeczy byáy róĪne. Pewną rolĊ odgrywaáy zapewne wzglĊdy
finansowe – szkoáy paĔstwowe byáy bezpáatne. Z caáą pewnoĞcią
spora liczba alumnów opuszczaáa zakáady, aby stając siĊ uczniami
szkóá paĔstwowych zwiĊkszyü swoje szanse na uzyskanie matury.
Zatem podane w uzasadnieniu decyzji o wprowadzeniu nadzoru
paĔstwowego nad seminariami motywy jego wprowadzenia byáy
nierzeczywiste i fikcyjne. Prawdziwych motywów poszukiwaü naleĪy poza oficjalnymi pismami, kierowanymi do wáadz koĞcielnych.
Znajdziemy je np. w referacie UrzĊdu do Spraw WyznaĔ z 1961
roku, w którym czytamy: “W ten sposób przybliĪamy siĊ do momentu, w którym wáadze paĔstwowe stopniowo osiągną caákowitą
kontrolĊ nad seminariami duchownymi. Wychowywaü bĊdą ksiĊĪy
w duchu poszanowania wáadzy ludowej, w duchu równieĪ przekonaĔ socjalistycznych, to niewątpliwie umacniaü bĊdzie ruch ksiĊĪy
postĊpowych, a i waĪnym jest równieĪ oddziaáywanie ksiĊĪy na
zewnątrz na samych parafiach, a przecieĪ zaleĪy nam na tym, aby
8
Pismo premiera z 12 paĨdziernika 1959 r. dotyczyáo zarówno nadzoru nad
seminariami wyĪszymi, jak i niĪszymi. Zarzut dotyczący duĪej liczby duchowieĔstwa opuszczającego zakáady dotyczyá zatem i jednych, i drugich, przy czym bez
porównania alumni seminariów niĪszych opuszczający swe zakáady stanowili tutaj
zdecydowaną wiĊkszoĞü. Tymczasem alumnów tych w Īaden sposób nie moĪna
byáo zaliczyü do kategorii “duchowni”, poniewaĪ byli to po prostu uczniowie szkóá
Ğrednich. TakĪe alumni seminariów wyĪszych, jeĞli nie przyjĊli jeszcze ĞwiĊceĔ,
albo przynajmniej tonsury, nie mogli byü zaliczeni do tej grupy. Zatem okreĞlenie
“liczni máodzi duchowni” byáo uĪyte niewáaĞciwie.
9
OczywiĞcie, wypadaáoby podaü – przynajmniej w przybliĪeniu – te liczby,
jednakĪe ani strona rządowa ani koĞcielna w oficjalnych pismach takich statystyk
nie przedstawiaáy.
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ich oddziaáywanie dla socjalizmu byáo jak najbardziej korzystne”10.
Te sáowa wszystko wyjaĞniają.
Wprowadzenie nadzoru paĔstwowego nad seminariami niĪszymi
(jak i wyĪszymi) w takim zakresie stanowiáo naruszenie konstytucyjnej zasady rozdziaáu KoĞcioáa od paĔstwa (art. 70 ust 2 Konstytucji PRL). Wprawdzie konstytucyjny przepis, wprowadzający tĊ
zasadĊ, byá niezwykle lakoniczny (“KoĞcióá jest oddzielony od paĔstwa”) i nie precyzowaá charakteru tego rozdziaáu, jednakĪe wprowadzony w 1959 r. nadzór, który zakáadaá wpáyw paĔstwa, np. na
opracowywane programy nauczania, obsadĊ stanowisk profesorskich itp., zaprzeczaá jakiemukolwiek modelowi rozdziaáu. Polityka
paĔstwa wobec szkolnictwa seminaryjnego po roku 1959 jest
jednym z bardziej wyrazistych przykáadów, iĪ pomimo wyraĨnych
przepisów konstytucyjnych, deklarujących rozdziaá KoĞcioáa od
paĔstwa, w praktyce mieliĞmy do czynienia z systemem zwierzchnictwa paĔstwa nad KoĞcioáem i to w niespotykanych dotąd rozmiarach11.
Na potrzeby wprowadzenia nadzoru paĔstwowego wáadze zaliczyáy seminaria niĪsze do szkóá prywatnych. JednakĪe w rzeczywistoĞci odmawiano tym instytucjom takiego formalnego uznania, zaĞ
alumnów seminariów niĪszych nie traktowano w ogóle jako máodzieĪy uczącej siĊ. I tak: pozbawiono alumnów prawa do korzystania ze zniĪek kolejowych12, rodzicom alumnów odmawiano prawa
do zasiáków rodzinnych, jakie przysáugiwaáy na máodzieĪ uczącą
siĊ13, urzĊdy paĔstwowe nie uznawaáy dokumentów wystawianych
10
Zob. referat UrzĊdu do Spraw WyznaĔ o aktualnych stosunkach miĊdzy paĔstwem a KoĞcioáem, w: P. Raina, KoĞcióá w PRL. KoĞcióá katolicki a paĔstwo w
Ğwietle dokumentów 1945-1989, t. 2, Lata 1960-74, PoznaĔ 1995, s. 66-67.
11
Zob. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstĊpne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 222-223.
12
Ulg kolejowych odmawiano uczniom wszystkich szkóá prywatnych, które nie
miaáy w danym roku uprawnieĔ szkóá paĔstwowych. Zob. pismo Centralnego
UrzĊdu Szkolenia Zawodowego (CUSZ) do UdSW z dnia 31 marca 1953 r., nr IV
0-8a/4/53, AAN, UdSW, sygn. 37/456.
13
Prawa do zasiáków rodzinnych odmawiano w przypadku uczniów wszystkich
szkóá prywatnych, które w danym roku szkolnym nie uzyskaáy uprawnieĔ szkóá
publicznych. Do roku 1951 zasiáki byáy wypáacane. Zmiana stanowiska wáadz
miaáa miejsce w roku 1951 na podstawie pisma Ministra Pracy i Opieki Spoáecznej
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przez dyrekcje seminariów, nakáadano na nie podatki, od których
wolne byáy wszystkie inne szkoáy i zakáady wychowawcze.
2. Problem obowiązywalnoĞci ustawodawstwa szkolnego
wobec seminariów duchownych
Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoáach nie
wspominaáa ani jednym sáowem o niĪszych seminariach duchownych, a wiĊc ani wyraĨnie ich nie obejmowaáa swoimi rygorami, ani
teĪ wyraĨnie ich nie wyáączaáa spod swego obowiązywania. Nie
stanowiáo to jednak luki w systemie prawnym, gdyĪ sytuacja tych
seminariów zostaáa uregulowana wczeĞniej w konkordacie zawartym ze Stolicą Apostolską w 1925 r.14 W pismach proweniencji
rządowej z lat 1959-1963 wysuwany byá w związku z tym argument,
Īe skoro z dniem 12 wrzeĞnia 1945 r. konkordat przestaá obowiązywaü, zatem nic juĪ nie uzasadniaáo uprzywilejowanej sytuacji niĪszych seminariów duchownych w zakresie ich podporządkowania
rygorom ustawy o prywatnych szkoáach. Stanowisko rządu nie
uwzglĊdniaáo jednak znacznie bardziej skomplikowanej sytuacji w
związku z wydaniem przez TRJN uchwaáy dotyczącej obowiązywalnoĞci konkordatu. Przede wszystkim uchwaáa ta nie byáa formalnym i zgodnym z prawem aktem wypowiedzenia umowy miĊdzynarodowej i nie ulega wątpliwoĞci, iĪ dzieĔ 12 wrzeĞnia 1945 r. nie
moĪna uznaü za moment wygaĞniĊcia konkordatu. Fakt, czy konkordat z 1925 r. obowiązywaá na arenie miĊdzynarodowej w okresie
Polski Ludowej, jest co najmniej problematyczny – bezsporne jest
jedynie to, Īe w stosunkach miĊdzynarodowych nie byá stosowany15.
Pomijając w tym miejscu dywagacje o charakterze prawnomiĊdzynarodowym stwierdziü naleĪy, iĪ:
do ZUS z dnia 25 paĨdziernika 1951 r., nr Upn.16 a.37/51. Zob. pismo CUSZ do
UdSW z dnia 12 lutego 1953 r., nr GP/3/9/53, AAN, UdSW, sygn. 37/544.
14
Art. XIII ust. 2 konkordatu z 10 lutego 1925 r.: “We wszystkich diecezjach
KoĞcióá katolicki posiadaü bĊdzie seminaria duchowne, odpowiednio do prawa
kanonicznego, którymi bĊdzie kierowaá i w których bĊdzie mianowaá nauczycieli”.
15
Szerzej na temat obowiązywalnoĞci konkordatu z 1925 r. w okresie Polski
Ludowej zob. A. Mezglewski, Spór o wygaĞniĊcie konkordatu polskiego z 1925 r.,
“Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. 8, s. 325-340.
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a)

sama uchwaáa TRJN w swojej treĞci stwierdzaáa iĪ, “Tymczasowy Rząd JednoĞci Narodowej (...) nadal zapewnia KoĞcioáowi peáną swobodĊ dziaáania w ramach obowiązujących ustaw”;

b)

uchwaáa z 12 wrzeĞnia 1945 r., jeĞli nawet miaáa wpáyw na
obowiązywalnoĞü konkordatu w stosunkach miĊdzynarodowych, to jednak nie znosiáa (bo i nie mogáa znosiü) ustawy
z dnia 23 kwietnia 1925 r. o ratyfikacji konkordatu16. Ustawa ta
nie zostaáa formalnie nigdy uchylona, zatem obowiązywaáa
takĪe w roku 1959.

Powracając do ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych
szkoáach i uwzglĊdniając zasady wykáadni subiektywistycznej
stwierdziü naleĪy, Īe ustawodawca polski Ğwiadomie nie miaá zamiaru obejmowaü tą legislacją seminariów niĪszych. Nie moĪna siĊ
teĪ tutaj dopatrzyü zamiaru ewentualnego, który by zakáadaá, Īe w
razie wygaĞniĊcia konkordatu ustawa z 1932 r. objĊáaby takĪe niĪsze
seminaria duchowne. W urzĊdowej korespondencji z Episkopatem
Polski przedstawiciele ówczesnych wáadz wyraĪali pogląd, Īe
“jedynym uzasadnieniem niestosowania w okresie miĊdzywojennym
przepisów ustawy z dnia 11 marca 1932 o prywatnych szkoáach (...)
do seminariów duchownych byáy przepisy art. XIII konkordatu
z 1925 r. (...) Wobec utraty mocy obowiązującej przez konkordat,
brak jest podstaw prawnych do wyáączenia seminariów spod dziaáania przepisów ustawy z 11 marca 1932 r.”17 Ustawy o prywatnych
szkoáach nie stosowano jednak do niĪszych seminariów duchownych
nie tylko w latach 1932-1939, ale takĪe w latach 1945-1958 – czyli
juĪ po rzekomym wygaĞniĊciu konkordatu z 1925 r. Praktycznie
wiĊc w roku 1959 doszáo do dokonania zmiany wykáadni ustawy
z 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoáach, poddając jej rygorom
niĪsze (i wyĪsze) seminaria duchowne. Znamienne jest, Īe zmiana
wykáadni dokonana zostaáa nie przez Ciaáo Ustawodawcze PRL,
lecz przez wáadzĊ wykonawczą – Prezesa Rady Ministrów.

16

Dz. U. Nr 72, poz. 501.
Zob. pismo Peánomocnika Rządu ds. Stosunków z KoĞcioáem do Sekretarza
Episkopatu Polski z dnia 30 grudnia 1959 r., nr I-42/7/59, AAN, UdSW, sygn. 97/1.
17

Proces likwidacji niĪszych seminariów duchownych w latach 1959-1963

39

3. Przyczyny i podstawy prawne likwidacji
Jako podstawy prawne likwidacji niĪszych seminariów duchownych dokonywanych w okresie gomuákowskim wskazywano: ustawĊ z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoáach wraz z rozporządzeniem wykonawczym Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1932 r.18
oraz zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 grudnia 1959 r. dotyczące nadzoru nad seminariami. Wprawdzie w dniu 15 lipca 1961 r.
zostaáa uchwalona ustawa o rozwoju systemu oĞwiaty i wychowania19, która uchylaáa przedwojenną ustawĊ o prywatnych szkoáach,
jednakĪe aĪ do roku 1964 nie zostaáy wydane odpowiednie przepisy
wykonawcze dotyczące warunków i sposobów zamkniĊcia zakáadów naukowych i wychowawczych. W związku z tym – zgodnie
z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 – nadal obowiązywaáy
przedwojenne przepisy wykonawcze, wydane w oparciu o ustawĊ
z dnia 11 marca 1932 r.
W zakresie przyczyn wskazywanych w orzeczeniach wáadz
oĞwiatowych o zamkniĊciu poszczególnych niĪszych seminariów –
w porównaniu z okresem stalinowskim – zauwaĪamy doĞü znaczną
rozmaitoĞü, chociaĪ najczĊĞciej stosowano – tak jak i poprzednio –
z góry przygotowane szablony. Jako przyczyny zamkniĊcia zakáadów wskazywano: niewáaĞciwe stosunki wychowawcze, niewystarczający poziom naukowy, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów lub zarządzeĔ wáadz oĞwiatowych, prowadzenie nielegalnego
internatu. Oddzielnego omówienia wymagają przyczyny wskazane
w decyzji o zamkniĊciu Wydziaáu Przygotowawczego WMSD w
Warszawie.
3.1. NiewáaĞciwe stosunki wychowawcze
NajczĊstszą przyczyną likwidacji zakáadów, wskazywaną przez
wydziaáy oĞwiaty, byá zarzut sformuáowany nastĊpująco: “w seminarium panują niewáaĞciwe stosunki wychowawcze, wywierające
18

Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych
szkoáach oraz zakáadach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw WewnĊtrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrem Spraw WewnĊtrznych oraz Przemysáu i Handlu (Dz. U. Nr 50, poz. 473).
19
Dz. U. Nr 32, poz. 160.
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specyficzny wpáyw na charakter i psychikĊ máodzieĪy”20. W decyzjach wáadz oĞwiatowych nie wykazano jednak Īadnych uchybieĔ
natury etycznej, a tym bardziej nie wskazano ich związku z atmosferą panującą w szkoáach paĔstwowych. Zarzuty te zostaáy wiĊc sformuáowane w sposób enigmatyczny, bez podania jakichkolwiek
przykáadów bądĨ dowodów, zaĞ wyjaĞnienia w tej sprawie, które
skáadane byáy przez instytucje koĞcielne, odrzucane byáy bez komentarza.
A zatem wáadze oĞwiatowe w uzasadnieniach swoich decyzji
o likwidacji zakáadów nie stawiaáy szkoáom Īadnych konkretnych
zarzutów. Trudno bowiem polemizowaü z ogólnikowym zarzutem,
iĪ “w seminarium panują niewáaĞciwe stosunki wychowawcze”.
W Īadnym przepisie prawnym nie byáo zresztą sformuáowane, jak
winny wyglądaü wáaĞciwe stosunki wychowawcze. Jest rzeczą
oczywistą, Īe niĪsze seminaria duchowne musiaáy mieü swój wáasny, specyficzny charakter, ze wzglĊdu na swój podstawowy cel:
przygotowywanie kandydatów do studiów w wyĪszych seminariach
duchownych i do wstąpienia do stanu duchownego.
3.2. Niewystarczający poziom naukowy
Zarzut dotyczący niewystarczającego poziomu nauczania przedstawiony zostaá – wraz ze “standardowym” zarzutem o “niewáaĞciwej atmosferze wychowawczej” – w decyzji Kuratorium OkrĊgu
Szkolnego (KOS) Krakowskiego z dnia 26 lipca 1962 r. o zamkniĊciu NiĪszego Seminarium Duchownego w Tarnowie21. Obowiązujące przepisy oĞwiatowe upowaĪniaáy wáadze szkolne do zamkniĊcia
szkoáy, jeĞli niewystarczający poziom naukowy byá stanem permanentnym i trwaá przez przynajmniej trzy lata. Aby dokonaü zamkniĊcia szkoáy, wáadze musiaáyby rokrocznie przez trzy lata za20

Na tej podstawie zlikwidowane zostaáy m. in. niĪsze seminaria diecezjalne
w Katowicach i Lublinie, oraz zakonne: XX. Misjonarzy w Krakowie, XX. Pallotynów w Wadowicach, XX. Chrystusowców w ĝwidnicy, OO. Dominikanów
w Jarosáawiu, XX. Salezjanów w Kopcu, Sokoáowie Podlaskim, CzerwiĔsku,
OO. Franciszkanów w Kobylinie i Rybniku.
21
Zob. J. A. Majda, Organizacja i funkcjonowanie NiĪszego Seminarium Duchownego w Tarnowie w warunkach systemu totalitarnego, mps, BKUL, Lublin
2001, s. 84.
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wiadamiaü szkoáĊ, Īe poziom naukowy (wychowawczy) jest niewystarczający22. W przypadku NSD w Tarnowie wáadze seminarium
nigdy takiego zawiadomienia nie otrzymaáy. Nigdy teĪ wczeĞniej
nie otrzymaáy ani pisemnych, ani ustnych negatywnych uwag w
zakresie poziomu naukowego szkoáy23.
3.3. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów lub zarządzeĔ
wáadz oĞwiatowych
W kilku przypadkach zamkniĊcia seminarium dokonano formuáując zarzut nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. Taką
podstawĊ zamkniĊcia zakáadu wskazano likwidując niĪsze seminaria
diecezjalne: w Sáupsku (Diecezja Gorzowska) i Wáocáawku oraz
zakonne: XX. Misjonarzy Ducha ĝw. w Bydgoszczy i XX. Redemptorystów w Toruniu. KaĪdy z tych przypadków stanowi jednak casus wymagający odrĊbnego omówienia.
W dniu 15 lipca 1960 KOS w Koszalinie podjĊáo decyzjĊ o zamkniĊciu NSD Diecezji Gorzowskiej w Sáupsku. W piĞmie obwieszczającym zamkniĊcie seminarium nie zamieszczono stosownego uzasadnienia, nie wskazano teĪ przepisów prawnych, które –
zdaniem kuratorium – zostaáy naruszone (nie zachowane). Wskazano jedynie w akapicie wstĊpnym, iĪ przyczyną podjĊcia tej decyzji
byá “fakt uniemoĪliwienia wizytatorom KOS KoszaliĔskiego i Wydziaáu ds. WyznaĔ PWRN w Koszalinie przeprowadzenia czynnoĞci
wizytacyjnych”24. Ogólnikowa informacja o naruszonych przepisach
zostaáa natomiast zawarta w piĞmie Ministerstwa OĞwiaty, zawierającym odpowiedĨ na odwoáanie Kurii Biskupiej w Gorzowie od
decyzji kuratorium. W opinii Ministerstwa “stwierdzony przez Kuratorium fakt odmowy dopuszczenia przez DyrekcjĊ Seminarium
przedstawicieli wáadz szkolnych do speánienia czynnoĞci wizytacyjnych w seminarium, stanowi kardynalne naruszenie obowiązujących
22
Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1832 r.
o prywatnych szkoáach oraz zakáadach naukowych i wychowawczych.
23
Zob. J. A. Majda, dz. cyt., s. 85-86.
24
Zob. pismo KOS KoszaliĔskiego do NSD Diecezji Gorzowskiej w Sáupsku
z dnia 15 lipca 1960 r., nr Kanc. I/56/60, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1416.
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przepisów ustawy z dnia 11 marca 1932 r., a przede wszystkim zarządzenia Ministra OĞwiaty z dnia 29 grudnia 1959 r. (...)”25.
Kuratorium w decyzji o zamkniĊciu zakáadu wskazaáo na fakt, iĪ
w dniu 23 kwietnia 1960 r. dyrektor NSD podczas rozmowy przeprowadzonej w kuratorium oĞwiadczyá, “Īe sprzeciwia siĊ przeprowadzeniu wizytacji”. PoniewaĪ w piĞmie tym powoáano siĊ na ustną, nie protokoáowaną rozmowĊ, trudno z caáą pewnoĞcią stwierdziü
co i w jakim kontekĞcie oĞwiadczyá dyrektor seminarium. W piĞmie
odwoáującym siĊ od decyzji kuratorium Kuria Biskupia w Gorzowie
wyjaĞniáa, iĪ treĞcią oĞwiadczenia dyrektora NSD byáo uznanie wáasnej niekompetencji do wyraĪenia zgody na wizytacjĊ seminarium
oraz, Īe “zgodnie z CIC seminaria duchowne podlegają jurysdykcji
Stolicy Apostolskiej”26. Odnosząc siĊ do tych wyjaĞnieĔ stwierdziü
trzeba, Īe wprawdzie kwestia jurysdykcji Stolicy Apostolskiej nad
seminariami duchownymi jest bardziej skomplikowana, to faktem
bezspornym jest, iĪ dyrektor seminarium bez zgody biskupa diecezjalnego nie byá kompetentny do podjĊcia decyzji o dopuszczeniu do
wizytacji, tym bardziej, Īe stanowisko Episkopatu Polskiego w tym
wzglĊdzie w pierwszym póároczu 1960 r. byáo zdecydowanie przeciwne poddaniu seminariów duchownych nadzorowi wáadz paĔstwowych27.
Decyzją Kuratorium Bydgoskiego z dnia 7 wrzeĞnia 1960 r. zamkniĊciu ulegáo NSD Misjonarzy Ducha ĝw. w Bydgoszczy28.
TakĪe i w tym wypadku jako przyczynĊ podano “nieprzestrzeganie
obowiązujących przepisów”. Decyzja o zamkniĊciu zakáadu nie
25

Zob. pismo Ministerstwa OĞwiaty do Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 lipca 1960 r., nr IO 3/3298/60, AAN, Ministerstwo OĞwiaty,
sygn. 1416.
26
Zob. pismo Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim do Ministerstwa
OĞwiaty z dnia 26 lipca 1960 r., nr Z 4 b-14/60, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn.
1416.
27
Zob. pismo Sekretarza Episkopatu Polski do Ministra J. Sztachelskiego –
Peánomocnika Rządu ds. Stosunków z KoĞcioáem z dnia 16 stycznia 1960 r., nr
30/60, AAN, UdSW, sygn. 97/1 (przedruk: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 13-14), pismo
Prymasa Polski do I Sekretarza KC PZPR Wiesáawa Gomuáki z dnia 25 marca 1960
r., AAN, UdSW, sygn. 97/1 (przedruk: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 15-16).
28
Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do NSD XX. Misjonarzy Ducha
ĝw. w Bydgoszczy z dnia 7 wrzeĞnia 1960 r., nr I-3-15/11/60, AAN, Ministerstwo
OĞwiaty, sygn. 1417.
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zawieraáa Īadnego uzasadnienia poza lakonicznym stwierdzeniem,
Īe “wyjaĞnienia záoĪone na skutek uprzedzenia podanego do wiadomoĞci Seminarium (...) uznaje KOS Bydgoskie w Toruniu za
niewystarczające, gdyĪ nie zawierają zasadniczych oraz istotnych
dla sprawy momentów”. Co naleĪaáo uznaü za “momenty istotne dla
sprawy”, trudno powiedzieü, skoro w piĞmie uprzedzającym decyzjĊ
o zamkniĊciu zakáadu nie podano ani jednego zarzutu czy teĪ przyczyny skáaniającej do podjĊcia decyzji o jego zamkniĊciu29. Ministerstwo OĞwiaty, rozpatrując sprawĊ na skutek záoĪonego odwoáania, takĪe bez jakichkolwiek uzasadnieĔ, uznaáo decyzjĊ za “wydaną
zgodnie z obowiązującymi przepisami”30.
TakĪe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów
dokonano zamkniĊcia i likwidacji NSD we Wáocáawku. Tym razem
w decyzji o zamkniĊciu seminarium podano przyczyny jej wydania:
 uniemoĪliwienie przedstawicielom KOS Bydgoskiego i Wydziaáu ds. WyznaĔ PWRN w Bydgoszczy kontaktu z alumnami podczas dokonywania wizytacji w dnia 24 lutego
1961 r.;
 udzielenie kuratorium niezgodnych z prawdą informacji na
temat podstaw finansowych seminarium;
 zmuszanie uczniów do czyszczenia miejsc ustĊpowych;
 zbieranie opáat za wyĪywienie przez samych uczniów bez jakiegokolwiek ksiĊgowania wpáat indywidualnych31.
W związku ze stawianymi zarzutami, juĪ wczeĞniej – na skutek
formalnego uprzedzenia o zamiarze zamkniĊcia zakáadu – wáadze
Zob. pismo KOS Bydgoskiego do NSD Misjonarzy Ducha ĝw. w Bydgoszczy z dnia 23 sierpnia 1960 r., nr I-3-15/10/60, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn.
1417.
30
Zob. pismo Ministerstwa OĞwiaty do Prowincjaáa XX. Misjonarzy Ducha
ĝw. z dnia 26 paĨdziernika 1960 r., nr SO 3-4100/60, AAN, Ministerstwo OĞwiaty,
sygn. 1417. Na temat przyczyn zamkniĊcia seminarium jest mowa w piĞmie Kuratorium Bydgoskiego do Ministerstwa OĞwiaty z dnia 10 stycznia 1961 r., jednakĪe
pismo to miaáo charakter pisma wewnĊtrznego, a zarzuty w nim zawarte nie zostaáy
przedstawione instytucjom koĞcielnym. Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu
do Ministerstwa OĞwiaty z dnia 10 stycznia 1961 r., nr VII M-7/1/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1417.
31
Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Dyrekcji NSD we Wáocáawku
z dnia 31 maja 1961 r., nr VII-M-7/18/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1417.
29
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seminarium udzieliáy stosownych wyjaĞnieĔ. Odnosząc siĊ do poszczególnych zarzutów stwierdziü naleĪy, iĪ wáadze zakáadu nie
zabraniaáy podczas wizytacji rozmów z alumnami. Wizytatorzy
kontaktowali siĊ z seminarzystami podczas lekcji, przerw miĊdzy
lekcjami, a takĪe podczas obiadu. Nie wyraĪono jedynie zgody na
przeprowadzanie takich rozmów bez obecnoĞci przedstawiciela
wáadz seminarium.
W nielicznych przypadkach do czyszczenia miejsc ustĊpowych
zostali zobowiązani ci uczniowie, których przyáapano na celowym
i umyĞlnym rozlewaniu wody w tych pomieszczeniach, natomiast na
co dzieĔ do utrzymania czystoĞci w sanitariatach zatrudniony byá
oddzielny pracownik obsáugi. Pracownik ten jednak nie byá zobowiązany do prac dodatkowych.
WyjaĞnienie zarzutów dotyczących podstaw finansowych seminarium oraz zbierania opáat za wyĪywienie przez samych uczniów
jest bardziej skomplikowane. Do zbierania opáat za wyĪywienie
wyznaczeni zostali dwaj alumni wyĪszego seminarium duchownego,
którym powierzona zostaáa troska o seminarium niĪsze i którzy peánili tam funkcje wychowawców. Wáadze seminarium traktowaáy to
jako jeden ze Ğrodków wychowawczych, mający wyrabiaü w máodzieĪy poczucie obowiązkowoĞci i mający przygotowaü máodzieĪ
do przyszáych zadaĔ publicznych32.
Co do kwestii związanych z rzekomym udzieleniem niezgodnych z prawdą informacji na temat podstaw finansowych seminarium wyjaĞnieĔ nie skáadano, uznając wáadze oĞwiatowe za niewáaĞciwe do ich rozpatrywania.
W sierpniu 1961 r. dokonano zamkniĊcia NSD OO. Redeptorystów w Toruniu. TakĪe i w tym przypadku jako przyczynĊ podano
“nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów”33. Tym razem wskazano przepis prawny, który rzekomo zostaá naruszony, a mianowicie
§ 18 pkt 4 rozporządzenia Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1932
r., który nakáadaá na dyrekcje szkóá obowiązek zgáaszania wáadzom
szkolnym wszelkich zmian w przedáoĪonym wáadzom szkolnym
32
Zob. pismo Kurii Biskupiej we Wáocáawku do KOS Bydgoskiego z dnia
10 czerwca 1961 r., nr 123/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1417.
33
Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Dyrekcji NSD OO. Redemptorystów w Toruniu z dnia 30 sierpnia 1961 r., nr VII-M-7/31/61, AAN, Ministerstwo
OĞwiaty, sygn. 1417.
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spisie nauczycieli. W piĞmie zawierającym decyzjĊ o zamkniĊciu
seminarium wskazano przypadki niezastosowania siĊ wáadz seminarium do tego przepisu. Obiektywne wyjaĞnienie sáusznoĞci stawianych zarzutów obecnie po 60. latach jest doĞü trudne. Ze záoĪonych
przez wáadze seminarium wyjaĞnieĔ wynika, Īe zgáoszenia takie
miaáy miejsce, jednakĪe jedynie w formie ustnej; w jednym przypadku chodziáo o zastĊpstwo chorego nauczyciela przez innego nauczyciela tej samej szkoáy, jeszcze w innym przypadku chodziáo
o krótkie zastĊpstwo dokonane dla odciąĪenia nauczyciela nadmiernie obciąĪonego w pracach nad przygotowaniem egzaminów maturalnych34. Pomijając jednak kwestiĊ, czy zarzuty te byáy choüby w
czĊĞci sáuszne czy teĪ nie, zwróciü naleĪy uwagĊ, iĪ wáadze szkolne
(kuratorium) po wystosowaniu zawiadomienia o zamiarze zamkniĊcia szkoáy i wyznaczeniu czasu na záoĪenia wyjaĞnieĔ, prawie równoczeĞnie z pismem zawierającym to zawiadomienie, rozesáaáy niemal do wszystkich uczniów seminarium na ich adresy domowe pisma, zawiadamiające o rycháym zamkniĊciu zakáadu i wzywające
uczniów, bądĨ ich rodziców, do zgáoszenia siĊ we wáaĞciwych kuratoriach “celem zaáatwienia sprawy przyjĊcia syna do innej szkoáy na
terenie swojego województwa”35. Wynika z tego jasno, Īe sprawa
ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących zgáaszania zmian
w obsadzie personalnej, byáa jedynie pretekstem do zamkniĊcia
zakáadu i bez wzglĊdu na skáadane wyjaĞnienia nic nie byáo w stanie
uchroniü seminarium przed zamkniĊciem.
3.4. Prowadzenie nielegalnego internatu
Decyzją Kuratorium KoszaliĔskiego z dnia 5 sierpnia 1961 r. zlikwidowane zostaáo NSD XX. Misjonarzy Ğw. Rodziny w BiĔczu36.
KsiĊĪa Misjonarze prowadzili to seminarium od 1958 roku. Wychowankowie na miejscu pobierali naukĊ w zakresie jĊzyka áaciĔskiego, Ğpiewu i religii, jednoczeĞnie bĊdąc uczniami paĔstwowych
34

Zob. pismo Prowincjaáa OO. Redemptorystów do Ministerstwa OĞwiaty
z dnia 5 wrzeĞnia 1961 r., nr 245/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1417.
35
Zob. pismo Dyrektora NSD OO. Redemptorystów w Toruniu do Ministra
OĞwiaty z dnia 23 sierpnia 1961 r., AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1417.
36
Zob. pismo KOS KoszaliĔskiego do Rektora NSD XX. Misjonarzy Ğw. Rodziny w BiĔczu z dnia 5 sierpnia 1961 r., nr I/28/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty,
sygn. 1416.
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liceów dla pracujących w Czáuchowie lub Szczecinku37. W decyzji
o likwidacji zakáadu jest jednak mowa nie o niĪszym seminarium,
lecz o internacie. Wáadze oĞwiatowe zakáad ów zakwalifikowaáy
jako “bezprawny internat” i uznaáy, iĪ “nie moĪe on nadal istnieü,
poniewaĪ nie jest związany z Īadną szkoáą, a w myĞl obowiązujących przepisów kaĪdy internat stanowi integralną czĊĞü szkoáy i nie
moĪe istnieü niezaleĪnie od szkoáy”38.
Nie ulega wątpliwoĞci, iĪ zakáad XX. Misjonarzy Ğw. Rodziny
zaliczyü naleĪaáo do niĪszych seminariów duchownych. Nie ulega
teĪ wątpliwoĞci, iĪ zakáad ten istniaá legalnie. Zgodnie z wyjaĞnieniem zawartym w piĞmie UdSW z dnia 5 kwietnia 1958 r.39 instytuty zakonne mogáy reaktywowaü niĪsze seminaria duchowne bez
koniecznoĞci uzyskiwania zezwoleĔ wáadz szkolnych. Miaáy one
jedynie obowiązek zawiadomienia do wydziaáu ds. wyznaĔ wáaĞciwego prezydium wojewódzkiej rady narodowej o fakcie reaktywowania. Prowincjalat Zgromadzenia XX. Misjonarzy Ğw. Rodziny
stosowne zawiadomienie wysáaá w dniu 4 sierpnia 1958 r.40 Natomiast fakt, iĪ wychowankowie seminarium byli jednoczeĞnie
uczniami liceów korespondencyjnych, naleĪy uznaü za typowy
i oczywisty. Taka praktyka – ze wzglĊdu na niemoĪliwoĞü uzyskania matury w seminarium – byáa powszechna. Pomija siĊ tutaj fakt,
iĪ wáadze oĞwiatowe nie powoáaáy w swojej decyzji stosownych
przepisów zabraniających istnienia internatów nie związanych
z okreĞloną szkoáą. Owszem, pewien problem stanowiá fakt, iĪ Misjonarze Ğw. Rodziny przed rokiem 1956 nie prowadzili w BiĔczu
Zob. pismo Prowincjaáa Zgromadzenia XX. Misjonarzy Ğw. Rodziny w BiĔczu do Ministerstwa OĞwiaty z dnia 20 sierpnia 1961 r., nr 1395/61, ASAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1416.
38
Zob. pismo KOS KoszaliĔskiego do Rektora NSD XX. Misjonarzy Ğw. Rodziny w BiĔczu z dnia 5 sierpnia 1961 r., nr Kanc. I/28/6, AAN, Minsterstwo
OĞwiaty, sygn. 1416.
39
Zob. pismo Dyr. UdSW do posáa Stanisáawa Stommy z dnia 5 kwietnia 1957
r., nr II-5c/5/57, AAN, UdSW, sygn. 138/54. Pismo to stanowiáo odpowiedĨ na
memoriaá wyĪszych przeáoĪonych zakonnych w sprawie reaktywowania niĪszych
seminariów duchownych oraz zwrotu lokali poseminaryjnych.
40
Zob. pismo Prowincjaáa Zgromadzenia XX. Misjonarzy Ğw. Rodziny do Ministra OĞwiaty z dnia 20 sierpnia 1961 r., nr 1395/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty,
sygn. 1416.
37
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niĪszego seminarium, zaĞ w piĞmie UdSW jest wyraĨnie mowa nie
o zakáadaniu, lecz o reaktywacji niĪszych seminariów. JednakĪe
zwróciü uwagĊ naleĪy w związku z tym na dwa fakty. Na zawiadomienie o otwarciu niĪszego seminarium z dnia 4 sierpnia 1958 r. nie
uzyskano Īadnej odpowiedzi, co naleĪy uznaü za domniemanie wyraĪenia zezwolenia na otwarcie zakáadu. Ponadto XX. Misjonarze
przed rokiem 1956 nie prowadzili niĪszego seminarium w BiĔczu,
lecz prowadzili trzy inne niĪsze seminaria: w Szczytnej ĝląskiej,
Kruszewie i Bąblinie. Wszystkie te zakáady zostaáy bezprawnie
rozwiązane w lipcu 1952 r. MoĪna zatem przyjąü, Īe w miejsce tamtych rozwiązanych Zgromadzenie zaáoĪyáo jedno, lecz z inną lokalizacją.
3.5. Likwidacja Wydziaáu Przygotowawczego WMSD
w Warszawie41
Problem likwidacji Wydziaáu Przygotowawczego WyĪszego Metropolitalnego Seminarium Duchownego (WMSD) w Warszawie
stanowi przypadek odosobniony, wymagający odrĊbnego omówienia. PodstawĊ jego likwidacji stanowiáy aĪ trzy przyczyny wskazane
przez wáadze oĞwiatowe. Kuratorium Warszawskie zawiadomiáo, Īe
“zamierza zamknąü Wydziaá Przygotowawczy WMSD” i daáo termin 14 dni na udzielenie wyjaĞnieĔ na postawione zarzuty: brak
statutu, nie przedáoĪenie rocznego preliminarza budĪetu szkoáy oraz
brak zatwierdzonego przez wáadzĊ szkolną dyrektora. Odnosząc siĊ
do powyĪszych zarzutów stwierdziü naleĪy co nastĊpuje. Wydziaá
Przygotowawczy rzeczywiĞcie nie posiadaá wáasnego statutu, gdyĪ
organizacyjnie wáączony byá w strukturĊ WyĪszego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Wydziaá Przygotowawczy nie przedáoĪyá rocznego preliminarza, gdyĪ kuratorium nigdy nie wysuwaáo
takiego postulatu, a przepisy prawa – przynajmniej wyraĨnie – nie
41

Zakáad ten – pomimo innej nazwy – zaliczyü naleĪy takĪe do niĪszych seminariów duchownych. Zarówno bowiem charakter zakáadu, jak teĪ cel jego zaáoĪenia
odpowiada celom i charakterowi niĪszych seminariów. Organizacyjne poáączenia
niĪszego i wyĪszego seminarium nie byáo przypadkiem caákowicie odosobnionym.
Nie byáo teĪ sprzeczne z przepisami prawa kanonicznego.
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stawiaáy takiego wymogu42. Gdy zaĞ chodzi o zarzut trzeci – sprawa
wymaga szerszego nieco omówienia.
Zarzut, jakoby zakáad nie posiadaá zatwierdzonego przez wáadze
szkolne dyrektora, w stosunku do likwidowanych niĪszych seminariów zastosowano tylko raz, wáaĞnie w przypadku Wydziaáu Przygotowawczego WMSD w Warszawie. Na tej podstawie dokonano
jednak likwidacji wielu szkóá Ğrednich, prowadzonych przez zgromadzenia zakonne43. Jako podstawĊ prawną powoáano § 18 rozporządzenia Ministra WRiOP z dnia 7 czerwca 1932 r. JednakĪe przepis § 18 w/w rozporządzenia dotyczyá niewątpliwie sytuacji, kiedy
wáaĞciciel szkoáy po raz pierwszy przedstawia kandydata na dyrektora szkoáy nowozaáoĪonej lub gdy przedstawiaá nowego kandydata
w związku ze zmianą na tym stanowisku. Ponadto wáaĞciciel szkoáy
na podstawie obowiązujących przepisów nie miaá obowiązku “corocznie” przedstawiaü do zatwierdzenia dyrektora faktycznie urzĊdującego. Owszem, rozporządzenie wyraĨnie nakáadaáo na dyrektora
obowiązek przedstawiania corocznie wáadzy szkolnej spisu nauczycieli nowozatrudnionych, lecz nie chodziáo w tym wypadku o zatwierdzanie, lecz o podawanie tych zmianach do wiadomoĞci wáadzy szkolnej. Wáadza szkolna mogáa jedynie zaĪądaü zmiany dyrektora na podstawie § 19 pkt 1 i 2 w/w rozporządzenia. ZamkniĊcia
zaĞ szkoáy wáadza szkolna nie mogáa dokonaü w oparciu o taką procedurĊ.
ZauwaĪyü naleĪy, iĪ dyrektorem Wydziaáu Przygotowawczego
WMSD w Warszawie – od wielu lat – byá ks. Adam Hofman, a kuratorium – w latach poprzedzających likwidacjĊ – w korespondencji
z wáadzami zakáadu wielokrotnie zwracaáy siĊ pisemnie do dyrektora Hofmana tytuáując go “Dyrektor Wydziaáu Przygotowawczego”.

42

Zob. pismo Sekretarza Episkopatu Polski do UrzĊdu Rady Ministrów z dnia
17 sierpnia 1961 r., nr 580/61, Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski (ASEP),
poz. w oprac.
43
W ten sposób zlikwidowano m. in. szkoáy: SS. Zmartwychwstanek w CzĊstochowie, SS. Urszulanek UR w Poznaniu, Rybniku i Gdyni, SS. Nazaretanek w
Kaliszu, SS. Urszulanek SJK w Pniewach, SS. Serafitek w OĞwiĊcimiu, SS. Matki
BoĪej Miáosierdzia w Radomiu, SS. Salezjanek w àodzi i OĞwiĊcimiu, SS. SáuĪebniczek NMP w Liskowie.
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4. Ocena legalnoĞci dokonanych likwidacji
4.1. Przepisy oĞwiatowe
Podejmując siĊ oceny legalnoĞci likwidacji niĪszych seminariów
duchownych dokonanych w latach 1960-1963 w zakresie przepisów
oĞwiatowych, naleĪy najpierw odpowiedzieü na pytanie, czy paĔstwowe wáadze oĞwiatowe byáy kompetentne do podejmowania
decyzji o zamkniĊciu tego rodzaju zakáadów. OdpowiedĨ na to pytanie uzaleĪniona jest od zajĊcia stanowiska, czy seminaria duchowne byáy objĊte przepisami przedwojennych ustaw szkolnych,
a przede wszystkim ustawy o prywatnych szkoáach, czy teĪ nie. Jak
wykazano wczeĞniej, na skutek niedopuszczalnej zmiany wykáadni,
dokonanej przez rząd PRL, podporządkowano niĪsze seminaria
rygorom powyĪszej ustawy. Na dalszym etapie dokonamy analizy,
czy likwidacje te byáy dokonane zgodnie z prawem, przy zaáoĪeniu,
Īe ustawa o prywatnych szkoáach wraz z przepisami wykonawczymi
dotyczyáa równieĪ niĪszych seminariów duchownych.
Istotą wszystkich decyzji wáadz oĞwiatowych – bez wzglĊdu na
wskazane w orzeczeniu przyczyny – byáo zamkniĊcie niĪszego seminarium (nielegalnego internatu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister OĞwiaty mógá dokonaü zamkniĊcia podlegáych sobie zakáadów, gdy:
 szkoáa byáa nieczynna przez 3 miesiące bez usprawiedliwienia,
 jej poziom naukowy lub wychowawczy w ciągu 3 ostatnich
lat byá niewystarczający,
 nie przestrzegaáa obowiązujących przepisów lub postanowieĔ
statutu szkoáy,
 nauczanie lub wychowanie máodzieĪy odbywaáo siĊ w duchu
nielojalnym dla paĔstwa, wzglĊdnie szkoáa nie przeciwdziaáaáa skutecznie szkodliwym pod wzglĊdem wychowawczym
wpáywom na máodzieĪ44.
Zatem obowiązujące przepisy upowaĪniaáy naczelny organ administracji szkolnej – w wypadku weryfikowania siĊ którejĞ z po44

Zob. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoáach.
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wyĪszych przyczyn – do zamkniĊcia szkoáy. Wáadze oĞwiatowe nie
byáy jednak kompetentne do dokonania jej likwidacji. Likwidacji
szkoáy mógá bowiem dokonaü jej wáaĞciciel, bądĨ – w wypadku
niedostosowania siĊ wáaĞciciela do decyzji ministerstwa – organy
egzekucyjne. Tymczasem terenowe wáadze oĞwiatowe i wyznaniowe w oparciu o decyzje o zamkniĊciu szkóá dokonaáy ich faktycznej
likwidacji poáączonej z zajĊciem lokali po zlikwidowanych zakáadach.
Wáadze oĞwiatowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami –
przed podjĊciem decyzji o zamkniĊciu zakáadu winny byáy w stosownym czasie wystosowaü uprzedzenie o zamiarze jego zamkniĊcia, dając czas wáaĞcicielowi szkoáy i jej dyrekcji na záoĪenie stosownych wyjaĞnieĔ i przedstawiając przyczyny ewentualnego jej
zamkniĊcia. W przeciwieĔstwie do akcji likwidacji niĪszych seminariów duchownych dokonanej w 1952 r., kiedy to likwidacji
wszystkich zakáadów dokonano bez wáaĞciwego zawiadomienia,
a nawet z zaskoczenia, dokonując likwidacji i zajĊcia pomieszczeĔ
szkolnych bezpoĞrednio po okazaniu decyzji o likwidacji, podczas
likwidacji dokonanych w latach 60. takie uprzedzenia zostaáy wysáane do dyrekcji niĪszych seminariów. Nie zawsze jednak w pismach uprzedzających wskazywano precyzyjnie przyczyny zamiaru
zamkniĊcia szkoáy, a jeszcze rzadziej pisma te zaopatrywano w merytoryczne uzasadnienia. Dyrekcje niĪszych seminariów wprawdzie
otrzymaáy czas na záoĪenie stosownych wyjaĞnieĔ, lecz w Īadnym
przypadku nie zostaáa podjĊta jakakolwiek dyskusja nad racjami
wyáoĪonymi w pismach wyjaĞniających. W kaĪdym przypadku – po
upáywie terminu dwutygodniowego – napáywaáy do seminariów
decyzje o zamkniĊciu zakáadu, z adnotacją, Īe “wyjaĞnienia, záoĪone
na skutek uprzedzenia, podanego do wiadomoĞci (...) uznaje siĊ za
niewystarczające”.
4.2. Przepisy prawa lokalowego
Zamykanie niĪszych seminariów duchownych w latach 19601963 poáączone byáo zawsze z jednoczesnym zajmowaniem pomieszczeĔ po zlikwidowanych zakáadach. Pomieszczenia te przekazywane byáy innym uĪytkownikom, wskazanym przez komisje loka-
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lowe dziaáające przy prezydiach powiatowych (miejskich) rad narodowych.
Obowiązujące w omawianym okresie przepisy prawa lokalowego
dawaáy wáadzom lokalnym duĪe moĪliwoĞci zajmowania pomieszczeĔ, bĊdących wáasnoĞcią m. in. instytucji koĞcielnych, szczególnie
gdy dana nieruchomoĞü szkolna znajdowaáa swoje poáoĪenie na
terenach objĊtych publiczną gospodarką lokalową. Pomijając w tym
miejscu dywagacje nad dyskryminacyjnym charakterem samego
prawa lokalowego, bĊdącego niewątpliwie bardzo skutecznym instrumentem w pozbawianiu podmiotów prywatnych moĪliwoĞci
prowadzenia dziaáalnoĞci w swoich wáasnych lokalach, stwierdziü
trzeba, iĪ takĪe w przedmiocie zajmowania lokali po zlikwidowanych niĪszych seminariach dokonano raĪących naruszeĔ prawa.
Przede wszystkim dlatego, iĪ decyzje o zajĊciu lokali podejmowane
byáy w momencie, kiedy nie uprawomocniáy siĊ jeszcze decyzje
o zamkniĊciu niĪszych seminariów duchownych, zatem w momencie ich wydawania przedmiot Ğwiadczenia rzeczowego nie istniaá,
gdyĪ przedmiotowe lokale nie byáy wolne, tymczasem wáadze lokalowe miaáy prawo dysponowaü jedynie lokalami wolnymi.
4.3. Przepisy k.p.a.
Wszystkim decyzjom o zajĊciu lokali po zlikwidowanych seminariach nadano rygor natychmiastowej wykonalnoĞci w oparciu
o art. 100 § 1 k.p.a. We wszystkich przypadkach zastosowanie tego
przepisu byáo caákowicie nieuzasadnione. Przede wszystkim dlatego, iĪ decyzje o przydziale lokali innym uĪytkownikom byáy nieprawomocne. Ponadto w Īadnym z przypadków nie zachodziáy
wzglĊdy uzasadniające zastosowanie tego trybu, takie jak: ochrona
zdrowia bądĨ Īycia ludzkiego bądĨ teĪ moĪliwoĞü powstania jakiejkolwiek straty dla gospodarki narodowej. Przede wszystkim zaĞ w
Īadnym przypadku nie usiáowano nawet uzasadniaü wprowadzenia
tego trybu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowanie rygoru natychmiastowej wykonalnoĞci uzasadniaü mogáo jedynie istnienie powaĪnych, wyraĨnie okreĞlonych prawem warunków, które
wskazane byü winny – zgodnie z art. 102 k.p.a. – w uzasadnieniu
decyzji. Nie ulega wątpliwoĞci, iĪ organ administracji paĔstwowej
nie byá upowaĪniony do uznaniowego stosowania tego trybu. Nie
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ulega teĪ wątpliwoĞci, iĪ tryb ten – we wszystkich przypadkach –
zastosowany zostaá bezprawnie.
5. Przebieg likwidacji
Likwidacje niĪszych seminariów dokonane na początku lat 60. w
duĪym stopniu przypominają te, dokonane w okresie stalinowskim,
choü zauwaĪa siĊ takĪe pewne róĪnice. W roku 1952 w ramach jednej akcji i pod jednym wspólnym, ogólnikowym zarzutem zlikwidowano wszystkie niĪsze seminaria zakonne. Likwidacje przeprowadzone w okresie gomuákowskim dokonane zostaáy w stosunkowo
krótkim okresie, jednakĪe nie w ramach jednej, kierowanej centralnie akcji. Przede wszystkim wiĊcej wysiáku wáoĪono w pozorowanie
legalnoĞci dziaáaĔ wáadz. W przeciwieĔstwie do roku 1952, kiedy to
dziaáano caákowicie z zaskoczenia, w latach 1960-1963 we wszystkich przypadkach dyrekcje poszczególnych seminariów zostaáy
wczeĞniej powiadomione o zamiarze zamkniĊcia zakáadu. W roku
1952 likwidowano jedynie zakáady prowadzone przez zgromadzenia
zakonne. DziaáalnoĞü niĪszych seminariów diecezjalnych byáa w
tym czasie stale ograniczana, jednakĪe w wiĊkszoĞci przypadków
przetrwaáy one okres stalinowski. W okresie gomuákowskim likwidowano jedne i drugie. Likwidacji ulegáo wówczas wiĊkszoĞü uruchomionych po 1956 zakáadów. Krytyczny okres przetrwaáo 11
spoĞród nich45. Trudno ustaliü, dlaczego przetrwaáy wáaĞnie te. Stosowane w tym czasie przez PRL-owskie wáadze kryteria nie są do
koĔca jasne. Prawdopodobnie decydowaá tutaj przypadek oraz wiĊksza lub mniejsza aktywnoĞü czynników lokalnych.
Zarządzenie Ministra OĞwiaty z 1959 r., dotyczące nadzoru nad
seminariami, przygotowaáo wáaĞciwy grunt i podstawy do przejĊcia
caákowitej kontroli nad seminariami. Nic jednak nie wskazuje na to,
45
SpoĞród 22 niĪszych seminariów diecezjalnych istniejących w roku 1949, po
roku 1963 przetrwaáy tylko dwa: w CzĊstochowie i Páocku. Ponadto okres gomuákowski przetrwaáy nastĊpujące niĪsze seminaria zakonne: OO. Bernardynów w
Kalwarii Zebrzydowskiej, OO. Franciszkanów w Niepokalanowie, OO. Jezuitów w
Starej Wsi, OO. Karmelitów w Wadowicach, XX. Michalitów w Miejscu Piastowym, OO. Oblatów w Markowicach i OO. Reformatów w Wieliczce. PowyĪsze
dane dotyczą roku 1974.
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aby w tym czasie opracowano precyzyjny plan likwidacji seminariów. Tym bardziej jest maáo prawdopodobne, aby centralnie ustalano, które seminaria naleĪy zlikwidowaü, a które pozostawiü, bądĨ
teĪ w jakiej kolejnoĞci i na jakiej podstawie naleĪy je likwidowaü.
Jak siĊ wydaje, inicjatywa likwidacji okreĞlonego seminarium podejmowana byáa na szczeblu wojewódzkim, po konsultacji z centralnymi organami administracji szkolnej i wyznaniowej oraz czynnikami partyjnymi. Czasami wystarczyá jakiĞ impuls, który nastĊpnie powodowaá lawinĊ w postaci precyzyjnie zorganizowanych dziaáaĔ, koĔczących siĊ likwidacją zakáadu. W przypadku NiĪszego
Seminarium Duchownego we Wáocáawku takim pretekstem do podjĊcia dziaáaĔ byá list (skarga) alumna seminarium, skarĪącego siĊ na
niedogodnoĞci Īycia seminaryjnego46. Ministerstwo OĞwiaty nadaáo
bieg tej skardze, nakazując przeprowadzenie dochodzenia w jej
przedmiocie. Dochodzenie przeprowadzili pracownicy KOS Bydgoskiego w Toruniu oraz Wydziaáu ds. WyznaĔ PWRN w Bydgoszczy. W oparciu o nadesáane sprawozdanie z dochodzenia47
Ministerstwo poleciáo Kuratorium Bydgoskiemu “zastosowaü do
NSD we Wáocáawku postanowienia pkt. 2 art. 4 ustawy o prywatnych szkoáach”, co oznaczaáo w praktyce sugestiĊ podjĊcia decyzji
o zamkniĊciu seminarium48. Kuratorium Bydgoskie po uprzedzeniu
o zamiarze zamkniĊcia zakáadu49 i bez podjĊcia dyskusji na temat
záoĪonych wyjaĞnieĔ, a takĪe bez przedstawienia stronie koĞcielnej

46

Zob. list Józefa CyliĔskiego do Ministerstwa OĞwiaty [styczeĔ 1961 r.],
AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1417. W liĞcie tym byáy alumn skarĪy siĊ na
bardzo záe wyĪywienie w seminarium, zbyt duĪe koszty za wyĪywienie oraz na to,
Īe nie wolno mu wychodziü bez przepustki, a takĪe Īe nie wolno w seminarium
wychodziü na Īadne “rozrywki” teatralne i filmowe. List ten nie zostaá ujawniony
wáadzom seminarium, nie wskazano go teĪ oficjalnie w uzasadnieniu do decyzji o
likwidacji zakáadu.
47
Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Ministerstwa OĞwiaty z dnia 27
lutego 1961 r., nr VII M-7/2/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1417.
48
Zob. pismo Ministerstwa OĞwiaty do KOS Bydgoskiego w Toruniu z dnia 28
marca 1961 r., nr SO 3-896/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1417.
49
Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Dyrekcji NSD we Wáocáawku z
dnia 31 maja 1961 r., nr VII-M-7/128/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 1417.
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zebranego w sprawie materiaáu dowodowego w dniu 7 sierpnia 1961
r. podjĊáo decyzjĊ o likwidacji seminarium50.
LikwidacjĊ poszczególnych zakáadów poprzedzaáo staranne
przygotowanie koordynowane przez wydziaáy ds. wyznaĔ prezydiów wojewódzkich rad narodowych przy udziale wáadz oĞwiatowych oraz zgodnie z wytycznymi UdSW i komitetów wojewódzkich
PZPR. Zachowaáy siĊ niemal kompletne materiaáy dotyczące likwidacji NiĪszego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Jakkolwiek
na podstawie zachowanych dokumentów nie moĪna sformuáowaü
uogólniających stwierdzeĔ, Īe likwidacje innych seminariów przebiegaáy identycznie, jednakĪe materiaáy te mogą nam posáuĪyü do
bliĪszego poznania mechanizmów rządzących procesem likwidacji.
W przypadku NSD w Pelplinie przygotowanie do likwidacji zainicjowaáa narada “zwoáana dla przedyskutowania i zaproponowania
odpowiednich wniosków odnoĞnym czynnikom w sprawie likwidacji NSD w Pelplinie”. Narada ta odbyáa siĊ w Wydziale ds. WyznaĔ
PWRN w GdaĔsku w dniu 13 lipca 1961 r. Uczestnicy narady zostali zobowiązani do szczegóáowego opracowania sposobu likwidacji
zakáadu. Opracowany projekt miaá zostaü przedáoĪony do akceptacji
KW PZPR w GdaĔsku. Podczas narady rozdzielono funkcje i zadania. W przedmiocie likwidacji seminarium wiĊkszoĞü “obowiązków” záoĪono na KOS GdaĔskie. Zgodnie z przyjĊtymi wytycznymi
kuratorium zobowiązane zostaáo do wystosowania pism do rektora
NSD w Pelplinie oraz Kurii Biskupiej w Pelplinie zawiadamiające o
likwidacji. Projekty pism, o których mowa, zostaáy juĪ wczeĞniej
przygotowane i wrĊczone przedstawicielowi kuratorium. Zadaniem
kuratorium byáo takĪe wystąpienie do Ministra OĞwiaty z proĞbą o
“wydanie zalecenia innym kuratoriom w sprawie przyjmowania
uczniów NSD w Pelplinie do innych Ğrednich szkóá na ich terenie”.
Ponadto KOS GdaĔskie otrzymaáo zadanie powiadomienia poszczególnych rodziców uczniów NSD, w jakich szkoáach ich uczniowie
bĊdą mogli kontynuowaü naukĊ po rozwiązaniu NSD w Pelplinie51.

50
Zob. pismo KOS Bydgoskiego w Toruniu do Dyrekcji NSD we Wáocáawku
z dnia 7 sierpnia 1961 r., nr VII-M-7/23/61, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn.
1417.
51
Zob. notatka sáuĪbowa z narady odbytej w dniu 13 lipca 1961 r. w Wydziale
do Spraw WyznaĔ PWRN w GdaĔsku zwoáanej dla przedyskutowania i zapropo-
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Podczas narady za “najbardziej istotny problem” uznano “sprawĊ
ewentualnego przejĊcia obiektu po NiĪszym Seminarium Duchownym, znalezienie nowego uĪytkownika i zabezpieczenie w tej sprawie prawnej strony wszystkich czynnoĞci typu administracyjnego”.
RozwaĪano moĪliwoĞü umieszczenia w lokalach po zlikwidowanym
NSD paĔstwowego zakáadu dla dzieci umysáowo upoĞledzonych,
jednakĪe jeszcze wówczas nie podjĊto wiąĪących decyzji w zakresie
przejĊcia i przeznaczenia lokali po zlikwidowanym seminarium52.
Kolejne posiedzenie w sprawie likwidacji seminarium zorganizowaá w swoim gabinecie Przewodniczący PWRN w GdaĔsku w
dniu 27 lipca 1961 r. Byli na nim obecni: Kierownik Wydziaáu Administracyjnego KW PZPR w GdaĔsku, Sekretarz PWRN w GdaĔsku, Kierownik Wydziaáu ds. WyznaĔ, Kurator OkrĊgu Szkolnego,
Kierownik Wojewódzkiej Komisji Lokalowej, radca prawny
PWRN, Przewodniczący PPRN w Tczewie, przedstawiciel Wydziaáu III KW MO oraz Kierownik Wydziaáu Zdrowia PWRN53.
Na posiedzeniu (konferencji) imiennie zostaáy rozdzielone funkcje
i zadania w związku z likwidacją NSD w Pelplinie oraz opracowany
szczegóáowy tok postĊpowania. Ustalenia powziĊte na konferencji
miaáy byü zachowane w tajemnicy aĪ do “formalnego zaáatwienia
sprawy, gdyĪ w przeciwnym razie ze strony Kurii Biskupiej mogáaby byü przedsiĊwziĊta kontrakcja polegająca na zajĊciu wolnych
pomieszczeĔ w NSD”. Odpowiedzialnym za caáoĞü akcji wyznaczonej na dzieĔ 1 sierpnia 1961 r.54 i koordynatorem pracy poszczególnych wydziaáów zostaá Kierownik Wydziaáu ds. WyznaĔ w
GdaĔsku55.
Pomimo bardzo drobiazgowych przygotowaĔ akcja likwidacji
zakáadu nie przebiegaáa wedáug ustaleĔ podjĊtych na w/w naradzie
nowania odpowiednich wniosków odnoĞnym czynnikom w sprawie likwidacji NSD
w Pelplinie, AAN, UdSW, sygn. 125/657.
52
TamĪe.
53
Zob. notatka sáuĪbowa z konferencji odbytej w dniu 27 lipca 1961 r. w gabinecie Przewodniczącego PWRN w GdaĔsku tow. Stolarka w sprawie zamkniĊcia
NSD w Pelplinie (Diecezja CheámiĔska) oraz przekazania budynku (lokali) Wydziaáowi Zdrowia PWRN na zakáad dla imbecyli (...), AAN, UdSW, sygn. 125/657.
54
Likwidacja zakáadu – z nieznanych powodów – zostaáa przesuniĊta o 10 dni
i przeprowadzona zostaáa w dniu 10 sierpnia 1961 r.
55
Zob. notatka sáuĪbowa z konferencji...
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i konferencji. W dniu 10 sierpnia 1961 r. wyznaczona komisja przybyáa na teren NSD w Pelplinie i wrĊczyáa decyzjĊ KOS GdaĔskiego,
dotyczącą zamkniĊcia zakáadu. Ponadto – juĪ bez przedstawiania
dodatkowych decyzji – dokonano zabezpieczenia lokali NSD poprzez ich opieczĊtowanie56.
Gdy chodzi o przypadek likwidacji NSD w Pelplinie, moĪna
z caáą pewnoĞcią stwierdziü, Īe to nie przesáanki merytoryczne, lecz
aprioryczne decyzje “czynników politycznych” stanowiáy bezpoĞrednią przyczynĊ likwidacji zakáadu. Tak najprawdopodobniej byáo
we wszystkich innych przypadkach, jednakĪe nie we wszystkich
przypadkach moĪna to udowodniü na podstawie zachowanych do
dnia dzisiejszego dokumentów.
Likwidacje niĪszych seminariów duchownych w latach 19601963 przeprowadzane byáy bez typowej dla okresu stalinizmu eskalacji i brutalnoĞci i najczĊĞciej przebiegaáy spokojnie. Zdarzaáy siĊ
jednak wyjątki w tej mierze. Najbardziej burzliwy przebieg miaáa
likwidacja NSD OO. Redemptorystów w Toruniu. Seminarium to
zostaáo zamkniĊte decyzją KOS Bydgoskiego w Toruniu z dnia
30 sierpnia 1961 r., dorĊczonej tego samego dnia przez komisjĊ
likwidacyjną57. Komisja poinformowaáa Redemptorystów, Īe pomieszczenia poseminaryjne w terminie póĨniejszym przejmie Technikum Mechaniczne, które zresztą juĪ zajmowaáo czĊĞü lokali klasztornych58. Przejmowanie lokali miaáo miejsce w dniach
56

DecyzjĊ wrĊczono jednemu z profesorów, gdyĪ ani rektora, ani jego zastĊpcy
nie byáo na terenie zakáadu. Zob. notatka sáuĪbowa z przeprowadzonego w dniu 10
sierpnia 1961 r. zamkniĊcia i zabezpieczenia lokalu NSD Diecezji CheámiĔskiej w
Pelplinie, AAN, UdSW, sygn. 125/657.
57
Plan likwidacji NSD OO. Redemptorystów stanowiá czĊĞü tzw. “wojewódzkich planów represji” i byá uzgodniony z Wydziaáem Administracyjnym KC PZPR
oraz z UdSW w Warszawie. Zob. informacja z przebiegu likwidacji NSD w Toruniu i dalszych zajĞü na tym tle, AAN, UdSW, sygn. 138/54.
58
Zob. notatka dotycząca zamkniĊcia Maáego Seminarium Redemptorystów w
Toruniu z dniu 30 sierpnia 1961 r., AAN, UdSW, sygn. 138/54. ZajĊcie lokali
miaáo zostaü dokonane w dniu likwidacji zakáadu, jednakĪe do wykonania decyzji o
zajĊciu lokali w tym dniu nie przystąpiono. “Na skutek poinformowania przez
KomendĊ Wojewódzką MO I Sekretarza KW PZPR o tym, Īe w pomieszczeniach
poseminaryjnych znajduje siĊ wiĊksze grono uczniów seminarium (40 do 60 osób),
a ponadto, Īe w dniu tym miaáy odbyü siĊ prymicje 2 ksiĊĪy zakonnych przy udziale biskupa i wiĊkszego zgromadzenia ksiĊĪy, I Sekretarz KW w porozumieniu z KC
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6-7 paĨdziernika 1961 r. Komisja, skáadająca siĊ z 15 urzĊdników
i 3 funkcjonariuszy MO, dokonaáa pomiarów, inwentaryzacji i zabezpieczenia lokali po byáym niĪszym seminarium. JednakĪe okazaáo siĊ, Īe zabezpieczony metraĪ jest mniejszy, niĪ to wynikaáo
z danych, jakie byáy w posiadaniu komisji. Wówczas urzĊdnicy
dokonali opieczĊtowania czĊĞci klasztornej, zamieszkaáej przez zakonników59. Likwidacja niĪszego seminarium faktycznie zaczĊáa siĊ
przeradzaü w likwidacjĊ klasztoru OO. Redemptorystów w Toruniu.
To wywoáaáo protesty nie tylko samych zakonników, lecz takĪe
okolicznej ludnoĞci. W konsekwencji doszáo do regularnych zamieszek z udziaáem kilku tysiĊcy ludzi i znacznych siá policyjnych.
W wyniku zamieszek kilkadziesiąt osób zostaáo rannych lub doznaáo
obraĪeĔ60. PowyĪsze zajĞcia odbiáy siĊ szerokim echem w caáej
prasie Ğwiatowej61, zostaáy nagáoĞnione takĪe przez radio “Wolna
Europa”62.

PZPR i Dyr. UdSW wstrzymaá decyzjĊ o zabezpieczeniu i opieczĊtowaniu lokalu,
do czasu uprawomocnienia siĊ decyzji o zamkniĊciu seminarium”. Zob. informacja
z przebiegu likwidacji NSD w Toruniu...
59
Zob. przebieg wypadków w parafii Ğw. Józefa (OO. RedemptoryĞci) w Toruniu w dniach 6/7 paĨdziernika 1961 r., AAN, UdSW, sygn. 138/54.
60
TamĪe.
61
Informacje o zajĞciach w Toruniu zamieĞciáy niemal wszystkie dzienniki
Ğwiatowe. W zachowanych archiwaliach Ministerstwa OĞwiaty jest m.in. mowa
o reakcji prasy egipskiej na temat wydarzeĔ w Toruniu. Obszernie relacjonowali
przebieg wydarzeĔ komentatorzy prasy zachodniej. M.in. bardzo obszerną korespondencjĊ z Torunia zamieĞciá francuski “Le Monde”, AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 141/54.
62
Radio Wolna Europa nadaáo obszerny komentarz dotyczący zajĞü w Toruniu
dnia 13 paĨdziernika 1961 o godz. 2210 w audycji “Fakty, wydarzenia, opinie”.
AAN, Ministerstwo OĞwiaty, sygn. 138/54.
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Warszawa

Prawnokarna ochrona wolnoĞci religijnej w Polsce
w latach 1932-1997
WstĊp
WolnoĞü sumienia i wyznania jest jednym z podstawowych dóbr
prawnych, a jego praktyczna realizacja stanowi powaĪny miernik
stopnia demokratyzacji Īycia spoáecznego w paĔstwie. Istota tego
prawa sprowadza siĊ do swobody posiadania okreĞlonych poglądów
i wierzeĔ o charakterze religijnym, jak teĪ do posiadania Ğwiatopoglądu areligijnego. Prawo to ma w Polsce – podobnie jak w wielu
paĔstwach demokratycznych – charakter wartoĞci konstytucyjnej.
Zgodnie z art. 53 Konstytucji RP wolnoĞü sumienia i wyznania niesie w sobie “wolnoĞü wyznawania lub przyjmowania religii wedáug
wáasnego wyboru oraz uzewnĊtrzniania indywidualnie lub z innymi,
publicznie lub prywatnie swojej religii poprzez uprawianie kultu,
modlitwĊ, uczestniczenie w obrzĊdach, praktykowanie i nauczanie.
WolnoĞü religii obejmuje takĪe posiadanie ĞwiątyĔ i innych miejsc
kultu w zaleĪnoĞci od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do
korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie siĊ znajdują”. TakĪe
ratyfikowane przez PolskĊ miĊdzynarodowe konwencje praw czáowieka gwarantują szczególną pozycjĊ wolnoĞci sumienia i religii.
Stąd celem polskiego ustawodawcy jest nie tylko zapewnienie tego
prawa, ale takĪe jego prawna ochrona zgodna z miĊdzynarodowymi
standardami realizowanymi przez paĔstwa o ugruntowanej demokracji.
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PojĊcie prawa do wolnoĞci sumienia i wyznania w latach powojennych ulegáo zarówno prawnemu, jak teĪ jĊzykowemu wynaturzeniu. Penalizacja wielu czynów w imiĊ wolnoĞci religijnej sprowadzaáa siĊ ostatecznie do programowego narzucania spoáeczeĔstwu
Ğwiatopoglądu materialistycznego przez totalitarne paĔstwo doby
realnego socjalizmu. ĝwiatopoglądowa indoktrynacja oparáa siĊ na
kampanii zwalczania KoĞcioáa katolickiego oraz dyskryminowaniu
ludzi wierzących. Z tych racji zagadnienia związane z wolnoĞcią
religijną, a zwáaszcza jej prawną ochroną, staáy siĊ przedmiotem
wielu debat i spoáecznej dyskusji nie pozbawionej emocji.
Prawo do wolnoĞci sumienia i wyznania z istoty rzeczy podlega
prawnej ochronie gáównie na kanwie prawa karnego. Ochrona
ta znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w Kodeksie karnym
z 6 sierpnia 1997 r. W celu lepszego zrozumienia kierunków transformacji związanej z prawnokarną ochroną wolnoĞci religijnej w
Polsce zagadnienie to przedstawione zostanie w zestawieniu z analizą analogicznych unormowaĔ prawnych zarówno okresu Polski
Ludowej, jak i czasów II Rzeczypospolitej, zwáaszcza Īe obecnie
polskie prawodawstwo nawiązuje do tradycji okresu miĊdzywojennego. Analizie poddane zostaáy przepisy Kodeksu karnego z 15 lipca
1932 r., Dekretu Rady Ministrów z 5 sierpnia 1949 r. o ochronie
wolnoĞci sumienia i wyznania, Kodeksu karnego z 19 kwietnia
1969 r. oraz aktualnie obowiązującego Kodeksu karnego z 6 sierpnia
1997 r.
1. Okres II Rzeczypospolitej
Podstawowym aktem prawnym kryminalizującym czyny godzące w uczucia religijne byá w okresie miĊdzywojennym Kodeks karny
z 15 lipca 1932 r.1 Rozdziaá XXVI zatytuáowany “PrzestĊpstwa
przeciw uczuciom religijnym” zawieraá trzy artykuáy groĪące sankcjami za przestĊpstwa przeciwko wolnoĞci religijnej.
Pierwszym z nich byá przepis wynikający z art. 172 “Kto publicznie Bogu bluĨni, podlega karze do lat 5”. Warto zauwaĪyü, Īe
czyn przestĊpny, zgodnie z brzmieniem artykuáu, godziá w uczucia
religijne w sposób poĞredni. BezpoĞrednie oddziaáywanie czynu
1

Dz. U. Nr 60, poz. 571.
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skierowane byáo nie na zniewaĪenie uczuü religijnych, lecz na zniewaĪenie Boga, co mogáo naruszyü uczucia religijne innych osób.
PojĊcie Boga prawodawca rozumiaá zarówno w ujĊciu deistycznym,
traktującym Absolut jako abstrakcyjne uobecnienie Istoty NajwyĪszej pojmowanej jednak zawsze osobowo (w przeciwieĔstwie do
panteizmu), jak teĪ w ujĊciu religijnym wypáywającym z rozumienia
Boga w róĪnych prawnie uznanych wyznaniach, a wiĊc: Jahwe,
Allah, Trójca ĝw. itp.
Czyn przestĊpny polegaá w tym przypadku na bluĨnieniu Bogu.
NaleĪaáo przez to rozumieü sáowne lub symboliczne, zawierające
obelĪywą treĞü i formĊ, naruszenie czci naleĪnej Bogu. Ustawodawca nie utoĪsamiaá przy tym bluĨnienia z zaprzeczaniem istnienia
Boga. Manifestacja ateizmu oparta na przedmiotowych argumentach
nie byáa pojmowana jako chĊü zniewaĪenia Istoty NajwyĪszej ani
dotkniĊcia uczuü religijnych innych osób, ale przejaw wáasnych
areligijnych poglądów. Ponadto wspomniany czyn musiaá mieü charakter publiczny, a wiĊc zostaü dokonany w miejscu umoĪliwiającym zapoznanie siĊ z enuncjacją wiĊkszej iloĞci osób. Mógá to byü
zatem czyn polegający na rozpowszechnianiu pism, druków i innych
wizerunków bluĨniących Bogu. Przy tym czyn ten, aby speániü
ustawowe znamiona przestĊpstwa, nie musiaá wywoáywaü publicznego zgorszenia, czyli negatywnych odczuü osób trzecich2.
Drugi przepis zawarty w art. 173 miaá na celu prawną ochronĊ
wyznaĔ i wierzeĔ religijnych: “Kto publicznie lĪy lub wyszydza
uznane prawnie wyznanie lub związek religijny, jego dogmaty, wierzenia lub obrzĊdy albo zniewaĪa przedmiot jego czci religijnej lub
miejsce przeznaczone do wykonania jego obrzĊdów religijnych podlega karze wiĊzienia do lat 3”.
Zgodnie z powyĪszym, aby związek religijny podlegaá prawnej
ochronie, musiaá byü prawnie uznany przez paĔstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotem ochrony przepis uczyniá:
1) wierzenia danego związku religijnego – wszystkie artykuáy
wiary, na których opiera i rozwija siĊ Īycie religijne związku;
2) przedmioty czci religijnej – to wszystko, co wiąĪe siĊ z kultem religijnym. Ochroną objĊte zostaáy nie tylko przedmioty prze2

J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 270.
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znaczone do kultu religijnego w sposób bezpoĞredni, jak relikwie
czy hostia, ale takĪe obrazy, figury, emblematy religijne, wyobraĪenia sztuki plastycznej i inne;
3) miejsca przeznaczone do wykonywania obrzĊdów religijnych
– generalnie byáy to tzw. trwaáe miejsca przeznaczone do sprawowania kultu religijnego, jak koĞcioáy czy kaplice. Jednak pojĊciem
tym ustawodawca obejmowaá wszystkie miejsca przeznaczone do
innego celu, gdzie zgodnie z prawem w danym czasie miaáy miejsce
akty kultu religijnego. Takim miejscem mógá byü plac lub ulica
przed figurą, gdzie odbywaáo siĊ naboĪeĔstwo, lub sala szkolna, w
której odprawiana byáa msza Ğw. Miejsce to przestawaáo byü miejscem kultu z chwilą przywrócenia dla zwykáych celów i po usuniĊciu cech religijnych (zasáoniĊcie oátarza, wyniesienie obrazów itp.).
Trzeci i ostatni artykuá tego rozdziaáu (art. 174) miaá na celu
prawną ochronĊ czynnoĞci religijnych: “Kto záoĞliwie przeszkadza
publicznemu, zbiorowemu wykonywaniu aktu religijnego uznanego
prawnie wyznania lub związku religijnego, podlega karze aresztu do
lat 2”.
PrzestĊpstwo wskazane w artykule musiaáo byü wymierzone w
“akt religijny”. Chodziáo w tym przypadku nie tylko o akty kultu
religijnego, ale o wszystkie czynnoĞci o charakterze religijnym (pogrzeby, procesje, wspólne modlitwy). PrzestĊpny charakter czynu
polegaá na przeszkadzaniu. Jest to takie zachowanie, które chwilowo
lub przez dáuĪszy czas uniemoĪliwia bądĨ utrudnia realizacjĊ zamierzonego celu. W tym przypadku zakáócenie czynnoĞci religijnych
mogáoby siĊ dokonaü np. poprzez bójkĊ, nieprzystojne zachowanie,
okrzyki, gwizdy, wywoáanie zbiegowiska. Dodatkowo czyn ten
musiaá byü záoĞliwy, a wiĊc dokonany z zamiarem dokuczenia w
celu zrobienia przykroĞci innym.3
2. Okres Polski Ludowej
2.1. Dekret z 5 sierpnia 1949 r.
W dniu 5 sierpnia 1949 r. Rada Ministrów wydaáa dekret
zatwierdzony przez RadĊ PaĔstwa o ochronie wolnoĞci sumienia
3

L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 362.
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i wyznania4. Akt ten uchylaá przepisy zawarte w rozdz. XXVI Kodeksu karnego z 15 lipca 1932 r. dotyczące przestĊpstw przeciwko
uczuciom religijnym5. Dekret wprowadzaá szereg nowych typów
przestĊpstw, stając siĊ ewidentnie Ğrodkiem stosowanych na szeroką
skalĊ represji wobec ludzi wierzących, a zwáaszcza KoĞcioáa katolickiego. Represje z powodu przekonaĔ religijnych objĊáy wielu
duchownych i wiernych. NaleĪy bowiem zdaü sobie sprawĊ, Īe
okres stalinizmu, w którym wydano dokument, to czas wzmoĪonego
terroru w polityce wewnĊtrznej paĔstwa, mającego na celu osiągniĊcie przez wáadze komunistyczne peánej kontroli ideologicznej i politycznej nad spoáeczeĔstwem. Walka z religią prowadzona byáa w
sposób bezwzglĊdny, przy wykorzystaniu do tego celu takĪe Ğrodków prawnych. Prof. A. Wąsek zauwaĪa, Īe wydanie dekretu przez
polskie wáadze pozostawaáo w Ğcisáym związku z ogáoszeniem przez
papieĪa Piusa XII dekretu przewidującego karĊ ekskomuniki dla
wszystkich katolików, którzy Ğwiadomie i dobrowolnie naleĪeliby
do partii komunistycznej, czytali komunistyczne pisma lub uprawiali propagandĊ6.
Dekret penalizowaá 13 czynów uznanych jako przestĊpstwa
przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania:
1) ograniczanie obywatela ze wzglĊdu na jego przynaleĪnoĞü
wyznaniową lub bezwyznaniowoĞü (art. 2),
2) zmuszanie lub bezprawne powstrzymywanie innych od
udziaáu w czynnoĞciach lub obrzĊdach religijnych (art. 3),
3) odmowa udostĊpnienia obrzĊdu lub czynnoĞci religijnej
z powodu dziaáalnoĞci lub poglądów politycznych, spoáecznych albo
naukowych (art. 4),
4) obraza uczuü religijnych poprzez publiczne zniewaĪanie
przedmiotu czci religijnej lub miejsc przeznaczonych do wykonywania obrzĊdów religijnych (art. 5),
5) nawoáywanie lub pochwalanie waĞni na tle religijnym
(art. 6),
4

Dz. U. Nr 45, poz. 334.
Zob. J. Bafia, L. Hohberg, M. Siewierski, Ustawy karne PRL. Komentarz,
Warszawa 1965, s. 143-151.
6
A. Wąsek, PrzestĊpstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege i de lege
ferenda, PiP 1997 nr 7, s. 27-28.
5
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6) publiczne wyszydzanie grup lub poszczególnych osób z powodu przynaleĪnoĞci wyznaniowej, przekonaĔ religijnych lub bezwyznaniowoĞci (art. 7 § 1),
7) naruszenie nietykalnoĞci fizycznej z powodu przekonaĔ religijnych lub bezwyznaniowoĞci (art. 7 § 2),
8) kaĪdy czyn przestĊpny skierowany przeciwko grupie lub poszczególnej osobie z powodu przekonaĔ religijnych lub bezwyznaniowoĞci (art. 7 § 3),
9) naduĪycie lub czynienie przygotowaĔ do naduĪycia wolnoĞci sumienia i wyznania w celach wrogich ustrojowi Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8),
10) naduĪycie wolnoĞci wyznania w celu osiągniĊcia korzyĞci
osobistej, majątkowej lub innej, wyzyskiwanie ludzkiej áatwowiernoĞci przez szerzenie faászywych wiadomoĞci lub wprowadzanie w
báąd innych osób przez oszukaĔcze lub podstĊpne czynnoĞci (art. 9),
11) udziaá w porozumieniu mającym na celu popeánienie jednego z wyĪej wymienionych przestĊpstw (art. 10),
12) nieprzeciwdziaáanie wbrew swemu obowiązkowi popeánieniu przestĊpstw wymienionych w dekrecie (art. 11),
13) nawoáywanie, zachĊcanie, publiczne pochwalanie czynów
okreĞlonych w dekrecie (art. 12).
Na uwagĊ zasáuguje takĪe wysokoĞü kar, do doĪywotniego wiĊzienia i kary Ğmierci wáącznie. Ponadto za przestĊpstwa przewidziane w powyĪszym dekrecie sąd mógá orzec dodatkowo utratĊ praw
publicznych i obywatelskich praw honorowych (art. 13).
NajwiĊksze represje na mocy omawianego dekretu miaáy miejsce
do czasu “PoznaĔskiego Czerwca” 1956 r. Od tego momentu prawo
karne i wymiar sprawiedliwoĞci utraciáy w znacznej mierze elementy okrucieĔstwa, a sam dekret byá dalej stosowany, ale o wiele bardziej wstrzemiĊĨliwie7. Dekret o ochronie wolnoĞci sumienia
i wyznania obowiązywaá przez 20 lat do 1969 r.

7
A. Wąsek, Ochrona uczuü religijnych w prawie karnym, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 252.
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2.2. Kodeks karny z 19 kwietnia 1969 r.
Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 1969 r. straciá moc obowiązującą dekret o ochronie wolnoĞci sumienia i wyznania z 1949 r. Prawo do wolnoĞci sumienia i wyznania zostaáo otoczone ochroną
prawnokarną w rozdziale XXVIII (art. 192-198) Kodeksu karnego z
1969 r. zatytuáowanym “PrzestĊpstwa przeciwko wolnoĞci sumienia
i wyznania”8. ChociaĪ wiĊkszoĞü zawartych w tym rozdziale przepisów zostaáa zaczerpniĊta z uchylonego dekretu, to jednak znacznemu záagodzeniu ulegáy sankcje. Kodeks nie przejąá teĪ z dekretu
karalnoĞci przygotowania i nieprzeciwdziaáania oraz nawoáywania
lub zachĊty do przestĊpstw przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania. PodobieĔstwo sformuáowaĔ znajduje siĊ w nastĊpujących dyspozycjach k.k.: art. 192 (do art. 2 dekretu), art. 193 (do art. 7 dekretu), art. 194 (do art. 8 dekretu), art. 195 (do art. 9 dekretu), art. 196
(do art. 3 dekretu), art. 197 (do art. 5 dekretu)9. Kodeks karny
z 1969 r. stypizowaá 9 przestĊpstw przeciwko wolnoĞci sumienia
i wyznania:
1) dyskryminacja wyznaniowa (art. 192),
2) lĪenie z powodu bezwyznaniowoĞci lub przynaleĪnoĞci wyznaniowej (art. 193 § 1),
3) czynna napaĞü z powodu bezwyznaniowoĞci lub przynaleĪnoĞci wyznaniowej (art. 193 § 2),
4) naduĪywanie wolnoĞci sumienia i wyznania na szkodĊ interesów PRL (art. 194),
5) wykorzystywanie áatwowiernoĞci w sprawach wiary (art.
195),
6) zmuszanie do praktyk religijnych lub do ich niepodejmowania (art. 196),
7) przeszkadzanie obrzĊdom Īaáobnym, profanacja zwáok (art.
197 § 1),
8) ograbianie zwáok i grobów (art. 197 § 2),
9) obraza uczuü religijnych (art. 198).
8

Zob. B. Reiner, M. Staszewski, Zagadnienie wolnoĞci sumienia i wyznania
w projekcie k.k., PiP 1963 nr 8/9, s. 338-343.
9
I. Andrejew, W. ĝwida, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa
1973, s. 570.
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Wedáug oficjalnych statystyk w latach 1970-1984, a wiĊc przez
piĊtnaĞcie lat obowiązywania kodeksu, najwiĊksza liczba skazaĔ
dotyczyáa dwóch przestĊpstw: ograbiania zwáok i przeszkadzania
obrzĊdom Īaáobnym (art. 197). Odnotowano teĪ duĪą liczbĊ wyroków za zmuszanie do praktyk religijnych (art. 196). PowyĪsze dane
wskazują jednak, Īe skazania te nie byáy rzetelnie liczone, a wrĊcz
stawaáy siĊ przedmiotem propagandowej manipulacji. Za przestĊpstwo naduĪywania wolnoĞci sumienia i wyznania na szkodĊ interesów PRL sądy skazywaáy dziesiĊciokrotnie10. Byáa to szczególna
postaü sprzeniewierzania siĊ wolnoĞci sumienia i wyznania – jak
stwierdzają komentatorzy kodeksu – wynikająca z faktu, Īe pewne
Ğrodowiska wĞród hierarchii koĞcielnej, nie chcąc pogodziü siĊ
z obecną rzeczywistoĞcią, naduĪywaáy zagwarantowanych swobód
konstytucyjnych w zakresie funkcji i czynnoĞci religijnych ze szkodą dla interesów Ludowego PaĔstwa11.
Mimo represyjnego charakteru przepisów dotyczących wolnoĞci
sumienia i wyznania nastĊpowaáa coraz wiĊksza wstrzemiĊĨliwoĞü
w ich rygorystycznym stosowaniu. W miarĊ utraty akceptacji spoáecznej wáadza komunistyczna PRL zmieniaáa postawĊ wobec ludzi
wierzących i KoĞcioáa katolickiego, widząc w tym moĪliwoĞü
uzyskania stabilizacji. Jednak powstanie “SolidarnoĞci” i nastĊpujące zmiany w Europie Wschodniej nieuchronnie przybliĪaáy koniec
pewnej epoki. Przejawem tych zmian byáo m. in. uchwalenie
trzech tzw. “ustaw majowych” z 17 maja 1989 r.: o ubezpieczeniu
spoáecznym duchownych, o gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyzna
nia oraz o stosunku PaĔstwa do KoĞcioáa katolickiego w
PRL12. Na mocy tej ostatniej uchylone zostaáy przepisy art. 194
i 195 k.k.13
10

Zob. S. Lelental, PrzestĊpstwa przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania, w:
System prawa karnego. O przestĊpstwach w szczególnoĞci, red. I. Andrejew, Wrocáaw-Warszawa-Kraków-GdaĔsk-àódĨ 1989, s. 140; S. FlasiĔski, T. StĊpieĔ, PrzestĊpstwa przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania w Ğwietle orzecznictwa SN, “Problemy PraworządnoĞci” 1(1986), s. 28-34.
11
J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa
1987, s. 203.
12
Dz. U. Nr 29, poz. 154-156.
13
A. Wąsek, PrzestĊpstwa..., s. 29.
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3. Okres III Rzeczypospolitej
3.1. Kodeks karny z 6 sierpnia 1997 r.
Od 1987 r. prowadzono intensywne badania nad reformą polskiego prawa karnego. Powoáana w tym celu Komisja Reformy
Prawa Karnego przygotowaáa w latach 1991-1994 kolejne wersje
projektu nowego kodeksu karnego, który w ostatecznej wersji zostaá
uchwalony w dniu 6 sierpnia 1997 r.14
W rozdziale XXIV okreĞlona zostaáa odpowiedzialnoĞü karna za
przestĊpstwa naruszające zagwarantowaną w Konstytucji wolnoĞü
sumienia i wyznania. Zmiana miejsca w strukturze czĊĞci szczególnej tego rozdziaáu w porównaniu do poprzedniego kodeksu Ğwiadczy o randze i znaczeniu wolnoĞci sumienia i wyznania jako podstawowego dobra prawnego. Kodeks karny z 1997 r. przejąá z poprzedniego kodeksu kilka typów przestĊpstw, wprowadzając jednak
zmiany w ich okreĞleniu, których celem byáo zaakcentowanie odmiennej aksjologii leĪącej u podstaw tego kodeksu (art. 192 k.k.
z 1969 r. – art. 194 k.k. z 1997 r., art. 198 k.k. z 1969 r. – art. 196
k.k. z 1997 r.) oraz dostosowanie rozwiązaĔ w nim zawartych do
standardów wypáywających z miĊdzynarodowych aktów praw czáowieka15. Z racji aksjologicznych nowy kodeks pominąá takĪe kilka
typów przestĊpstw, równieĪ te, które na mocy ustawy z 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania zostaáy uchylone (art. 194 i art. 195 k.k. z 1969 r.).
Pierwszy z kodeksowych artykuáów dotyczących ochrony wolnoĞci sumienia i wyznania wprowadza odpowiedzialnoĞü za przestĊpstwo, którego istotĊ stanowi dyskryminacja religijna: “Kto ogranicza czáowieka w przysáugujących mu prawach ze wzglĊdu na
jego przynaleĪnoĞü wyznaniową albo bezwyznaniowoĞü podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci
do lat 2” (art. 194).

14

Dz. U. Nr 88, poz. 553.
A. Wąsek, Projekt kodeksu karnego a miĊdzynarodowe standardy praw
czáowieka, w: Problemy reformy prawa karnego, Lublin 1993, s. 59.
15
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Istota dyskryminacji, czyli czynu zabronionego okreĞlonego w
powyĪszym artykule, polega na ograniczaniu czáowieka w jego prawach, przysáugujących – na zasadzie równoĞci –kaĪdemu czáowiekowi z powodu jego przynaleĪnoĞci do okreĞlonego wyznania lub
bezwyznaniowoĞci16.
Przez przynaleĪnoĞü wyznaniową naleĪy rozumieü zespóá okreĞlonych cech przesądzających o uczestnictwie w okreĞlonej wspólnocie religijnej. Natomiast bezwyznaniowoĞü oznacza brak przynaleĪnoĞci do wspólnoty religijnej, wyraĪający siĊ areligijnym Ğwiatopoglądem.17
Podmiotem czynnoĞci wykonawczej jest czáowiek w zakresie
jego przynaleĪnoĞci wyznaniowej lub bezwyznaniowoĞci. OkreĞlenie chronionych w tym artykule praw mianem praw czáowieka, a nie
jak dotychczas obywatela, oznacza szerszy zasiĊg tej ochrony. PodkreĞla to takĪe, iĪ prawo do wolnoĞci sumienia i wyznania jest prawem naturalnym, mającym swe Ĩródáo w godnoĞci osoby ludzkiej
i z tej racji przynaleĪnym kaĪdemu czáowiekowi.
Kodeks nie okreĞla bliĪej, na czym miaáoby polegaü ograniczenie
uprawnieĔ danej osoby. Czyn ten moĪe przybieraü formĊ zarówno
dziaáania jak i zaniechania, których skutkiem jest niemoĪnoĞü korzystania przez pokrzywdzonego z przysáugujących mu praw. PrzestĊpstwo miaáo miejsce, gdy “ograniczenie” zostaáo dokonane18.
PrzestĊpstwo ma charakter umyĞlny. Warunkiem karalnoĞci
sprawcy jest szczególna motywacja czynu popeánionego “ze wzglĊdu na przynaleĪnoĞü” poszkodowanego. MotywacjĊ taką moĪna
domniemywaü w przypadku uzaleĪnienia korzystania z okreĞlonych
praw od kryteriów związanych ze stosunkiem danej osoby do
religii19.

16

R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s. 265.
W. Wróbel, PrzestĊpstwa przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania, w: Kodeks karny. CzĊĞü szczególna, red. A. Zoll, Kraków 1999, s. 493.
18
J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1999,
s. 337.
19
O. Górniok, Rozdziaá XXIV. PrzestĊpstwa przeciwko wolnoĞci sumienia i wyznania, w: O. Górniok, St. Hoc, St. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, GdaĔsk
1999, t. III, s. 168.
17
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NastĊpny przepis zawarty w art. 195 dotyczy odpowiedzialnoĞci
za záoĞliwe przeszkadzanie w publicznym wykonywaniu praktyk
religijnych:
“§ 1. Kto záoĞliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu
religijnego koĞcioáa lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto záoĞliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystoĞciom lub obrzĊdom Īaáobnym”.
PowyĪsze przestĊpstwo zostaáo zaczerpniĊte z Kodeksu karnego
z 1932 r. (art. 174). PrzestĊpcze dziaáanie polega na záoĞliwym przeszkadzaniu w wykonywaniu aktu religijnego, pogrzebu, uroczystoĞci lub obrzĊdów Īaáobnych.
Pod pojĊciem “przeszkadzanie” naleĪy rozumieü wszelkie zachowania, które zakáócają powagĊ wykonywanego aktu religijnego,
uniemoĪliwiają lub utrudniają jego prawidáowy przebieg lub udziaá
w nim innych osób. Dodatkowo dziaáania te muszą byü záoĞliwe,
czyli Ğwiadome i zamierzone, powodowane chĊcią dokuczenia
innym20.
Przez “akt religijny” naleĪy rozumieü nie tylko akt kultu, ale
wszelkie czynnoĞci o charakterze religijnym. JeĞli chodzi o uroczystoĞci i obrzĊdy pogrzebowe, to przepis chroni zarówno te o charakterze Ğwieckim, jak i religijnym. Chronione czynnoĞci muszą mieü
charakter publiczny, tzn. mają byü wykonywane w takich okolicznoĞciach, w których udziaá w nich lub ich postrzeganie moĪliwe jest
dla bliĪej nie okreĞlonej liczby osób.
Ochronie prawnej podlegają praktyki religijne tych koĞcioáów
i związków wyznaniowych, które mają uregulowaną sytuacjĊ prawną. Pod tym pojĊciem naleĪy rozumieü regulacjĊ dokonaną w formie
umowy miĊdzynarodowej, ustawy szczególnej okreĞlającej sytuacjĊ
prawną danego koĞcioáa lub związku wyznaniowego, jak równieĪ
wpis do rejestru prowadzonego na mocy art. 30 ustawy z 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania.

20

R. Góral, dz. cyt., s. 266.

K. Warchaáowski

70

SytuacjĊ prawną uregulowaną w formie umowy miĊdzynarodowej posiada KoĞcióá katolicki (Konkordat miĊdzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993 r.21). PiĊtnaĞcie koĞcioáów i innych związków wyznaniowych ma sytuacjĊ
prawną uregulowaną w drodze odrĊbnej ustawy. Są to: KoĞcióá katolicki (1989), Polski Autokefaliczny KoĞcióá Prawosáawny (1991),
KoĞcióá Ewangelicko-Augsburski (1994), KoĞcióá EwangelickoReformowany (1994), KoĞcióá Polskokatolicki (1995), KoĞcióá Adwentystów Dnia Siódmego (1995), KoĞcióá ChrzeĞcijan Baptystów
(1995), KoĞcióá Ewangelicko-Metodystyczny (1995), Starokatolicki
KoĞcióá Mariawitów (1997), KoĞcióá ZielonoĞwiątkowy (1997),
KoĞcióá Katolicki Mariawitów (1997), Wyznaniowe Gminy ĩydowskie (1997), Wschodni KoĞcióá StaroobrzĊdowy (1928), Karaimski
Związek Religijny (1936), MuzuámaĔski Związek Religijny (1936).
WiĊkszoĞü związków wyznaniowych dziaáa na podstawie rejestracji. Wedáug stanu na dzieĔ 4 stycznia 2002 r. byáo ich 13922.
Ostatni przepis rozdz. XXIV Kodeksu karnego (art. 196) wprowadza odpowiedzialnoĞü za obrazĊ uczuü religijnych: “Kto obraĪa
uczucia religijne innych osób, zniewaĪając publicznie przedmiot
czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzĊdów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci do lat 2”.
Pod pojĊciem obrazy uczuü religijnych naleĪy rozumieü takie zachowania, które odbierane są przez czáonków danej wspólnoty religijnej za poniĪające lub obelĪywe dla przedmiotu tych uczuü, w
szczególnoĞci dla przedmiotu czci religijnej lub miejsc sprawowania
aktów religijnych. Zniewaga dotyczy ĞciĞle okreĞlonych osób. Stąd
dla bytu przestĊpstwa, oprócz obiektywnej oceny, czy nastąpiáa
zniewaga, konieczne jest takĪe uwzglĊdnienie subiektywnego odbioru czynu przez osoby nim dotkniĊte. O obrazie mówi siĊ bowiem
wtedy, gdy konkretne osoby poczują siĊ dotkniĊte w swych uczuciach religijnych zachowaniem sprawcy. W tym przypadku znacze21

Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
Szerzej na ten temat zob. np. M. Winiarczyk-Kossakowska, PaĔstwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999, s. 39-47.
22
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nie ma nie tylko treĞü, ale i forma wypowiedzi lub innego zachowania oraz przewaĪające w tym zakresie oceny spoáeczne23. Dodatkowo zniewaga musi mieü charakter publiczny, czyli musi byü uczyniona w taki sposób, Īe jest w stanie dotrzeü do szerokiego, bliĪej
nie okreĞlonego krĊgu osób. Zatem czyn ten moĪe byü dokonany
zarówno sáownie, jak i przy pomocy druku i technik audiowizualnych.
Przedmiotem czci religijnej jest Bóg pojmowany osobowo lub w
inny sposób, a takĪe rzecz, symbol, wizerunek, okreĞlone sáowa lub
imiona, które wedáug doktryny danej wspólnoty religijnej uwaĪane
są za ĞwiĊte, godne najwyĪszego szacunku, powaĪania i uwielbienia.
Przedmiotem czci religijnej dla osób wyznania rzymskokatolickiego
jest: krzyĪ, obraz, figura, imiĊ Jezus, Maryja itp.
Terminem miejsce do publicznego wykonywania obrzĊdów religijnych okreĞla siĊ miejsce, które w sposób szczególny przystosowane jest do sprawowania kultu i innych czynnoĞci religijnych dla
szerokiego krĊgu osób. Miejsce takie moĪe mieü charakter trwaáy
lub czasowy. MoĪe to byü koĞcióá, kaplica, synagoga, zbór, ale takĪe
przestrzeĔ zajĊta przez osoby uczestniczące we mszy polowej lub
naboĪeĔstwie24.
ZakoĔczenie
We wspóáczesnym Ğwiecie wolnoĞü sumienia i wyznania stanowi
oczywisty warunek i wymóg demokratycznego paĔstwa. Z tego
wzglĊdu wykluczony jest jakikolwiek przymus paĔstwowy dotyczący nakáaniania do wyznawania okreĞlonego Ğwiatopoglądu, a obowiązkiem paĔstwa jest skuteczne zapewnienie ochrony tego prawa.
Prawo do wolnoĞci sumienia i religii jest dobrem prawnie chronionym na kanwie polskiego prawa karnego. W rozdziale XXIV
Kodeksu karnego z 6 sierpnia 1997 r. stypizowane zostaáy 3 przestĊpstwa przeciwko wolnoĞci religijnej. IstotĊ pierwszego stanowi
dyskryminacja religijna, drugie dotyczy odpowiedzialnoĞci za záo23
24

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 243.
W. Wróbel, dz. cyt., s. 501-502.
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Ğliwe przeszkadzanie w wykonywaniu praktyk religijnych, trzecie
wprowadza odpowiedzialnoĞü za obrazĊ uczuü religijnych. Tym
samym prawo karne w zakresie ochrony wolnoĞci religijnej nawiązuje do standardów prawnych niepodlegáej Polski okresu II Rzeczypospolitej. JednoczeĞnie przeprowadzona analiza ukazuje koniecznoĞü, a zarazem subtelnoĞü ochrony prawa do wolnoĞci religijnej,
która, jak pokazuje przeszáoĞü, moĪe z instrumentu wolnoĞci staü siĊ
narzĊdziem zniewolenia.

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom IV – 2002

Wiesáaw Bar
Lublin

WolnoĞü religijna
w latynoamerykaĔskim systemie ochrony praw czáowieka
I. Z historii zagadnienia
JuĪ Simón Bolivar wysunąá ideĊ solidarnoĞci miĊdzy narodami
Ameryki. Jednak dopiero Pierwsza MiĊdzynarodowa Konferencja
AmerykaĔska w Waszyngtonie w 1890 r. nadaáa jej formĊ systematycznych konferencji (Conferencia Internacional Americana), odbywanych co kilka lat (1901 – Meksyk, 1906 – Brazylia, 1910 –
Argentyna, 1923 – Chile, 1928 – Kuba, 1933 – Urugwaj, 1938 –
Peru). WiĊkszoĞü z nich koĔczyáa siĊ róĪnymi rezolucjami. Podczas
limeĔskiej, w rezolucji XXXVI, Republiki AmerykaĔskie zadeklarowaáy, Īe kaĪde przeĞladowanie z motywów rasowych lub religijnych sprzeciwia siĊ ich porządkowi politycznemu i prawnemu1.
Podczas dziewiątej konferencji, w kwietniu 1948 r. w Bogocie (Kolumbia), przyjĊto KartĊ Organizacji PaĔstw AmerykaĔskich – OEA
(Carta de la Organización de los Estados Americanos), nowelizowaną przez Protokóá z 1967 r. (Protocolo de Buenos Aires)
i z 1985 r. (Protocolo de Cartagena de Indias).
Karta wĞród podstawowych zasad Organizacji wymienia fundamentalne prawa osoby ludzkiej (Derechos Fundamentales de la
Persona Humana). Stwierdzono, Īe są one principium OEA, bez
róĪnicy na rasĊ, narodowoĞü, wierzenia i páeü (art. 5j, aktualnie 3l).
1
Conferencias Internacionales Americanas. Segundo Sumplemento, 19451954, Washington, D.C. 1956, s. 48.
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Jednak nie zdefiniowano tychĪe praw. Konferencja nie ustanowiáa
teĪ mechanizmów promocji i ochrony2.
Dnia 2 maja 1948 r. Konferencja przyjĊáa AmerykaĔską DeklaracjĊ Praw i Obowiązków Czáowieka (Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre). Spraw wolnoĞci religijnej
dotyczą wprost zapisy w art. III: KaĪda osoba ma prawo, by w sposób wolny Īywiü wierzenia religijne i manifestowaü je, praktykowaü
publicznie lub prywatnie. Ponadto bezpoĞrednie zastosowanie mogą
mieü gwarancje zapisane w art. IV: KaĪda osoba, posiada prawo do
wolnoĞci poszukiwaĔ, opinii, wyraĪania i rozpowszechniania myĞli
przez jakiekolwiek Ğrodki; w art. XXII: KaĪda osoba prawo stowarzyszaü siĊ, aby rozwijaü, praktykowaü i chroniü swoje sáuszne
sprawy, m.in. w porządku religijnym. Istotne byáo, oprócz zapisów
w 38 artykuáach, stwierdzenie, Īe podstawowe prawa czáowieka nie
pochodzą z nadania paĔstwa, lecz za swój fundament mają przymioty wáasne osoby ludzkiej. Deklaracja nie byáa jednak traktatem w
sensie Ğcisáym3.
Szybko zauwaĪono, Īe system przyjĊty nie miaá Īadnego organu
do skutecznej kontroli przestrzegania praw zawartych w Deklaracji.
Podczas X Konferencji w Caracas (Wenezuela, 1954) paĔstwa zobowiązaáy siĊ do rozwoju demokratycznych instytucji sáuĪących
korzystaniu z praw indywidualnych i spoáecznych (Declaración de
Caracas)4 oraz daáy pierwszy praktyczny program promocji tych
praw (w rezolucji Fortalecimiento del Sistema de Protección de los
Derechos Humanos)5. Rezolucja XXIX nosiáa tytuá “Trybunaá MiĊdzyamerykaĔski dla Ochrony Praw Czáowieka”6.
2
E. Márquez, Documentos Internacionales sobre los derechos humanos: La
Carta de la OEA, w: México y las Declaraciones de Derechos Humanos, México
1999, s. 219-220.
3
W 1989 r., w opinii z 14 lipca, MiĊdzyamerykaĔski Trybunaá uznaá, Īe ma ona
skuteczną moc prawną wobec tych którzy ją podpisali, czy podpiszą. Zob. OC10/89 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, w: La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
coord. S. García Ramírez, México 2001, s. 1030-1039.
4
Conferencias Internacionales…, s. 365.
5
TamĪe, s. 309.
6
“Corte Interamericana para Proteger los Derechos Humanos”.
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II. MiĊdzyamerykaĔski system promocji i ochrony
praw czáowieka
Podczas Piątego Posiedzenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych OEA (Santiago de Chile, sierpieĔ 1959) podkreĞlając znaczenie Narodów Zjednoczonych, jak teĪ doĞwiadczenie Rady Europy w
ochronie praw czáowieka7, opowiedziano siĊ za przygotowaniem
podstawowego dokumentu na temat praw czáowieka w formie regionalnej konwencji oraz utworzono MiĊdzyamerykaĔską KomisjĊ Praw Czáowieka8. Rada OEA zaaprobowaáa Statut Komisji
25 maja 1960 r., a 29 czerwca tegoĪ roku powoáaáa jej pierwszych
czáonków. Komisja z siedzibą w Waszyngtonie ukonstytuowaáa siĊ
formalnie 3 paĨdziernika 1960 r. Od początku skáada siĊ z siedmiu
czáonków wybieranych indywidualnie przez paĔstwa czáonkowskie
OEA na czteroletnią kadencjĊ, z moĪliwoĞcią reelekcji9.
Początkowo traktowana byáa jako prosty organizm promocji
praw czáowieka zapisanych w Deklaracji AmerykaĔskiej10. Podczas
Drugiej Konferencji Nadzwyczajnej OEA w Río de Janerio, w listopadzie 1965 r., poszerzono je o prawo do przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych skarg, do studiowania ogólnej sytuacji praw
czáowieka, do wizytacji na miejscu (in loco), do formuáowania zaleceĔ wobec paĔstw czáonkowskich11. Komisja w kwietniu 1966 r.
7
Oczywistym jest, Īe system latynoamerykaĔski wzorowany jest na europejskim. H. Fix-Zamudio, Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las
constituciones latinoamericanas, w: México y las Declaraciones…, s. 339. Caáy
artykuá na s. 317-360.
8
Declaración en la Quinta Reunión de Consulta..., Santiago de Chile, 12 al 18
de agosto de 1959, Acta Final OEA. Documento OEA/Sec.C/11.5, s. 4-6; zob.
H. Fix-Zamudio, Los Derechos Humanos y su protección juridical y procesal en
Latinoamerica, w: Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de
Derecho Constitucional, Tomo III, coord. D. Valdés, R. Gutiérrez Rivas, México
2001, s. 3-28.
9
Convención Americana sobre Derechos Humanos, nr 34-39; Estatuto de la
Comisión Interamericana, nr 2-6.
10
Szczególnie zapisanych w art. I-IV, XVIII, XXV i XXVI Deklaracji. E. Márquez, Documentos Internacionales …, s. 220.
11
Zob. A. Gómez – Robledo Verduzco, Atribuciones jurídicos fundamentals de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, w: México y las Declaraciones…, s. 199-215.
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zmodyfikowaáa swój Statut, zgodnie z nowymi uprawnieniami
i zadaniami jej powierzonymi. Obowiązujący zostaá zaaprobowany
przez Zgromadzenie Ogólne OEA na sesji w La Paz, w paĨdzierniku
1979 r.12
Wskutek znowelizowania art. 51, 112 i 150 Karty OEA w 1967 r.
(Protocolo de Buenos Aires) zmieniá siĊ charakter Komisji z “bytu
autonomicznego w jeden z ... podstawowych organów”13 Organizacji. Zatem od 1970 r., tj. od chwili wejĞcia w Īycie Protokoáu z Buenos Aires, zmieniáa siĊ baza prawna latynoamerykaĔskiego systemu ochrony praw czáowieka – ze sáabej statutowej na konstytucyjną14. Taką jej pozycjĊ zachowano równieĪ w Konwencji AmerykaĔskiej Praw Czáowieka (Convención Americana sobre Derechos
Humanos – cz. II, rozdz. 8, art. 34-51)15.
Zostaáa ona przyjĊta na specjalnej konferencji w San José (Kostaryka) i podpisana 22 listopada 1969 r.16 Weszáa w Īycie 18 lipca
1978 r., zgodnie z jej art. 74.2, tj. po záoĪeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez 11 paĔstw sygnatariuszy. Dotychczas uczyniáo to 25
paĔstw17. Zrealizowany wreszcie zostaá zamysá podniesiony juĪ w
czasie nadzwyczajnej konferencji w Meksyku w 1945 r., dedykowanej problemom wojny i pokoju, podczas której postulowano “dopre-

12

Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado
mediante la Resolución No. 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en
su noveno período ordinario de sesiones, celbrado en La Paz, Bolivia, octubre de
1979. Zob. www.cidh.oas.org/Básicos/Basicos9.htm.
13
A. Gómes – Robledo Verduzco, Atribuciones jurídicos fundamentales…,
s. 224.
14
E. Márquez, Documentos Internacionales…, s. 224.
15
Tekst zob. m. in. w: México y las Declaraciones..., ss. 233-266.
16
M.E. Ventura Robles, La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
w: México y las Declaraciones…, s. 167-173.
17
Argentyna (5.09.1984), Barbados (27.11.1982), Boliwia (19.07.1979), Brazylia (25.09.1992), Kolumbia (31.07.1973), Kostaryka (8.04.1970), Dominikana
(3.06.1993), Chile (21.08.1990), Ekwador (28.12.1977), Salwador (23.06.1978),
Grenada (18.07.1978), Gwatemala (25.05.1978), Haiti (27.09.1977), Jamajka
(7.08.1978), Meksyk (2.03.1981), Nikaragua (25.09.1979), Panama (22.06.1978),
Paragwaj (24.08.1989), Peru (28.07.1978), Republika Dominikany (19.04.1978),
Surinam (12.11.1987), Trynidad i Tobago (26.05.1999), Urugwaj (19.04.1985),
Wenezuela (9.08.1977).
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cyzowaü zarówno prawa, jak i odpowiadające im obowiązki czáowieka i ujĊcie ich w formie konwencji multilateralnej”18.
Konwencja, zgodnie z zapisem w Preambule, ma sáuĪyü konsolidacji porządku wolnoĞci osobistych i sprawiedliwoĞci spoáecznej,
bazujących na przestrzeganiu podstawowych praw czáowieka. W
czĊĞci pierwszej (art. 1-32) paĔstwa sygnatariusze zobowiązują siĊ
do przestrzegania zawartych w Konwencji praw i wolnoĞci czáowieka oraz do dostosowania prawa wewnĊtrznego, gdy bĊdzie to konieczne dla peánego korzystania przez obywateli z gwarantowanych
w Konwencji praw.
O wolnoĞci sumienia i religii stanowi siĊ w art. 12:
1. KaĪda osoba ma prawo do wolnoĞci sumienia i religii. Prawo
to obejmuje wolnoĞü zachowania swojej religii lub przekonaĔ,
zmiany religii lub przekonaĔ, a takĪe wolnoĞü wyznawania i gáoszenia swojej religii lub przekonaĔ, indywidualnie lub wspólnie z innymi, zarówno publicznie, jak i prywatnie.
2. Nikt nie moĪe byü przedmiotem Ğrodków ograniczających,
które mogáyby pomniejszaü wolnoĞü zachowania jego religii lub
przekonaĔ, albo zmiany religii lub wierzeĔ.
3. WolnoĞü uzewnĊtrzniania wáasnej religii i przekonaĔ moĪe
byü ograniczona wyáącznie w stopniu okreĞlonym w ustawie i wyáącznie w przypadkach koniecznych, aby chroniü bezpieczeĔstwo
publiczne, porządek, zdrowie lub moralnoĞü publiczną, albo teĪ
prawa i wolnoĞci innych.
4. Rodzice, a w niektórych przypadkach prawni opiekunowie,
mają prawo, by ich dzieci lub podopieczni otrzymali edukacjĊ religijną i moralną, zgodną z ich wáasnymi przekonaniami.
Konwencja daje paĔstwom sygnatariuszom moĪliwoĞü zawieszenia praw w sytuacji wojny, zagroĪenia porządku publicznego,
stanu wyjątkowego (art. 27.1). Jednak nie dotyczy ona wszystkich
praw i wolnoĞci. MiĊdzy innymi ani wolnoĞü sumienia i religii, ani
jej prawna ochrona nie mogą byü ograniczone, czy zniesione (art.
27.2). Dla korzystania z wolnoĞci religijnej waĪne są równieĪ przepisy art. 13 (wolnoĞü myĞli i wyraĪania opinii), art. 15 (prawo
zgromadzeĔ), art. 16 (wolnoĞü stowarzyszania siĊ) Konwencji.
18
Zob. C. Ayala Corao, El sistema interamericano de promoción y protección
de los derechos humanos, w: México y las Declaraciones…, s. 100.
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W czĊĞci drugiej (art. 33-82), okreĞlono Ğrodki ochrony tychĪe
praw. Oprócz dookreĞlenia roli i trybu postĊpowania w MiĊdzyamerykaĔskiej Komisji Praw Czáowieka (art. 34-51), utworzono MiĊdzyamerykaĔski Trybunaá Praw Czáowieka (art. 52-69), jako
instytucjĊ sądowniczą autonomiczną MiĊdzyamerykaĔskiego Systemu Praw Czáowieka. Zgromadzenie Ogólne OEA podczas sesji w
maju 1979 r., powoáaáo pierwszych siedmiu sĊdziów19 i odpowiadając na propozycjĊ Kostaryki ustanowiáo San José jego siedzibą,
gdzie teĪ funkcjonuje od 3 wrzeĞnia 1979 r. W paĨdzierniku tegoĪ
roku Zgromadzenie Ogólne zatwierdziáo jego Statut. Zgodnie art. 15
Trybunaá ustala normy procesowe oraz tworzy wáasny regulamin.
Aktualnie obowiązujący wydany zostaá podczas XLIX sesji zwyczajnej (16-25.11.2000) i obowiązuje od 1 czerwca 2001 r.20
Wedáug postanowieĔ zawartych w Konwencji i Statucie Trybunaá speánia funkcjĊ jurysdykcyjną21 i konsultatywną22. Pierwsza
dotyczy rozwiązywania konfliktów (funkcja rozsądzania w sporach)
oraz wydawania szybkich rozstrzygniĊü tymczasowych w sytuacjach ciĊĪkiego naruszenia prawa, z czym związane jest zagroĪenie
dla Īycia i integralnoĞci osobistej Ğwiadków (art. 63.2 Konwencji).
FunkcjĊ osądzającą Trybunaá moĪe wypeániaü tylko wobec paĔstw,
które poddaáy siĊ jego jurysdykcji czy to w sposób generalny i staáy,
czy teĪ czasowy i dla poszczególnych spraw. Wszystkie paĔstwa
19

O zasadach wyboru sĊdziów zob.: Convención Americana sobre Derechos
Humanos, art. 52-56; Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aprobado mediante Resolución No. 448 adoptada por la Asamblea General de la
OEA en su noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de
1979, art. 4-11. Aktualnie sĊdziami są: Antônio A. Cançado Trindade (Brazylia –
prezes), Máximo Pacheco Gómez (Chile), Hernán Salgado Pesantes (Ecuador),
Oliver Jackaman (Barbados), Alirio Abreu Burelli (Wenezuela), Sergio García
Ramírez (Meksyk) oraz Carlos Vicente de Roux Rengifo (Kolumbia).
20
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado
por la Corte en su XLIX período de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre
de 2000.
21
Zob. A. Abreu Burelli, El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, w: México y las Declaraciones…, s. 122-135; H. Salgado Pesantes, La
Corte Interamericana de Derechos Humanos: naturaleza y funcciones, w: TamĪe,
s. 160-164.
22
Zob. H. Salgado Pesantes, La Corte Interamericana…, s. 164-166.

WolnoĞü religijna w latynoamerykaĔskim systemie

79

Ameryki àaciĔskiej poddaáy siĊ tej kompetencji23. Natomiast Kanada i USA nie ratyfikowaáy Konwencji i raczej trudno siĊ tego spodziewaü w najbliĪszym czasie. Tak wiĊc faktycznie Trybunaá jest
latynoamerykaĔski. Orzeczenia Trybunaáu są ostateczne, wiąĪące
dla paĔstw (art. 67-68). Znaczącym aspektem rozstrzygniĊü Trybunaáu są odszkodowania na rzecz ofiar i ich rodzin, ustalane zgodnie
z normami i zasadami prawa miĊdzynarodowego (art. 63.1 i 68.2).
FunkcjĊ konsultatywną Trybunaá wypeánia na wniosek Komisji,
organów OEA lub paĔstw stron Konwencji interpretując jej przepisy, jak teĪ inne traktaty, które w jakikolwiek sposób dotyczą praw
czáowieka, a stosuje siĊ je na kontynencie amerykaĔskim (art. 64).
Dotychczas Trybunaá wydaá 16 opinii konsultatywnych24.
III. Sprawa zakazu publicznych projekcji filmu
“Ostatnie kuszenie Jezusa” przed Trybunaáem w San José25
Dnia 15 stycznia 1999 r. do Trybunaáu wpáynĊáa skarga przedáoĪona przez MiĊdzyamerykaĔską KomisjĊ Praw Czáowieka, przeciwko Republice Chile, w związku z powiadomieniem (Nr 11.803) záoĪonym w Sekretariacie tejĪe Komisji przez Stowarzyszenie Adwokatów na Rzecz WolnoĞci Publicznych z Chile. Po wstĊpnym rozpoznaniu Komisja wnosiáa o uznanie przez Trybunaá, Īe Chile
naruszyáo artykuá 13 (WolnoĞü myĞli i wyraĪania opinii) oraz arykuá
12 (WolnoĞü sumienia i religii) AmerykaĔskiej Konwencji, czego
23

Argentyna (5.09.1984), Barbados (4.07.2000), Boliwia (27.07.1993), Brazylia (10.12.1998), Kolumbia (21.06.1985), Kostaryka (2.07.1980), Chile (21.08.
1990), Ekwador (24.07.1984), Salwador (6.06.1995), Gwatemala (9.03.1987), Haití
(20.03.1998), Honduras (9.09.1981), Meksyk (16.12.1998), Nikaragua (12.02.
1991), Panama (9.05.1990), Paragwaj (11.03.1993), Peru (21.01.1981), Republika
Dominikany (25.03.1999), Surinam (12.11.1987), Trynidad i Tobago (26.05.1999),
Urugwaj (19.04.1985), Wenezuela (24.06.1981).
24
Zob. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
s. 885-1117. ĩadna nie dotyczyáa art. 12 Konwencji.
25
Sentencja zob.: Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 73, Caso “La Última
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile). Sentencia de 5 de febrero
de 2001, w: La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
s. 753-767.
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konsekwencją byáo naruszenie artykuáu 1.1 (Obowiązek respektowania praw) oraz artykuáu 2 (Obowiązek dostosowania przepisów
prawa wewnĊtrznego do postanowieĔ Konwencji). Zdaniem skarĪących naruszenia te dokonane zostaáy wskutek zakazu publicznego
rozpowszechniania filmu “Ostatnie kuszenie Jezusa”.
Konstytucja Polityczna Republiki Chile26 z 1980 r. przewiduje
system cenzury prewencyjnej dla projekcji i rozpowszechniania
produkcji kinematograficznej. Obowiązujący Dekret z mocą ustawy
(nr 679) z 1 paĨdziernika 1974 r. zadanie kierowania prezentacjami
kinematograficznymi oraz przeprowadzania oceny poszczególnych
filmów zleciá Radzie Oceny Kinematograficznej (Consejo de Calificación Cinematográfica – dalej CCC), która jest czĊĞcią Ministerstwa Edukacji nadającego jej statut27. W roku 1988 zgody na rozpowszechnianie filmu “Ostatnie kuszenie Jezusa” zaĪądaáa firma
United Internacional Pictures Ltda. Po odmowie Rady wniosáa apelacjĊ, ale decyzjĊ administracyjną CCC zatwierdziá Trybunaá Apelacyjny wyrokiem z dnia 14 marca 1989 r.
W roku 1996 firma wniosáa nową proĞbĊ do Rady, która dnia
11 listopada tegoĪ roku wyraziáa zgodĊ na rozpowszechnianie filmu,
z okreĞleniem minimalnego wieku dla widzów – ukoĔczone 18 lat.
Decyzja ta zostaáa oprotestowana przez grupĊ chrzeĞcijan28. Dnia
20 stycznia 1997 r. Trybunaá Apelacyjny (z Santiago) uchyliá administracyjną decyzjĊ Rady i zakazaá rozpowszechniania filmu w
Chile. W wyroku podkreĞlono, Īe wizerunek Jezusa jest zdeformowany i zredukowany do minimum. Pokazywanie go mogáoby dotknąü ciĊĪko i naruszyü uczucia religijne wielkiej liczby ludzi, do
czego nie moĪna dopuszczaü w imiĊ wolnoĞci wyraĪania opinii.
Konstytucja chroni czáowieka, jego instytucje, takĪe wierzenia. Pluralizm nie moĪe oznaczaü kalania i burzenia wierzeĔ innych bez
wzglĊdu na to, czy stanowią oni w spoáecznoĞci wiĊkszoĞü, czy teĪ
mniejszoĞü. Oznacza teĪ branie na siebie odpowiedzialnoĞci za po26
Constitución Política de la República de Chile, “Diario Oficial” nr 30.798
z dnia 24 paĨdziernika 1980 r.
27
Decreto Supremo de Educación nr 376 z dnia 30 kwietnia 1975 r.
28
Rekurs wnieĞli: Sergio García Valdés, Vincente Torres Irarrázabal, Francisco
Javier Zapata, Cristian Heerwagen Guzmán i Joel González Castillo.
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szanowanie tego, co ma związek z ideami innych, co jest dla nich
istotne, waĪne. Poza wątpliwoĞcią pozostaje obowiązek troski o to,
co ma znaczenie i pozwala czáowiekowi byü i rozwijaü siĊ. JeĞli zaĞ
tĊ troskĊ siĊ zaniedbuje, bądĨ przynajmniej nie uwzglĊdnia jej, naruszając czy deformując wizerunek Chrystusa, stwarza siĊ ryzyko
karmienia ignorancją. Troszczenie siĊ o informacjĊ, jak teĪ wyraĪanie opinii ma Ğcisáy związek z prawdomównoĞcią, co nie pozwala na
deformacjĊ historii – wydarzeĔ, czy teĪ choüby dziejów jakiejĞ osoby. Prawo wyraĪania opinii, puszczania jej w obieg, oznacza prawo
do oceniania rzeczywistoĞci, ale nigdy deformowania jej, psucia, by
przemyciü inną29.
Wskutek apelacji záoĪonej przez reprezentujących dystrybutora30,
sprawĊ rozpatrywaá NajwyĪszy Trybunaá SprawiedliwoĞci Chile,
który dnia 17 czerwca 1997 r. utrzymaá decyzjĊ Trybunaáu Apelacyjnego w mocy.
Na skutek takiego ostatecznego rozstrzygniĊcia Trybunaáu grupa
osób31 z zawiązanego w Chile Stowarzyszenia Adwokatów na Rzecz
WolnoĞci Publicznych, w imieniu Stowarzyszenia i “pozostaáych
mieszkaĔców Republiki Chile” wniosáa do Komisji Praw Czáowieka
skargĊ. Komisja poinformowaáa o niej rząd Chile i zaĪądaáa wyjaĞnieĔ w ciągu 90 dni. Po przedáuĪeniu terminu paĔstwo przedstawiáo
odpowiedĨ 23 lutego 1998 r., a na dalsze zarzuty skarĪących –
16 czerwca tegoĪ roku. WczeĞniej – 27 lutego – w siedzibie Komisji
odbyáo siĊ przesáuchanie stron, w którym udziaá wziĊli tylko przedstawiciele skarĪących. Podczas 99. sesji zwyczajnej Komisja zadeklarowaáa przyjĊcie sprawy, o czym 18 maja powiadomiáa wáadze
Chile. Dziaáając na podstawie art. 48.1 f) Konwencji AmerykaĔskiej, dnia 22 czerwca Komisja wezwaáa strony do polubownego
rozwiązania sporu, ale bezskutecznie. Dlatego podczas jesiennej
100. sesji zwyczajnej, dnia 29 wrzeĞnia, Komisja przyjĊáa stanowisko, Īe zakazując pokazywania filmu “Ostatnie kuszenie Jezusa”
29
Te fragmenty uzasadnienia wyroku cytuje w nrze 78, Trybunaá MiĊdzynarodowy z San José.
30
Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle i Hernán
Aguirre Fuentes.
31
Oprócz ww.: Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López.
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Chile, które ratyfikowaáo KonwencjĊ AmerykaĔską dnia 21 sierpnia
1990 r., naruszyáo jej art. 12 i 13 oraz 1.1 i 2. ZaĪądaáa dostosowania prawa wewnĊtrznego do przyjĊtych zobowiązaĔ. 15 paĨdziernika stanowisko to Komisja przekazaáa wáadzom paĔstwowym,
z okreĞleniem dwumiesiĊcznego terminu na speánienie zaleceĔ. PaĔstwo nie przedstawiáo w tym czasie informacji, ani teĪ sprawie nie
zaradziáo. Dlatego dnia 15 stycznia 1999 r. zostaáa ona wprowadzona na drogą sądową – do Trybunaáu MiĊdzynarodowego OEA.
Wedáug skarĪących cenzura naáoĪona sądownie na pokaz filmu
“Ostatnie kuszenie Jezusa” byáa na szkodĊ spoáeczeĔstwa chilijskiego i, w szczególnoĞci, skarĪących32. Ponadto Komisja domagaáa siĊ,
by Trybunaá autoryzowaá normalny pokaz kinowy filmu oraz związaną z tym reklamĊ; aby nakazaá dostosowanie norm konstytucyjnych i ustaw do standardów wolnoĞciowych zapisanych w Konwencji AmerykaĔskiej, przez zniesienie cenzury prewencyjnej na produkcjĊ kinematograficzną i jej rozpowszechnianie; by naáoĪyá na
paĔstwo obowiązek zadoĞüuczynienia ofiarom w tej sprawie oraz
okreĞliá jego obowiązek pokrycia kosztów i innych wydatków poniesionych przez poszkodowanych, by dochodziü sądownie swych
praw, zarówno przed trybunaáami wewnĊtrznymi Chile, jak teĪ Komisją i Trybunaáem MiĊdzynarodowym33.
Trybunaá rozpocząá od rozpatrzenia swojej kompetencji. Stosownie do przepisu art. 62.3 Konwencji AmerykaĔskiej Trybunaá ma
prawo rozpatrywaü przedkáadane skargi, interpretowaü i stosowaü
dyspozycje Konwencji tylko wtedy, gdy dane paĔstwo-strona w
przedáoĪonej sprawie uznaáo jego kompetencjĊ, czy to przez specjalną deklaracjĊ, czy teĪ specjalną konwencjĊ. Deklaracja taka, w
myĞl art. 62.2, moĪe byü bezwarunkowa lub zawieraü wyáączenia.
Musi byü uczyniona na piĞmie i záoĪona w Sekretariacie Generalnym OEA, który z kolei jej kopie przekazuje do wszystkich paĔstw
stron Konwencji, jak teĪ Sekretariatu Trybunaáu. Chile staáo siĊ
stroną Konwencji AmerykaĔskiej z dniem 21 sierpnia 1990 r. Wtedy
teĪ rząd zadeklarowaá, Īe “uznaje jako zobowiązujące postanowie32
33
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nia Trybunaáu MiĊdzyamerykaĔskiego Praw Czáowieka dotyczące
przedkáadanych mu spraw, jak teĪ interpretacji i stosowania Konwencji, zgodnie z jej artykuáem 62”. JednoczeĞnie poczyniá zastrzeĪenie co do spraw, które mogą byü rozstrzygane przez Trybunaá,
a mianowicie do mających miejsce po 11 marca 1990 r., oraz co do
stosowania art. 21.2 (Prawo do wáasnoĞci prywatnej)34. ZastrzeĪenia
te w Īaden sposób nie dotyczyáy przedáoĪonego przypadku, dlatego
Trybunaá uznaá siĊ za kompetentny do jego rozpatrywania35. Tylko
paĔstwa-strony oraz Komisja MiĊdzyamerykaĔska Praw Czáowieka
mają prawo wnosiü sprawy do rozstrzygniĊcia przez Trybunaá
(art. 61 Konwencji AmerykaĔskiej). Dlatego tenĪe sprawdza, czy
przed wniesieniem sprawy zostaáy wyczerpane Ğrodki i procedury przewidziane w art. 48-50 Konwencji (podejmowane przez
KomisjĊ).
Upewniwszy siĊ co do tego, prezes Trybunaáu wstĊpnie zbadaá
skargĊ36, a Sekretariat dnia 27 stycznia 1999 r. powiadomiá o niej
rząd Chile, by mógá odpowiedzieü na zarzuty i mianowaü swojego
przedstawiciela. 2 lutego teksty skargi otrzymali równieĪ powodowie i ich przedstawiciele37. Po kolejnym przedáuĪaniu terminów
dnia 26 kwietnia Chile przedáoĪyáo pewne sugestie co do rozwiązania sprawy oraz zamanifestowaáo wolĊ wyeliminowania lub zmodyfikowania obowiązujących przepisów odnoĞnie cenzury na produkcjĊ kinematograficzną, o czym miaá Ğwiadczyü projekt nowelizacji
art. 19.2 Konstytucji przesáany dnia 14 kwietnia 1997 r. do Izby
Deputowanych przez prezydenta Eduarda Freia Ruiza-Taglego.
Dnia 27 maja 1999 r. Chile desygnowaáo jako swojego przedstawiciela w sprawie Edmunda Vargasa Carrena, ambasadora kraju w
Kostaryce. Ostateczną odpowiedĨ na skargĊ przekazaáo 2 wrzeĞnia
34

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Signatarios y Ratificaciones Convención Americana, zob: www.cidh.oas.org/Básicos/Basicos3.htm.
35
Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 73…, nr 4.
36
Na temat trybu postĊpowania przed Trybunaáem zob. A. Abreu Burelli, El
proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos..., s. 119-140.
37
Stowarzyszenie Adwokatów na Rzecz WolnoĞci Publicznych – Juan Pablo
Olmedo Bustos i Ciro Colombara López wystĊpujący osobiĞcie oraz reprezentanci
pozostaáych: Pablo Ruiz Tagle Vial, Javier Ovalle Andrade, Julián López Masle,
Antonio Bascunan Rodríguez I Macarena Sáez Torres López.

W. Bar

84

1999 r. Komisja uznaáa ją za spóĨnioną i wrĊcz niestosowną, wnosząc do Trybunaáu o jej odrzucenie. Stanowisko Komisji zostaáo
przekazane stronie rządowej z moĪliwoĞcią odpowiedzi do 1 listopada 1999 r.
Po przedstawieniu przez KomisjĊ ostatecznej listy Ğwiadków
i biegáych, dnia 26 paĨdziernika, prezes Trybunaáu zwoáaá na
18 listopada 1999 r. audiencjĊ publiczną w celu przesáuchania
Ğwiadków i poznania opinii biegáych powoáanych przez KomisjĊ
(trzech) oraz Trybunaá (dwóch), a takĪe wysáuchania koĔcowych
stanowisk Komisji i PaĔstwa38.
Dnia 6 paĨdziernika 2000 r. Sekretariat Trybunaáu wezwaá strony
do przedstawienia na piĞmie swych koĔcowych stanowisk, co Komisja uczyniáa dnia 27 listopada, paĔstwo zaĞ po kolejnych przedáuĪeniach 25 stycznia 2001 r. poinformowaáo o trwającym procesie
legislacyjnym. Dnia 17 listopada 1999 r. Izba Deputowanych zaaprobowaáa (przy 86 gáosach za i 6 wstrzymujących siĊ) projekt
nowelizacji Konstytucji zmierzający do usuniĊcia cenzury prewencyjnej, dotyczącej pokazywania i publicznego rozpowszechniania
produkcji filmowych. Nie oznaczaáo to jeszcze zamkniĊcia drogi
legislacyjnej. 25 stycznia 2001 r. Minister Spraw Zagranicznych
mianowaá przedstawicielem rządu w sprawie Alejandra Salinasa
RiverĊ, Dyrektora Praw Czáowieka w tymĪe ministerstwie, a dotychczasowego delegata jego zastĊpcą.
Na Īądanie Trybunaáu z 30 listopada 2000 r. Komisja, po przywróceniach terminów, dnia 8 stycznia 2001 przedáoĪyáa dokumenty
pozwalające okreĞliü koszty procesów i postĊpowania przed Komisją oraz straty poniesione z tytuáu prowadzenia sprawy przez skarĪących. 31 stycznia ustosunkowaáa siĊ do nich strona rządowa.
Trybunaá zatem przystąpiá do analizy dowodów, przy tym wskazaá na wiĊkszą rozlegáoĞü kryteriów oceny dowodów przez Trybunaá
MiĊdzynarodowy niĪ w procesie wewnĊtrznym, jak teĪ na wagĊ
rozstrzygniĊcia – orzeka siĊ bowiem o odpowiedzialnoĞci miĊdzyna38
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rodowej paĔstw z tytuáu naruszenia praw osoby; to domaga siĊ
wiĊkszej elastycznoĞci w ocenianiu dowodów rzeczowych, zgodnie
z reguáami logiki i na bazie doĞwiadczenia. W Īaden sposób mnoĪenie formalnoĞci nie moĪe ograniczaü, czy wrĊcz zabijaü sprawiedliwoĞci, naruszając bezpieczeĔstwo prawne, czy teĪ równoĞü procesową stron. Trybunaá dostrzegá teĪ, Īe paĔstwo nie przedstawiáo
Īadnego dowodu przeciwnego, a podczas publicznej sesji skoncentrowaáo swoją obronĊ na argumencie, Īe rozpoczĊto tryb legislacyjny zmierzający do zmiany art. 19.2 Konstytucji Politycznej Chile,
aby byá zgodny ze zobowiązaniami miĊdzynarodowymi. Zatem
Trybunaá przyjąá, Īe Īądania, w sprawie których pozwany zachowaá
milczenie, są prawdziwe. Uznaá teĪ peáną wartoĞü dowodową przedstawionych przez KomisjĊ dokumentów oraz zeznaĔ Ğwiadków.
OdnoĞnie do ekspertyz biegáych wykorzystaá te, które mogáy byü
zastosowane do sprawy, a rozjaĞniaáy kwestie z zakresu prawa wewnĊtrznego i porównawczego39.
Trybunaá rozpatrywaá dowody rozáącznie do poszczególnych
tytuáów skargi: art. 13 Konwencji AmerykaĔskiej (WolnoĞü myĞli
i wyraĪania opinii) i art. 12 (WolnoĞü sumienia i religii). Z uwagi na
tematykĊ czasopisma ograniczamy siĊ do drugiego tytuáu.
Rozpatrując alegaty Komisji, Trybunaá rozwaĪaá nastĊpujące
argumenty:
a) Īe zakaz dostĊpu do dzieáa artystycznego o treĞci religijnej staá
siĊ przyczyną szeregu zakáóceĔ w korzystaniu z wolnoĞci religijnej
przez ofiary i resztĊ mieszkaĔców Chile, czym naruszono art. 12
Konwencji;
b) Īe ochrona tego prawa jest podstawowa dla pluralizmu koniecznego dla wspóáĪycia we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie demokratycznym, záoĪonym z osób o róĪnych przekonaniach i wierzeniach;
c) Īe paĔstwo jest zobowiązane do uĪycia Ğrodków koniecznych
i proporcjonalnych, by osoby wyznające publicznie swoje przekonania poprzez ryty czy propagowanie ich nie mogáy narzucaü swej
woli. PaĔstwo nie moĪe zakáócaü w jakikolwiek sposób przyjĊcia,
39
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utrzymania lub zmiany przekonaĔ religijnych lub o innym charakterze. Stąd teĪ nie powinno uĪywaü swej wáadzy, by chroniü przekonania pewnych obywateli;
d) Īe dziaáania organów paĔstwowych w sprawie filmu “Ostatnie
kuszenie Jezusa”, zawierającego treĞci religijne, uniemoĪliwiáy skorzystanie z prawa do wolnoĞci sumienia i sformuáowania wáasnych
opinii na temat idei w nim zawartych, zarówno przez inaczej wierzących, jak teĪ bezwyznaniowców;
e) Īe organy sądownicze Chile przez swoje decyzje, argumentując je naruszeniem wizerunku osób prezentowanych raĪąco odbiegającego od standardów, w sposób nieusprawiedliwiony naruszyáy
prawo do zachowania lub zmiany swoich przekonaĔ lub wierzeĔ
osób przypuszczalnie ciĊĪko skrzywdzonych przez zakaz. Na dowód
tego odwoáano siĊ do záoĪonych przed Trybunaáem Ğwiadectw Cira
Colombary i Matíasa Insunza40.
W pisemnych wnioskach wáadz paĔstwowych podkreĞlono autonomiczną naturĊ praw zapisanych w art. 12 i 13, jak teĪ peáną wolnoĞü religijną w Chile. Wskazywano teĪ, Īe nikomu przez uniemoĪliwienie publicznych projekcji filmu “Ostatnie kuszenie Jezusa” ani
nie ograniczono, ani nie odebrano prawa do zachowania religii, jej
zmiany, praktykowania czy szerzenia wáasnych przekonaĔ41. OczywiĞcie Īądania stron byáy diametralnie róĪne: Komisja wnosiáa o
uznanie Chile winnym naruszenia wolnoĞci sumienia i religii gwarantowanej w art. 12 Konwencji, zaĞ strona paĔstwowa oczekiwaáa
deklaracji Trybunaáu, Īe takie pogwaácenie nie nastąpiáo.
Dnia 5 lutego 2001 r. czáonkowie Trybunaáu w swoich rozwaĪaniach dokonali analizy treĞci artykuáu 12 Konwencji, jak teĪ uzasadnienia wyroku – cytowanego wyĪej – wydanego przez Trybunaá
Apelacyjny z Santiago w dniu 20 stycznia 1997 r., a potwierdzonego
przez NajwyĪszy Trybunaá SprawiedliwoĞci Chile dnia 17 czerwca
1997 r.
Trybunaá MiĊdzyamerykaĔski uznaá, Īe “w przedstawionym
przypadku, bez wątpliwoĞci, nie istnieje Īaden dowód na to, iĪ naru40
41
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szono jakąkolwiek wolnoĞü zapisaną w art. 12 Konwencji. W efekcie Trybunaá rozumuje, Īe zakaz pokazywania filmu «Ostatnie kuszenie Jezusa» nie pozbawiá ani nie ograniczyá Īadnej osobie jej
prawa do zachowania, zmiany, wyznania lub szerzenia, z peáną wolnoĞcią, jej religii lub przekonaĔ”. Dlatego Trybunaá konkluduje, “Īe
PaĔstwo nie naruszyáo prawa do wolnoĞci sumienia i religii uznanego w artykule 12 Konwencji AmerykaĔskiej”42.
W doáączonym do sentencji zdaniu uzasadniającym rozstrzygniĊcie sĊdzia Carlos Vicente de Roux Rengifo stwierdza, Īe stanowisko za naruszeniem art. 12 byáoby moĪliwe tylko wówczas, gdyby
precyzyjnie wykazano, Īe przez zakaz projekcji filmu “Ostatnie
kuszenie Jezusa” pomniejszono realnie na szkodĊ konkretnych osób
– ofiar w tej sprawie – ich prawo do zmiany religii lub przekonaĔ.
Taka zmiana jest rezultatem záoĪonego, wydáuĪonego w czasie procesu, który mieĞci w sobie rozterki, wahania, zastanawianie siĊ,
poszukiwania. KaĪdej osobie, która go podejmuje czy w nim trwa,
paĔstwo ma obowiązek stworzyü atmosferĊ peánej wolnoĞci. Ale
w rozpatrywanej sprawie nie przedstawiono niezbitych argumentów,
Īe w Īyciu skarĪących postawione ograniczenia co do publicznych
projekcji tego filmu mogáy odebraü im prawo do zmiany wiary
religijnej, tym bardziej Īe w procesie tym mogli korzystaü z innych
Ğrodków niĪ publiczne prezentacje filmu “Ostatnie kuszenie
Jezusa”.
Na sesji dnia 18 listopada 1999 r. jako poszkodowani zeznawali:
Ciro Colombara López i Matías Insunza Tagle. Pierwszy z nich,
niekatolik, akcentowaá naruszenie art. 13 Konwencji, ale teĪ, Īe jego
dziaáania wywoáaáa postawa siedmiu adwokatów, którzy interweniowali “w imieniu KoĞcioáa katolickiego i Jezusa Chrystusa” –
wnosząc o zakaz publicznego rozpowszechniania filmu. Uznaá, Īe
jest czymĞ ekstremalnym powoáywaü siebie na reprezentanta KoĞcioáa i Jezusa Chrystusa w dąĪeniu do zakazu; Īe przez takowy
dokonano zamachu na jego prawo wolnoĞci sumienia; Īe pewna
grupa osób zdeterminowana przez swoją religiĊ narzuciáa mu wáasną
wizjĊ i uniemoĪliwiáa mu oglądniĊcie dzieáa artystycznego o treĞci
42
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religijnej. Zaznaczyá teĪ, Īe wskutek zajĊcia siĊ sprawą zakoĔczyá
karierĊ w Uniwersytecie Katolickim Chile, gdyĪ oĞwiadczono mu,
Īe taka partycypacja w procesie káóci siĊ z wypeánianiem funkcji
akademickich w tejĪe uczelni43.
Wedáug drugiego ze Ğwiadków zakaz mocno ograniczyá jego
moĪliwoĞci rozwoju intelektualnego. Nie dano mu moĪliwoĞci doáączyü w procesie poznania informacji waĪnych, które mogáy wpáynąü
na jego postawĊ wzglĊdem dotychczasowych idei i przekonaĔ religijnych – pozostanie przy nich lub zmianĊ44.
Wedáug sĊdziów argumenty te nie byáy przekonywującymi za
orzeczeniem o naruszeniu przez paĔstwo art. 12.2 Konwencji. Ponadto Trybunaá wskazaá, Īe naleĪaáoby to udowodniü oddzielnie dla
kaĪdego skarĪącego. Zatem nie podzieliá stanowiska, Īe skarĪący
wystĊpują w imieniu wáasnym “i reszty spoáeczeĔstwa chilijskiego”.
Takie sformuáowanie staáo teĪ w sprzecznoĞci z oburzeniem Ğwiadka Cira Colombara Lópeza, Īe ktoĞ oĞmieliá siĊ wystĊpowaü w czyimĞ imieniu, a nawet samego KoĞcioáa i Chrystusa, by zakazaü projekcji filmu o nim traktującym.
Tylko dwóch z piĊciu biegáych odniosáo siĊ do kwestii naruszenia przez Chile art. 12 Konwencji. Biegáy powoáany przez KomisjĊ
(jeden z trzech) – José Zalaquett Daher – stwierdziá, Īe moĪna
wyrokowaü za takim naruszeniem, gdyĪ wskutek zabrania moĪliwoĞci poszukiwania i otrzymania informacji, przedyskutowania jej
i wartoĞciowania, naruszone zostaáo prawo do utrzymania lub zmiany przekonaĔ religijnych45. Zupeánie przeciwnego zdania byá jeden
z dwóch biegáych powoáanych przez Trybunaá – José Luis Cea
Egana46.
Dla caáoĞci obrazu dodaü naleĪy, Īe Trybunaá orzeká, iĪ paĔstwo
chilijskie naruszyáo prawo do wolnoĞci myĞli i wyraĪania opinii
gwarantowane w art. 13 Konwencji47, Īe nie wypeániáo obowiązków
generalnych z art. 1.1 i 2 tejĪe. Poleciá dostosowanie prawa we43
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wnĊtrznego do zobowiązaĔ miĊdzynarodowych i opáacenie kosztów
postĊpowania przed sądami krajowymi oraz instancjami miĊdzynarodowymi poniesionymi przez skarĪących i ich reprezentantów
(4.290 dol. USA)48.
Wspóáczesny system ochrony praw czáowieka na kontynencie
amerykaĔskim rozwinąá siĊ pod znaczącym wpáywem doĞwiadczeĔ
europejskich, zwáaszcza gdy chodzi o przyjĊcie aktu skutecznego
prawnie wobec paĔstw stron, tj. konwencji regionalnej, oraz uksztaátowanie Komisji Praw Czáowieka i Trybunaáu MiĊdzynarodowego.
Podobnie jak Europejska (art. 9), równieĪ AmerykaĔska Konwencja
zawiera zapisy o prawie do wolnoĞci sumienia i religii (art. 12).
Prawo to podlega ochronie. Podstawowe są instrumenty krajowe;
ochrona ze strony paĔstwa jest fundamentalną, zaĞ poprzez instytucje miĊdzynarodowe pomocniczą (subsidaria) i uzupeániającą (complementaria). Trybunaá miĊdzynarodowy nie moĪe speániaü roli
instancji apelacyjnej czy kasacyjnej. Dlatego teĪ Konwencja AmerykaĔska (art. 46.1) przewiduje, Īe zanim sprawy trafią do Trybunaáu MiĊdzyamerykaĔskiego, muszą przejĞü tryb postĊpowania w porządku wewnĊtrznym paĔstwa strony. Dotychczas Trybunaá rozpatrywaá 34 sprawy i wydaá 33 wyroki49. ChociaĪ ochrona miĊdzynarodowa jest pomocniczą i uzupeániającą, to ma ona powaĪny wpáyw
na prawo wewnĊtrzne paĔstw i jego interpretacjĊ (zob. art. 2 Konwencji)50.
Wszystkie procesy przed Trybunaáem dotyczyáy skarg przedstawionych wczeĞniej Komisji (art. 61). WĞród nich tylko dwie byáy
prezentowane m.in. z tytuáu oskarĪenia paĔstwa o naruszenie wolnoĞci sumienia i religii (z art. 12), ale tylko w wyĪej prezentowanej
Trybunaá przyjąá ten tytuá do rozpatrzenia. Dla porównania Trybunaá
europejski w latach 1968-1999 wydaá 36 sentencji odnoszących siĊ
bezpoĞrednio do materii prawa wyznaniowego.
48
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Tematem dyskutowanym aktualnie jest to, Īe faktycznie z systemu wyáączyáy siĊ kraje Ameryki Póánocnej i staá siĊ on z miĊdzyamerykaĔskiego w zamiarze i nazwie, tylko latynoamerykaĔskim,
przy jednoczesnym umiejscowieniu organów OEA i MiĊdzyamerykaĔskiej Komisji Praw Czáowieka w Waszyngtonie. Podnosi siĊ
równieĪ kwestiĊ pomieszania wáadz – administracyjnej i sądowniczej – wskutek utrzymywania modelu, od którego odeszáy kraje
europejskie, wraz z wejĞciem w Īycie 11 Protokoáu, reformującego
od listopada 1998 r. postĊpowanie przed Trybunaáem51.

51
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Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykoĞcielnej
polityki wáadz komunistycznych w okresie Polski Ludowej
– zarys problemu
Koncepcja paĔstwa laickiego, która przyjĊta zostaáa przez wáadze
Polski Ludowej, zakáadaáa pozbawienie KoĞcioáa katolickiego (podobnie jak i innych związków wyznaniowych) jakichkolwiek moĪliwoĞci wpáywania na Īycie publiczne. DąĪąc do realizacji tego
celu wykorzystano takĪe rozporządzenie Prezydenta RP z dnia
27 paĨdziernika 1932 roku – Prawo o stowarzyszeniach1. Wáadze
komunistyczne znając pozycjĊ KoĞcioáa w Polsce nie odwaĪyáy siĊ
z miejsca na frontalny atak, jednak w miarĊ upáywu czasu zaostrzaáy
swój stosunek wzglĊdem KoĞcioáa. Zwáaszcza od 1947 r. stopniowo
ograniczaáy pole jego dziaáalnoĞci, zajmując nieprzychylne stanowisko takĪe wobec stowarzyszeĔ katolickich, wĞród których za szczególnie niebezpieczne uznano organizacje dziaáające wĞród máodzieĪy. Prawo o stowarzyszeniach staáo siĊ podstawą wydania przez
organy administracji paĔstwowej wielu restrykcyjnych decyzji,
a kolejne nowelizacje nadaáy mu represyjny wzglĊdem KoĞcioáa
charakter.
Niniejsze opracowanie jest próbą spojrzenia na Prawo o stowarzyszeniach jako na instrument antykoĞcielnej polityki wáadz paĔstwowych w okresie Polski Ludowej. Opracowanie oparte zostaáo na
analizie aktów prawnych, przede wszystkim cytowanego rozporządzenia Prezydenta z 1932 r. Wykorzystane zostaáy takĪe dokumenty
1

Dz. U. Nr 94, poz. 808; dalej – Prawo o stowarzyszeniach.
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zgromadzone w Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski (ASEP)
oraz Archiwum Akt Nowych (AAN)2.
Literatura przedmiotu jest stosunkowo uboga. Publikacje wydane
w okresie Polski Ludowej charakteryzują siĊ tendencyjnoĞcią ujĊcia3. Natomiast opracowania powstaáe po 1989 r. w stosunku do
zagadnienia instrumentalizacji Prawa o stowarzyszeniach w okresie
Polski Ludowej mają charakter jedynie przyczynkowy4, bądĨ teĪ,
omawiając obowiązujące regulacje prawne, okres Polski Ludowej
traktują marginalnie5. Brak caáoĞciowego opracowania skáania do
podjĊcia badaĔ nad tym problemem, którego skala zostanie w niniejszym jedynie zarysowana.
1. Charakterystyka Prawa o stowarzyszeniach
Rozporządzenie Prezydenta z 1932 r. definiowaáo stowarzyszenie jako dobrowolne, trwaáe zrzeszenie o celach niezarobkowych.
RozróĪniaáo ono trzy rodzaje stowarzyszeĔ: zwykáe, zarejestrowane
i wyĪszej uĪytecznoĞci.
Zgodnie z omawianym aktem prawnym stowarzyszenie zwykáe
mogáo byü zaáoĪone przez co najmniej 3 osoby, bez potrzeby uzyskiwania na to zgody jakiegokolwiek organu paĔstwowego (art. 12).
Prawo wymagaáo jednak, by czáonkowie zaáoĪyciele przed rozpoczĊciem dziaáalnoĞci stowarzyszenia zawiadomili terenowy organ
administracji paĔstwowej o jego utworzeniu oraz o celu i zasadach
jego dziaáania. Organ ten mógá w ciągu 4 tygodni wydaü zakaz zaáoĪenia stowarzyszenia, jeĪeli jego istnienia nie daáo siĊ pogodziü
2
Chodzi gáównie o zespoáy Ministerstwa Administracji Publicznej (MAP)
i UrzĊdu do Spraw WyznaĔ (UdSW). Szczególnie interesujące są odnalezione tam
niepublikowane akty prawne niĪszego rzĊdu.
3
Zob. J. Romul, PaĔstwo a stowarzyszenia w Polsce Ludowej, PoznaĔ 1969;
J. Sabiniewicz, Prawo zrzeszania siĊ w Polsce Ludowej, PoznaĔ 1980; L. WiĞniewski, Model prawny stowarzyszeĔ w PRL, Warszawa 1974.
4
T. BiedroĔ, Organizacje máodzieĪy katolickiej w Polsce w latach 1945-1953,
Kraków 1991; J. Krukowski, Prawo chrzeĞcijan do stowarzyszania siĊ i moĪliwoĞci
jego realizacji w prawie kanonicznym i polskim, w: KoĞcióá i Prawo, t. 9, red.
J. Krukowski, H. Misztal, Lublin 1991.
5
J. Blicharz, Pozycja prawna stowarzyszeĔ. Studium prawnoadministracyjne,
Wrocáaw 1996; E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania siĊ w Polsce, Warszawa 1992.
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z prawem, albo mogáo spowodowaü zagroĪenie bezpieczeĔstwa,
spokoju lub porządku publicznego (art. 14). Stowarzyszenia zwykáe
nie nabywaáy osobowoĞci prawnej, nie mogáy zakáadaü oddziaáów,
áączyü siĊ w związki stowarzyszeĔ, przyjmowaü w poczet swoich
czáonków osób prawnych oraz korzystaü z ofiarnoĞci publicznej.
PowyĪsze ograniczenia nie dotyczyáy stowarzyszeĔ zarejestrowanych. Tworzenie ich jednak zostaáo obwarowane szeregiem trudniejszych do speánienia warunków. ZaáoĪyciele (nie mniej niĪ 15
osób) obowiązani byli uchwaliü statut stowarzyszenia, regulujący
wszystkie istotne dla jego funkcjonowania kwestie oraz zgáosiü stowarzyszenie do rejestracji w urzĊdzie wojewódzkim (art. 19). Urząd
ten mógá odmówiü zgody na rejestracjĊ stowarzyszenia z tych samych powodów, które uzasadniaáy wydanie zakazu zaáoĪenia stowarzyszenia zwykáego, a ponadto takĪe w wypadku uznania, iĪ powstanie takiego stowarzyszenia nie odpowiada wzglĊdom poĪytku
spoáecznego (art. 20). Administracja paĔstwowa wyposaĪona wiĊc
zostaáa w kompetencje o wybitnie uznaniowym charakterze, mając
moĪliwoĞü zastopowania kaĪdej inicjatywy powoáania stowarzyszenia, do którego byáaby nieprzychylnie usposobiona6.
Stowarzyszenia wyĪszej uĪytecznoĞci posiadaáy status szczególny i korzystaáy z szeregu przywilejów w swej dziaáalnoĞci. OkreĞlonemu stowarzyszeniu tej kategorii mógá byü nadany przywilej wyáącznoĞci dziaáania w okreĞlonym zakresie i na okreĞlonym obszarze
– nawet caáego kraju, co związane byáo z wyáączeniem wszystkich
innych stowarzyszeĔ od wkraczania w ten zakres bez wzglĊdu na
ich dotychczasowe uprawnienia i brzmienie statutów (art. 51). Status stowarzyszenia wyĪszej uĪytecznoĞci mogáo uzyskaü juĪ istniejące stowarzyszenie, którego rozwój byáby szczególnie poĪyteczny
dla interesu paĔstwowego lub spoáecznego (art. 46). Miano to przyznawaáa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw WewnĊtrznych, jednoczeĞnie nadając stowarzyszeniu
odpowiedni statut (art. 47).
Wszystkie stowarzyszenia poddane byáy nadzorowi organów
administracji paĔstwowej, które mogáy dokonywaü kontroli ich
dziaáalnoĞci. JeĞli dziaáalnoĞü ta wykraczaáa przeciwko obowiązującemu prawu, ustalonym dla stowarzyszenia zakresowi i sposobom
6

Zob. E. Smoktunowicz, Prawo..., s. 31.
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dziaáania albo zagraĪaáa bezpieczeĔstwu, spokojowi lub porządkowi
publicznemu, wáadze mogáy udzieliü mu upomnienia, zaĪądaü usuniĊcia dostrzeĪonych uchybieĔ, a nawet zawiesiü dziaáalnoĞü stowarzyszenia a nastĊpnie je rozwiązaü (art. 16). Rozwiązanie stowarzyszenia zarejestrowanego mogáo nastąpiü równieĪ wtedy, gdy liczba
czáonków spadáa poniĪej 10 osób, w przypadku braku zarządu lub
gdy nie byá on odnawiany w ciągu trzech okresów kadencyjnych
przewidzianych w statucie, albo gdy zaszáy okolicznoĞci Ğwiadczące, Īe stowarzyszenie faktycznie przestaáo istnieü, bądĨ gdy wáadza
rejestracyjna uznaáa, Īe “jego istnienie staáo siĊ bezprzedmiotowe”
(art. 26). “Do kaĪdej sytuacji organ administracji mógá przykáadaü
sobie tylko znaną miarĊ «poĪytku spoáecznego»”7.
Spod dziaáania Prawa o stowarzyszeniach wyáączono szereg organizacji spoáecznych dziaáających na podstawie przepisów szczególnych, jak związki zawodowe pracownicze (art. 9 pkt c), stowarzyszenia akademickie i stowarzyszenia máodzieĪy szkolnej (art. 9
pkt e), a takĪe zakony i kongregacje duchowne oraz inne zrzeszenia
mające wyáącznie i bezpoĞrednio na celu wykonywanie kultu religijnego prawnie uznanych koĞcioáów i związków religijnych (art. 9
pkt a). Artykuá 10 Prawa o stowarzyszeniach zapowiadaá odrĊbne
regulacje dla stowarzyszeĔ o celach religijnych i wyznaniowych i na
jego podstawie wydane zostaáo rozporządzenie Rady Ministrów
z 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach sáuĪących katolickim celom
religijnym i wyznaniowym8. Podlegaáy mu stowarzyszenia mające za
cel podstawowy szerzenie zasad katolickich, jeĪeli powstaáy za zgodą biskupa diecezjalnego albo juĪ po utworzeniu zostaáy przez niego
aprobowane, jeĞli nie miaáy charakteru pracowniczych związków
zawodowych, a statuty ich przewidywaáy nadzór biskupa nad dziaáalnoĞcią stowarzyszenia. Stowarzyszenia sáuĪące katolickim celom
religijnym i wyznaniowym korzystaáy z pewnych uprawnieĔ szczególnych. W ich organizacji mogáa zostaü przyjĊta zasada bezwzglĊdnego posáuszeĔstwa czáonków wáadzom stowarzyszenia w
7
E. Smoktunowicz, WolnoĞü zrzeszania siĊ i jej wpáyw na obowiązujące prawo
w Polsce, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skáodowska, Ius 40(1993), s. 192;
Zob. takĪe J. Szreniawski, Problemy prawne stowarzyszeĔ, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skáodowska, Ius 40(1993), s. 214; J. Krukowski, dz. cyt., s. 203;
W. Bar, WolnoĞü zrzeszania siĊ osób wierzących, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, Lublin 2000, s. 417-418.
8
Dz. U. Nr 9, poz. 72.
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zakresie podstawowego celu tych stowarzyszeĔ9, mogáy zakáadaü
oddziaáy (nawet stowarzyszenia zwykáe), áączyü siĊ w związki stowarzyszeĔ i korzystaü z ofiarnoĞci publicznej. Kontrole tych stowarzyszeĔ katolickich przeprowadzane byáy za poĞrednictwem wáaĞciwych kurii biskupich.
2. Eliminacja stowarzyszeĔ katolickich z Īycia publicznego
po 1945 roku
W pierwszych latach po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej liczne
stowarzyszenia katolickie skupiaáy okoáo póá miliona osób10. Do
najbardziej rozpowszechnionych naleĪaáy Katolickie Stowarzyszenia MáodzieĪy MĊskiej, Katolickie Stowarzyszenia MáodzieĪy ĩeĔskiej, Sodalicje MariaĔskie, Milicja Niepokalanej, ĩywy RóĪaniec,
kóáka ministrantów, krucjaty eucharystyczne, trzecie zakony, bractwa róĪaĔcowe i chóry koĞcielne. W klimacie wrogoĞci paĔstwa
wzglĊdem KoĞcioáa katolickiego wáadze komunistyczne rozpoczĊáy
proces usuwania z Īycia publicznego wszystkich stowarzyszeĔ sáuĪących katolickim celom religijnym i wyznaniowym. DąĪenia te
znalazáy swój wyraz najpierw w odmawianiu rejestracji stowarzyszeĔ zarówno nowopowstaáych, jak i tych, które zamierzaáy po wojnie wznowiü swoją dziaáalnoĞü, a nastĊpnie w zmianie ich sytuacji
prawnej dokonanej w 1947 i 1949 roku.
2.1. Odmawianie rejestracji stowarzyszeĔ katolickich
po 1945 roku
W wyniku dziaáaĔ wojennych zniszczeniu ulegáa dokumentacja
urzĊdowa, w tym przedwojenne rejestry stowarzyszeĔ i związków11.
W celu ich odtworzenia Ministerstwo Administracji Publicznej pi9

Nie odnosiá siĊ do nich art. 6 pkt a Prawa o stowarzyszeniach zakazujący tworzenia stowarzyszeĔ przyjmujących zasadĊ bezwzglĊdnego posáuszeĔstwa czáonków wáadzom stowarzyszenia.
10
K. Kersten, Narodziny systemu wáadzy. Polska 1943-1948, PoznaĔ 1990,
s. 189.
11
O zniszczeniu przez niemieckie wáadze okupacyjne rejestrów donosiáy Ministerstwu Administracji Publicznej wszystkie zarządy wojewódzkie, zob. AAN,
MAP, sygn. 719, k. 28, 45, 76, 78, 165, 196.
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smem okólnym z 16 marca 1945 r. w sprawie rejestracji stowarzyszeĔ12 nakazaáo, aby wszystkie stowarzyszenia zamierzające po
wojnie wznowiü swoją dziaáalnoĞü podporządkowaáy siĊ art. 12
wzglĊdnie art. 19 Prawa o stowarzyszeniach. Ministerstwo stanĊáo
na stanowisku, Īe wszystkie dziaáające przed wojną stowarzyszenia
mogą staraü siĊ o zezwolenie na wznowienie dziaáalnoĞci oraz mają
prawo do majątku posiadanego przed wojną. Zastrzegáo jednak, Īe
podjĊcie dziaáalnoĞci bez ponownego zezwolenia jest niedopuszczalne z powodu gruntownej zmiany sytuacji politycznej w kraju.
O dopuszczeniu do dziaáalnoĞci decydowaü miaáy gáównie wzglĊdy
polityczne13.
Decydującą rolĊ w procesie ponownej rejestracji odgrywaáa opinia UrzĊdów BezpieczeĔstwa Publicznego (UBP). Okólnik Ministerstwa Administracji Publicznej z 23 paĨdziernika 1946 r. o trybie
postĊpowania w sprawie rejestracji stowarzyszeĔ i związków14 nakazywaá organom rejestracyjnym, aby przed wciągniĊciem stowarzyszenia do rejestru kaĪdorazowo zasiĊgaáy opinii wojewódzkiego
urzĊdu bezpieczeĔstwa publicznego. CaáoĞü zebranych akt wraz z
opinią naleĪaáo nastĊpnie przesáaü Departamentowi Politycznemu
MAP. Tak rozbudowana procedura rejestracyjna, a zwáaszcza zaleganie spraw w UBP powodowaáo, Īe organy rejestracyjne spóĨniaáy
siĊ z wydawaniem decyzji nierzadko nawet kilkanaĞcie miesiĊcy.
Byáo to sprzeczne z Prawem o stowarzyszeniach, przewidującym
4-tygodniowy termin, w którym wáadza moĪe zakazaü zaáoĪenia
stowarzyszenia lub stwierdziü, Īe nie ma przeciw niemu zastrzeĪeĔ
(art. 13). PrzewlekáoĞü postĊpowania rejestracyjnego stanowiáa nadto raĪące naruszenie zasady szybkoĞci postĊpowania administracyjnego, zapisanej w art. 68 rozporządzenia o postĊpowaniu administracyjnym15. Mimo tego negatywna opinia UrzĊdów BezpieczeĔ12

AAN, MAP, sygn. 717.
ĝwiadczy o tym stwierdzenie Departamentu Politycznego MAP zawarte w
piĞmie z dnia 1 sierpnia 1945 r., Īe “zarejestrowanie [...] stowarzyszeĔ co do których nie ma zastrzeĪeĔ nie sprawi wiele trudów, a innym natomiast nawet przedwojenna rejestracja nie pomoĪe”. AAN, MAP, sygn. 719, k. 64.
14
Dz. Urz. MAP Nr 1, poz. 47.
15
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postĊpowaniu administracyjnym (Dz. U. Nr 36, poz. 341) przewidywaáo, zaleĪnie od rodzaju sprawy, trzy-, piĊcio- i szeĞcio- miesiĊczne terminy na zakoĔczenie postĊpowania
13
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stwa Publicznego odnoĞnie rejestracji stowarzyszenia byáa wiąĪąca
dla wáadz administracji ogólnej bez wzglĊdu na termin, w jakim
wpáynĊáa. Stąd czĊsto stowarzyszenia, co do których wáadze nie
wyraziáy zastrzeĪeĔ w ciągu 4 tygodni i które wobec tego, zgodnie
z art. 13, rozpoczĊáy dziaáalnoĞü, otrzymywaáy po roku a nawet
dwóch zakaz podejmowania dziaáalnoĞci16. W przypadku stowarzyszeĔ katolickich UrzĊdy BezpieczeĔstwa Publicznego z zasady wydawaáy negatywne opinie w kwestii ich rejestracji. W ten sposób w
1945 r. odmówiono m. in. rejestracji Katolickich StowarzyszeĔ
MáodzieĪy w archidiecezji poznaĔskiej i gnieĨnieĔskiej17.
2.2. Zmiana statusu prawnego stowarzyszeĔ katolickich
Rozporządzeniem z 2 paĨdziernika 1947 r.18 Rada Ministrów
uchyliáa przedwojenne rozporządzenie z 1934 r. o stowarzyszeniach
sáuĪących katolickim celom religijnym i wyznaniowym, jako podwaĪające zasadĊ równouprawnienia wyznaĔ19. Odtąd do tego typu stowarzyszeĔ zastosowanie miaáy przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
Nowa sytuacja prawna oznaczaáa, Īe stowarzyszenia religijne, które
istniaáy do tej pory, miaáy poddaü siĊ rejestracji zgodnie z wymogami Prawa o stowarzyszeniach. Nie ukazaáo siĊ jednak Īadne rozporządzenie wykonawcze okreĞlające tryb ewentualnego przerejestrowania istniejących stowarzyszeĔ. Na zapytanie przedstawicieli
KSM w tej sprawie Minister Administracji Publicznej jedynie ustnie

(art. 68 ust. 4 i 5) oraz nakazywaáo sprawy zaáatwiaü szybko, “[...] bez niepotrzebnej zwáoki przy tym tak, aby nie ucierpiaá ani interes publiczny, ani uprawnione
interesy osób prywatnych”.
16
Por. sprawĊ likwidacji stowarzyszenia “Zakáady RzemieĞlniczo-Wychowawcze pod wezwaniem Ğw. Józefa”: M. Ordon, Represyjna polityka wáadz komunistycznych wobec Zgromadzenia Braci Sáug Maryi Niepokalanej w okresie Polski
Ludowej, w: Divina et humana. KsiĊga Jubileuszowa w 65 rocznicĊ urodzin KsiĊdza Profesora Henryka Misztala, red. A. DĊbiĔski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001,
s. 159-175.
17
Zob. T. BiedroĔ, dz. cyt., s. 98-112.
18
Dz. U. Nr 65, poz. 395.
19
Zob. pismo Departamentu Wyznaniowego MAP z dnia 16 paĨdziernika
1948 r., AAN, MAP, sygn. 982, k. 6.
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poleciá zarejestrowaü siĊ zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach
z 1932 r.20
W drodze rozporządzenia z 2 paĨdziernika wáadze uzyskaáy kontrolĊ nad dziaáalnoĞcią stowarzyszeĔ sáuĪących katolickim celom
religijnym i wyznaniowym i zaczĊáy im czyniü liczne utrudnienia w
oparciu o Prawo o stowarzyszeniach. Na przykáad w stosunku do
Katolickich StowarzyszeĔ MáodzieĪy czĊsto powoáywaáy siĊ na art.
6 pkt a, zakazujący tworzenia stowarzyszeĔ przyjmujących zasadĊ
bezwzglĊdnego posáuszeĔstwa czáonków wáadzom stowarzyszenia,
lub teĪ na mocy art. 15 Īądaáy odpisów protokoáów posiedzeĔ zarządu i treĞci powziĊtych uchwaá. Nierzadko teĪ likwidowaáy stowarzyszenia na mocy art. 26 Prawa o stowarzyszeniach stwierdzając,
Īe ich istnienie staáo siĊ bezprzedmiotowe. Dziaáania te byáy realizacją dyrektyw przyjĊtych w Ministerstwie BezpieczeĔstwa Publicznego na ogólnopolskiej odprawie “aktywu kierowniczego”, odbytej
w dniach 13-15 paĨdziernika 1947 r., która poĞwiecona byáa metodom ograniczania wpáywów KoĞcioáa. Jedna z przyjĊtych wówczas
wytycznych brzmiaáa: “z caáą stanowczoĞcią i bezwzglĊdnoĞcią nie
dopuĞciü do wdzierania siĊ kleru i organizacji katolickich na grunt
robotniczy”21.
Dalsze istotne zmiany w dziaáalnoĞci stowarzyszeĔ katolickich
wprowadziá dekret z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach22. Zmieniá on brzmienie art. 9 pkt a,
znosząc poprzednie wyáączenie spod przepisów Prawa o stowarzyszeniach zrzeszeĔ mających na celu wykonywanie kultu religijnego.
W myĞl dekretu stowarzyszenia religijne ulegaáy rozwiązaniu, jeĪeli
w ciągu 90 dni od dnia jego ogáoszenia nie uczyniáy zadoĞü przepisom Prawa o stowarzyszeniach. Szczegóáowy tryb zgáoszenia
do rejestracji uregulowaáo rozporządzenie Ministra Administracji
Zob. J. ĩaryn, KoĞcióá a wáadza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997,
s. 165-166.
21
Z referatu wygáoszonego przez pák JuliĊ Brystygier, dyrektor V departamentu
Ministerstwa BezpieczeĔstwa Publicznego (MBP), zajmującego siĊ wówczas inwigilacją KoĞcioáa. Cyt. za: Aparat bezpieczeĔstwa w latach 1944-1956. Taktyka,
strategia, metody, oprac. A. Paczkowski, cz. 1. Lata 1945-1947, Warszawa 1994,
s. 135.
22
Dz. U. Nr 45, poz. 335.
20
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Publicznej z 6 sierpnia 1949 r.23 Faktyczny tryb postĊpowania przy
rejestracji okreĞliáa jednak tajna instrukcja MAP z 1 wrzeĞnia
1949 r. Stwierdziáa ona, Īe o legalizacji wszystkich zrzeszeĔ decyduje urząd wojewódzki na podstawie wiąĪącej opinii pisemnej wojewódzkich urzĊdów bezpieczeĔstwa publicznego24.
Przed stowarzyszeniami katolickimi stanĊáy wiĊc dwie drogi:
albo do dnia 4 listopada 1949 r. uzyskają zalegalizowanie swojego
istnienia, albo teĪ z chwilą upáywu tego terminu zostaną z mocy
prawa rozwiązane. Wniesienie podaĔ o rejestracje nie przesądzaáo
jeszcze o ich pozytywnym zaáatwieniu, wszak decyzja w tym
wzglĊdzie zaleĪaáa praktycznie od uznania wáadz administracyjnych,
a dotychczasowa praktyka sugerowaáa, Īe wáadze nie zgodzą siĊ na
legalizacjĊ stowarzyszeĔ katolickich. Nadto do podania o rejestracjĊ
wymagano zaáączenia m. in. statutu stowarzyszenia i listy jego
czáonków z podaniem funkcji, a ujawnienie tych danych oznaczaáoby dostarczenie UrzĊdom BezpieczeĔstwa Publicznego gotowego
materiaáu operacyjnego przeciwko aktywnym spoáecznie katolikom.
W tej sytuacji Episkopat Polski wydaá polecenie, aby stowarzyszenia koĞcielne, których celem byáo wykonywanie kultu religijnego lub prowadzenie dziaáalnoĞci charytatywnej i formacyjnej,
a zwáaszcza stowarzyszenia máodzieĪowe, nie zwracaáy siĊ do wáadz
paĔstwowych w sprawie rejestracji. Z dniem 3 listopada 1949 r.
zostaáa zawieszona ich dziaáalnoĞü25. Odtąd miaáy funkcjonowaü
tylko na podstawie struktur parafialnych. JednoczeĞnie Episkopat
zdecydowaá, Īe nieliczne stowarzyszenia o wąskim zakresie dziaáalnoĞci poddadzą siĊ obowiązkowi rejestracji. W ten sposób ocalaáo
po 1949 r. m. in. Towarzystwo Przyjacióá KUL26.
Po 1949 r. Episkopat nadal czyniá starania, aby mogáy istnieü
w Polsce stowarzyszenia koĞcielne zarejestrowane przez wáadze
paĔstwowe. Rezultatem tych staraĔ byá pkt 12 porozumienia
z 14 kwietnia 1950 r. zawartego miedzy przedstawicielami Episko23

Dz. U. Nr 47, poz. 358.
AAN, MAP, sygn. 670, k. 24-26.
25
Zob. raporty organów administracji terenowej w tej sprawie: AAN, MAP,
sygn. 677, k. 76, 106; J. Krukowski, dz. cyt., s. 205; J. ĩaryn, dz. cyt., s. 266-267;
T. BiedroĔ, dz. cyt., s. 25-26.
26
J. Krukowski, dz. cyt., s. 205, 209.
24
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patu i Rządu RP, który brzmiaá: “stowarzyszenia katolickie bĊdą
korzystaáy z dotychczasowych praw po zadoĞüuczynieniu wymogom przewidzianym w dekrecie o stowarzyszeniach. Te same zasady dotyczą sodalicji mariaĔskich”27. Zapis ten pozostaá jedynie deklaracją, gdyĪ istniejące w Polsce warunki polityczne uniemoĪliwiáy
wznowienie dziaáalnoĞci przez te stowarzyszenia28. W tej sytuacji
Episkopat Polski z dniem 3 listopada 1949 r.29
3. RozciągniĊcie kontroli paĔstwowej nad dziaáalnoĞcią
zakonów
Prawo o stowarzyszeniach staáo siĊ takĪe instrumentem antyzakonnej polityki wáadz komunistycznych. Celem jej byáo zniszczenie
Īycia zakonnego lub podporządkowanie go organom paĔstwa30.
Realizując te zaáoĪenia wáadze poddaáy zakony Prawu o stowarzyszeniach i w konsekwencji tego rozciągnĊáy nadzór nad ich dziaáalnoĞcią.
27

Cyt. za: PaĔstwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Wybór tekstów Ĩródáowych, oprac. M. Fąka, Warszawa 1978, s. 29
28
W wyniku “odwilĪy” politycznych w latach 1956, 1970 i 1980/81 powstaáy
grupy katolików Ğwieckich, które otrzymaáy status stowarzyszeĔ zarejestrowanych
przez wáadze paĔstwowe, np. Stowarzyszenie Katolików Pax, czy ChrzeĞcijaĔskie
Stowarzyszenie Spoáeczne. Powstaáy one w drodze kompromisu z obydwu stron.
Z jednej strony katolicy zakáadający te stowarzyszenia záoĪyli deklaracje lojalnoĞci
i wspóápracy z wáadzami paĔstwowymi. Z drugiej strony wáadze paĔstwowe wyraziáy zgodĊ na to, aby stowarzyszenia te mogáy prowadziü dziaáalnoĞü formacyjną
swoich czáonków w duchu Ğwiatopoglądu katolickiego. Stowarzyszenia te nie miaáy
jednak statusu stowarzyszeĔ katolickich uznanych przez kompetentne wáadze koĞcielne. Szerzej na ten temat zob. J. Krukowski, dz. cyt., s. 206-208; P. Raina, Stefan Kardynaá WyszyĔski Prymas Polski, t. III, Londyn 1988, s. 210-227.
29
Zob. raporty organów administracji terenowej w tej sprawie: AAN,
MAP, sygn. 677, k. 76, 106. Por. J. ĩaryn, dz. cyt., s. 266-267; T. BiedroĔ, dz. cyt.,
s. 25-26.
30
Zagadnienie polityki wáadz komunistycznych wobec instytutów zakonnych w
Polsce takĪe nie doczekaáo siĊ jeszcze caáoĞciowego opracowania. Jego skalĊ sygnalizują jedynie artykuáy: J. Kowalika, Polityka wáadz PRL wobec zakonów,
“ChrzeĞcijanin w ĝwiecie” 1994 nr 1, s. 136–157 oraz B. Zuberta, T. Bach, Ograniczenia w realizacji wáasnego charyzmatu przez instytuty zakonne w okresie rządów totalitarnych w Polsce (1945-1989), “Roczniki Nauk Prawnych” 4(1994),
s. 81-101.

Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykoĞcielnej polityki

101

3.1. Poddanie zakonów Prawu o stowarzyszeniach
Wspomniany juĪ dekret z 5 sierpnia 1949 r. poddaá Prawu o stowarzyszeniach nie tylko zrzeszenia mające na celu wykonywanie
kultu religijnego, ale takĪe zakony i kongregacje duchowne, do
których przynaleĪnoĞü wynikaáa z profesji rad ewangelicznych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji Publicznej
z 6 sierpnia 1949 r. miaáy one obowiązek “uregulowania swojego
bytu prawnego” w tymĪe ministerstwie w ciągu 90 dni (tj. do
4 listopada), skáadając za poĞrednictwem terenowej wáadzy administracji ogólnej stosowne podania. Do podania naleĪaáo zaáączyü:
statut zakonu, wykaz domów zakonnych i imienny spis czáonków
kierownictwa tych domów, wykaz prowadzonych przez zakon instytucji, spis czáonków zarządu zakonu bądĨ prowincji i wykaz majątku
nieruchomego. Dokonanie rejestracji byáo warunkiem prowadzenia
dalszej dziaáalnoĞci. Zakony, które nie dopeániáyby tych formalnoĞci, miaáy utraciü wszelkie podstawy prawne swego istnienia, a ich
majątki miaáy zostaü przejĊte przez paĔstwo31.
Zupeány brak zgodnoĞci pomiĊdzy Prawem o stowarzyszeniach a specyficzną naturą zakonów potwierdzaá fakt, Īe Ministerstwo Administracji Publicznej zmuszone byáo w rozporządzeniu
z 6 sierpnia okreĞliü odrĊbny tryb postĊpowania w sprawie rejestracji dla zakonów i kongregacji duchownych, jak równieĪ zmieniü
przepisy samego Prawa o stowarzyszeniach, np. zmieniono brzmienie art. 6 pkt a stwierdzając, Īe zakaz tworzenia stowarzyszeĔ
przyjmujących zasadĊ bezwzglĊdnego posáuszeĔstwa czáonków

“Prawo o stowarzyszeniach nie nadaje siĊ do regulowania Īycia wewnĊtrznego i dziaáalnoĞci bractw religijnych, związków poboĪnych, czy tym bardziej zakonów i kongregacji duchownych. [...] RozbieĪnoĞü miĊdzy strukturą wewnĊtrzną
zakonów, bractw i związków poboĪnych prowadzi do niedopuszczalnej sytuacji, Īe
o charakterze religijnym jakiegoĞ stowarzyszenia, o jego sáuĪeniu celom kultu
decyduje nie organ koĞcielny do tego powoáany, lecz organ pozakoĞcielny, nieraz
Ğwiatopoglądowo nie uznający Boga i kultu religijnego.” Tak przeciw nowelizacji
z 5 sierpnia protestowaá Episkopat Polski w liĞcie do Rządu RP z dnia
21 wrzeĞnia 1949 r., przytaczając szereg argumentów natury prawnej; tekst listu w:
P. Raina, KoĞcióá w PRL. KoĞcióá katolicki a paĔstwo w Ğwietle dokumentów 19451989, t. 1: Lata 1945-1959, PoznaĔ 1994, s. 181-184.
31
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wáadzom stowarzyszenia nie stosuje siĊ do zakonów w zakresie
wykonywania kultu religijnego.
PoniewaĪ niedopeánienie formalnej rejestracji pozbawiáoby zakony podstaw prawnych dalszej dziaáalnoĞci, Episkopat Polski zdecydowaá, Īe zakony i zgromadzenia zakonne záoĪą podania o rejestracjĊ. JednoczeĞnie przez caáy okres PRL Episkopat czyniá starania
o uchylenie tych przepisów w stosunku do zakonów i zgromadzeĔ
zakonnych32.
3.2. Skutki poddania zakonów Prawu o stowarzyszeniach
Wedáug danych paĔstwowych w 1949 r. do rejestracji zgáosiáo
siĊ 46 zakonów mĊskich i 111 ĪeĔskich33. Skutkiem zastosowania
siĊ do przepisów dekretu z 5 sierpnia 1949 r. byáo poddanie zakonów nadzorowi organów paĔstwowych. Do roku 1950 nadzór sprawowaáo Ministerstwo Administracji Publicznej, a nastĊpnie Urząd
do Spraw WyznaĔ powoáany ustawą z 19 kwietnia 1950 r. o zmianie
organizacji naczelnych wáadz paĔstwowych w zakresie gospodarki
komunalnej i administracji publicznej34. Jego kompetencje okreĞlaá
Tymczasowy Statut Organizacyjny nadany uchwaáą Rady Ministrów35. W strukturze UrzĊdu wyodrĊbniony zostaá Samodzielny
Referat Nadzoru StowarzyszeĔ Wyznaniowych, któremu podlegaáy
“sprawy związane z rejestracją, ewidencją, ustrojem, sprawami osobowymi i nadzorem dziaáalnoĞci stowarzyszeĔ wyznaniowych, zakonów, kongregacji zakonnych i fundacji wyznaniowych, sprawy
opiniowania wniosków ich o zapomogi i dotacje z funduszów paĔstwowych” (§ 6 Tymczasowego Statutu Organizacyjnego)36.
Zob. J. ĩaryn, dz. cyt., s. 267, J. Krukowski, dz. cyt., s. 203-206, W. Bar, dz.
cyt., s. 419. Wynikiem tych staraĔ byá pkt porozumienia z 14 kwietnia 1950, stanowiący, Īe: “zakony i zgromadzenia zakonne w zakresie swego powoáania i obowiązujących ustaw, bĊdą miaáy caákowitą swobodĊ dziaáalnoĞci”. Cyt. za: PaĔstwowe..., s. 30.
33
AAN, UdSW, sygn. 133/7.
34
Dz. U. Nr 14, poz. 156.
35
Uchwaáa RM z dnia 27 maja 1950 r., MP Nr A-78, poz. 905.
36
Cyt. za: PoáoĪenie prawne KoĞcioáów i związków wyznaniowych w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Zbiór przepisów i dokumentów wg stanu na dzieĔ
1 paĨdziernika 1960 r., Warszawa 1960, s. 53.
32
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W praktyce Urząd do Spraw WyznaĔ objąá swoim nadzorem
wszelkie dziedziny, które w jakikolwiek sposób áączyáy siĊ z KoĞcioáem. Staá siĊ instancją opiniodawczą w sprawach koĞcielnych
i faktycznie decydującą we wszystkich sprawach mających jakąkolwiek áącznoĞü z KoĞcioáem, jego jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami oraz w sprawach dotyczących ksiĊĪy i czáonków
zgromadzeĔ zakonnych.
W ramach sprawowanego nadzoru Urząd do Spraw WyznaĔ za
wszelką cenĊ usiáowaá wtáoczyü zakony i zgromadzenia zakonne w
ramy Prawa o stowarzyszeniach. Wzywaá zgromadzenia zakonne do
skáadania “sprawozdaĔ z dziaáalnoĞci” w formie wielostronicowych
szczegóáowych ankiet. Jako podstawĊ tego Īądania powoáywaá
art. 24 Prawa o stowarzyszeniach, który stwierdzaá: “[...] na pisemne Īądanie bezpoĞredniej wáadzy nadzorczej zarząd stowarzyszenia [...] obowiązany jest záoĪyü nie wiĊcej niĪ w dwóch egzemplarzach sprawozdanie z dziaáalnoĞci [...] stowarzyszenia za ubiegáy
okres sprawozdawczy, a takĪe udzielaü potrzebnych wyjaĞnieĔ”.
W 1951 r. w ramach Komisji Mieszanej strona koĞcielna zgodziáa
siĊ, aby zgromadzenia zakonne skáadaáy do UdSW sprawozdania,
ale tylko w formie ustalonej na posiedzeniu Komisji. Mimo tego, w
latach 60-tych Urząd zacząá domagaü siĊ od zgromadzeĔ zakonnych
wypeániania dodatkowych ankiet, w formie rozszerzonej o pytania
dotyczące spraw osobistych czáonków zgromadzeĔ i skáadania ich
do wydziaáów do spraw wyznaĔ przy prezydiach wojewódzkich rad
narodowych37.
Innym przykáadem wykorzystywania przepisów Prawa o stowarzyszeniach w celu sprawowania peánej kontroli nad dziaáalnoĞcią
zakonów byá obowiązek zawiadamiania wáaĞciwych organów administracji paĔstwowej o zaáoĪeniu domu zakonnego wprowadzony
pismem okólnym UrzĊdu do Spraw WyznaĔ z 5 stycznia 1961 r.38
Podstawą tego Īądania uczyniono art. 41 Prawa o stowarzyszeniach,
nakazujący zawiadomiü wáadze administracyjne o zaáoĪeniu oddzia37

Zob. list Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do dyrektora UdSW
T. ĩabiĔskiego z dnia 22 stycznia 1962 r. w sprawie obowiązku skáadania wáadzom
ankiet statystycznych przez zgromadzenia zakonne, w: P. Raina, KoĞcióá w PRL.
KoĞcióá katolicki a paĔstwo w Ğwietle dokumentów 1945-1989, t. 2: lata 1960-1974,
PoznaĔ 1995, s. 176-177.
38
AAN, UdSW, sygn. 145/4.
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áu stowarzyszenia. Tą drogą wáadze usiáowaáy zlikwidowaü wszystkie placówki zakonne utworzone po 1949 r. jako powstaáe niezgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach39.
Zaznaczyü trzeba, Īe powyĪsze przepisy Prawa o stowarzyszeniach nie mogáy mieü zastosowania do zgromadzeĔ zakonnych,
poniewaĪ odnosiáy siĊ one do stowarzyszeĔ zarejestrowanych,
a zgromadzenia zakonne wáaĞciwie nigdy nie zostaáy przez wáadze
zarejestrowane. Organy administracji nigdy nie sporządziáy Īadnego
spisu, który mógáby byü uznany za rejestr, nigdy teĪ nie udzieliáy
odpowiedzi na záoĪone przez zgromadzenia zakonne podania
o “uregulowanie bytu prawnego”. ĝwiadczy to, Īe wáadzom nie
zaleĪaáo na rejestracji zakonów i kongregacji duchownych w trybie
Prawa o stowarzyszeniach, ale na notyfikowaniu przez nie swego
istnienia wobec wáadz paĔstwowych. “Regulowanie bytu prawnego”
miaáo sáuĪyü jedynie zapoznaniu siĊ przez wáadze z liczebnym stanem posiadania i prowadzoną przez zakony dziaáalnoĞcią40. Brak
aktu rejestracji daje podstawĊ aby twierdziü, Īe Prawo o stowarzyszeniach nie mogáo mieü zastosowania do zgromadzeĔ zakonnych,
gdyĪ zgodnie z art. 21 zgromadzenia, jako nie wpisane do rejestru,
nie istniaáy jako stowarzyszenia Ğwieckie. Bezprawne byáy zatem
wszelkie próby kontrolowania dziaáalnoĞci zakonów jakie podejmowaá Urząd do Spraw WyznaĔ powoáując siĊ na Prawo o stowarzyszeniach.
3.3. Kwestionowanie bytu prawnego zgromadzeĔ bezhabitowych po 1949 roku
Zgromadzenia bezhabitowe powstawaáy najczĊĞciej w okresie
rozbiorów, gdy wáadze zaborcze zakazaáy dziaáalnoĞci zakonom.
Stąd zmuszone byáy wystĊpowaü oficjalnie jako stowarzyszenia.
Nazwy stowarzyszeĔ byáy wiĊc swoistym szyldem dla prowadzonej
przez zgromadzenia dziaáalnoĞci. Po I wojnie Ğwiatowej, gdy ustaáo
przeĞladowanie, wiele z tych zgromadzeĔ, chcąc pozostaü wierne
39

Zob. ASEP, KoĞcióá a UdSW 1950-68, sygn. 03140.
List Sekretarza Episkopatu bp Z. ChoromaĔskiego do dyrektora UdSW
T. ĩabiĔskiego z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie stosowania przepisów Prawa
o stowarzyszeniach wobec zgromadzeĔ zakonnych, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2,
s. 184-185.
40
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swemu charyzmatowi, zdecydowaáo siĊ na zachowanie ukrytej
formy Īycia zakonnego. Nadal wiĊc wystĊpowaáy wobec wáadz
paĔstwowych jako stowarzyszenia katolickie. W II Rzeczypospolitej stowarzyszenia te na mocy rozporządzenia Rady Ministrów
z 28 stycznia 1934 r. byáy wyáączone spod wiĊkszoĞci przepisów
Prawa o stowarzyszeniach z 1932 r.
Powojenne zmiany w regulacjach prawnych stowarzyszeĔ,
zwáaszcza te wprowadzone dekretem z 5 sierpnia 1949 r., szczególnie uderzyáy w zgromadzenia bezhabitowe. Znane dotychczas jako
stowarzyszenia katolików Ğwieckich oddanych pracy spoáecznej,
chcąc kontynuowaü dziaáalnoĞü, zostaáy zmuszone do ujawnienia
swego zakonnego charakteru. WiĊkszoĞü zgromadzeĔ bezhabitowych zdecydowaáa siĊ jednak podporządkowaü przepisom prawa
i záoĪyáa w Ministerstwie Administracji Publicznej wymagane
podania o “uregulowanie bytu prawnego”. Zaznaczono w nich wyraĨnie, Īe ze wzglĊdu na uwarunkowania historyczne zgromadzenia
dotychczas byáy zarejestrowane i dziaáaáy jako stowarzyszenia oraz
Īe majątek tych stowarzyszeĔ stanowi wáasnoĞü zgromadzeĔ. Mimo
tego w latach 50-tych i 60-tych prezydia wojewódzkich rad narodowych, na polecenie UrzĊdu do Spraw WyznaĔ, przeprowadziáy
likwidacje stowarzyszeĔ, reprezentujących uprzednio bezhabitowe
zgromadzenia zakonne. Wydawane decyzje, powoáując siĊ na art. 16
lub art. 26 Prawa o stowarzyszeniach stwierdzaáy, Īe w obecnej
sytuacji dziaáalnoĞü tych stowarzyszeĔ staáa siĊ bezprzedmiotowa41.
Ich likwidacja poáączona byáa z przejĊciem majątku i zamkniĊciem
bądĨ upaĔstwowieniem prowadzonych przez zgromadzenia dzieá,
tj. szkóá, przedszkoli, domów dziecka, internatów i zakáadów
wychowawczych oraz szeregu innych placówek oĞwiatowo-wychowawczych i charytatywno-opiekuĔczych.
4. Przejmowanie majątku koĞcielnego na mocy
Prawa o stowarzyszeniach
Kolejnej istotnej nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach dokonano dekretem z 21 wrzeĞnia 1950 r. o zmianie Prawa o stowarzysze41
Por. M. Ordon, Proces likwidacji StowarzyszeĔ “Opieka nad DziewczĊtami”
(1946-1962), “Prawo. Administracja. KoĞcióá” 2001, nr 2/3(6/7), s. 243-269.
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niach42, który nadaá nowe brzmienie artykuáom 27 i 3743. Nowelizacja wprowadziáa szereg ograniczeĔ w rozporządzaniu majątkiem
stowarzyszeĔ. Odtąd: wszelkie postanowienia wáadz stowarzyszenia, nawet walnego zgromadzenia, zmierzające do uszczuplenia
majątku stowarzyszenia, np. przeniesienie jego wáasnoĞci na inną
osobĊ, wymagaáy zgody wáaĞciwej wáadzy rejestracyjnej. W razie
rozwiązania stowarzyszenia jego majątek miaá byü uĪyty na cel,
który okreĞliáa wáadza rejestracyjna. Zgodnie z nowymi przepisami
do wáadzy rejestracyjnej naleĪaáa takĪe kontrola gospodarki i rachunkowoĞci stowarzyszeĔ. W ten sposób stowarzyszenia zostaáy
praktycznie pozbawione moĪliwoĞci dysponowania swoim wáasnym
majątkiem, zarówno w okresie funkcjonowania, jak i w chwili ich
rozwiązywania.
RepresyjnoĞü tej nowelizacji moĪna uchwyciü analizując sytuacjĊ wspomnianych juĪ zgromadzeĔ bezhabitowych, wystĊpujących
oficjalnie jako stowarzyszenia. Statuty tych stowarzyszeĔ przewidywaáy, Īe ich majątek jest majątkiem koĞcielnym i w razie rozwiązania stowarzyszenia przechodzi do dyspozycji ordynariusza diecezji, na której terenie dziaáaáy. W Ğwietle Prawa o stowarzyszeniach
takie unormowania statutowe byáy dla wáadz wiąĪące. Po záoĪeniu w
1949 r. podaĔ o “uregulowanie bytu prawnego” zgromadzenia bezDz. U. Nr 44, poz. 401. Wszedá w Īycie 4 paĨdziernika 1950 r.
Art. 27: “Majątek stowarzyszenia rozwiązanego przez wáadze […] bĊdzie
uĪyty na cel w statucie jego przewidziany. W braku odpowiednich postanowieĔ
przeznaczenie majątku okreĞli wáadza rejestracyjna, uwzglĊdniając cele stowarzyszenia”. Po zmianie art. 27 brzmiaá: “Majątek stowarzyszenia rozwiązanego przez
wáadzĊ, wzglĊdnie takiego, co do którego wáadza zadecydowaáa likwidacjĊ na
podst. art. 26, bĊdzie uĪyty na cel, który okreĞli wáadza rejestracyjna.”
Art. 37: “W razie rozwiązania siĊ stowarzyszenia na skutek wáasnej uchwaáy
[…] i w braku w statucie postanowieĔ co do przeznaczenia majątku stowarzyszenia
[…], ostatnie walne zgromadzenie uchwali przeznaczenie tego majątku. W braku
[…] takiej uchwaáy bĊdzie miaá analogiczne zastosowanie art. 27”. Znowelizowany
art. 37 otrzymaá brzmienie: “Wszelkie postanowienia wáadz stowarzyszenia, zmierzające do uszczuplenia majątku stowarzyszenia, wymagają zgody wáaĞciwej wáadzy rejestracyjnej. W razie rozwiązania siĊ stowarzyszenia na skutek wáasnej
uchwaáy […] ostatnie walne zgromadzenie okreĞli w drodze uchwaáy, która podlega
zatwierdzeniu wáadzy rejestracyjnej, przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
W braku takiej uchwaáy lub w razie nie zatwierdzenia jej stosuje siĊ odpowiednio
przepis art. 27”.
42

43
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habitowe próbowaáy przepisaü w ksiĊgach wieczystych prawa wáasnoĞci nieruchomoĞci ze stowarzyszeĔ na zgromadzenia, jednak
sądy powiatowe, zgodnie z wytycznymi UrzĊdu do Spraw WyznaĔ,
odmawiaáy tej czynnoĞci. Nie powiodáy siĊ takĪe próby przekazania
majątku na rzecz zgromadzeĔ w drodze uchwaá podejmowanych przez walne zgromadzenia czáonków stowarzyszeĔ. Wáadze
odmawiaáy zatwierdzania takich uchwaá. W drodze nowelizacji
z 21 wrzeĞnia 1950 r. wáadze zwolniáy siĊ takĪe z obowiązku
uwzglĊdniania unormowaĔ statutowych przy dysponowaniu majątkiem rozwiązywanych stowarzyszeĔ. Stąd w latach 50-tych i 60tych, gdy likwidacji ulegaáy stowarzyszenia, ich majątek, w majestacie prawa, przejmowany byá na rzecz Skarbu PaĔstwa. Tym sposobem wáadze komunistyczne odebraáy zgromadzeniom bezhabitowym niemal caáy majątek nieruchomy. Mimo licznych pism i wyjaĞnieĔ Urząd do Spraw WyznaĔ nie przyjmowaá do wiadomoĞci identycznoĞci stowarzyszeĔ ze zgromadzeniami uparcie twierdząc, Īe
“zabezpieczenie substancji majątkowej dotyczy tylko tych obiektów
i majątków, które byáy wáasnoĞcią nieistniejących juĪ stowarzyszeĔ,
a nie majątku stanowiącego prawną wáasnoĞü zgromadzeĔ zakonnych”44. Wáadze doskonale wiedziaáy, Īe przejĊcie majątku stowarzyszeĔ pozbawi zgromadzenia bezhabitowe podstaw egzystencji i
spoáecznej dziaáalnoĞci.
5. Pozaprawne metody eliminacji stowarzyszeĔ katolickich
Usuwanie stowarzyszeĔ katolickich z Īycia spoáecznego nastĊpowaáo nie tylko w Ğwietle przepisów Prawa o stowarzyszeniach,
ale takĪe poprzez stosowanie wobec nich róĪnych form nacisku,
dezorganizacjĊ ich dziaáalnoĞci oraz represjonowanie czáonków tych
stowarzyszeĔ. Pozaprawne metody eliminacji stowarzyszeĔ katolickich okreĞlaáa tajna instrukcja dla naczelników powiatowych urzĊdów bezpieczeĔstwa publicznego wydana 13 czerwca 1947 r. przez
V departament MBP. Metody te polegaáy na inwigilacji, tworzeniu
44

Zob. list Sekretarza Episkopatu bp Z. ChoromaĔskiego do dyrektora UdSW
T. ĩabiĔskiego z dnia 24 paĨdziernika 1961 r. w sprawie zajĊcia majątku zgromadzenia zakonnego w Warszawie, w: P. Raina, dz. cyt., t. 2, s. 147-148.
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sieci agenturalnej w stowarzyszeniach, rozpracowywaniu a nastĊpnie paraliĪowaniu ich dziaáalnoĞci.
Wywierano takĪe presjĊ na dziaáaczy i czáonków stowarzyszeĔ
katolickich. Celem nakáonienia ich do opuszczenia szeregów stowarzyszeĔ nĊkano przeprowadzając rewizje w domach, stosowano
groĨby, np. wydalenia ze szkoáy lub z zakáadu pracy, wzywano na
przesáuchania oraz bezprawnie (nawet na kilka dni) zatrzymywano,
nierzadko teĪ stosowano przymus fizyczny (czĊste byáy przypadki
bicia, znĊcania siĊ, torturowania).
Wspomniana instrukcja zalecaáa takĪe odmawianie rejestracji
oddziaáów KSM, co z kolei umoĪliwi UBP traktowanie tych organizacji (ze wzglĊdu na to, Īe nie są zarejestrowane) jako nielegalnych,
podobnie jak “bandy leĞne”45. Wáadze kwestionowaáy takĪe rolĊ
asystentów koĞcielnych w KSM. Na przykáad w pierwszych latach
po wojnie uzaleĪniaáy zarejestrowanie stowarzyszenia od rezygnacji
z udziaáu w nim ksiĊĪy. Taka praktyka wáadz skáaniaáa zaáoĪycieli
stowarzyszeĔ katolickich do niezgáaszania siĊ do rejestracji i nieujawniania ich skáadu osobowego.
Podsumowanie
Wáadze PRL traktowaáy Prawo o stowarzyszeniach jako jeden
z instrumentów prowadzonej polityki wyznaniowej, zmierzającej do
usuniĊcia KoĞcioáa z Īycia publicznego. Widaü to wyraĨnie zarówno
w zmianach wprowadzanych przez kolejne nowelizacje, jak i w
decyzjach administracyjnych, których podstawą byáo Prawo o stowarzyszeniach. MoĪna tu mówiü o jednym z aspektów prowadzonej
przez komunistów instrumentalizacji prawa. Niniejsze opracowanie
jedynie sygnalizuje problem, który wymaga jeszcze szeregu badaĔ
w oparciu o materiaáy archiwalne.

J. ĩaryn, dz. cyt., s. 158-160; T. BiedroĔ, dz. cyt., s. 214-216, zob. takĪe
H. Dominiczak, Organy bezpieczeĔstwa PRL w walce z KoĞcioáem katolickim
1944-1990 w Ğwietle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 116-118.
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MoĪliwoĞci sprawowania opieki duszpasterskiej w zakáadach
leczniczych w okresie Polski Ludowej
Porozumienie, zawarte w dniu 14 kwietnia 1950 roku pomiĊdzy
przedstawicielami Rządu RP i Episkopatu Polski, ujmowaáo sprawĊ
religijnej obsáugi chorych katolików, przebywających w szpitalach
w sposób nastĊpujący: “W szpitalach paĔstwowych i samorządowych opiekĊ religijną nad chorymi, którzy sobie tego Īyczą, bĊdą
wykonywali kapelani szpitalni, wynagradzani w drodze specjalnych
umów” (pkt 18)1. Aneks do pkt 18 stanowiá: “zostanie powoáana
odpowiednia liczba kapelanów zabezpieczających potrzeby chorych;
kapelan bĊdzie miaá zarezerwowaną dyĪurkĊ; kapelan bĊdzie miaá
moĪnoĞü odwiedzania chorych”.
W wyniku podpisania porozumienia Minister Zdrowia wydaá w
dniu 5 sierpnia 1950 r. okólnik Nr 63/50 w sprawie posáug religijnych udzielanych chorym przebywającym w zakáadach leczniczych2
oraz zarządzenie z dnia 16 grudnia 1950 r. w sprawie wysokoĞci
wynagrodzeĔ kapelanów szpitalnych3.
Praktyczne zastosowanie tych wyraĨnych postanowieĔ Porozumienia, jak teĪ okólnika Ministra Zdrowia, w stosunku do katolików, przybywających w szpitalach, od samego początku natrafiaáo
1

Zob. Porozumienie miĊdzy przedstawicielami Rządu RP i Episkopatu Polskiego z dnia 14 kwietnia 1950 r., w: M. Fąka, PaĔstwowe prawo wyznaniowe
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór tekstów Ĩródáowych, Warszawa 1978,
s. 30.
2
Dz. Urz. MZ z 1950 r. nr 16, poz. 143.
3
Dz. Urz. MZ z 1951 r. nr 1, poz. 1.
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na trudnoĞci, wytwarzane przez administracyjne kierownictwa szpitali. W niektórych zakáadach leczniczych trudnoĞci te zostaáy tak
dalece spotĊgowane, Īe udzielanie posáug religijnych chorym staáo
siĊ prawie niemoĪliwe. OczywiĞcie nie byáo mowy o wynagradzaniu
kapelanów, zarezerwowaniu dla nich dyĪurki ani o moĪliwoĞci odwiedzania chorych, gdyĪ te sprawy wbrew Porozumieniu z 1950
roku nie byáy realizowane.
Okólnik Ministra Zdrowia rzekomo miaá na celu “udostĊpnienie
chorym zaspokojenia potrzeb religijnych” i miaá dotyczyü wszystkich wyznaĔ. W rzeczywistoĞci jednak, ze wzglĊdu na swoją treĞü,
ograniczaá on wolnoĞü sumienia ludzi wszystkich wyznaĔ, a juĪ nie
mógá w Īaden sposób dotyczyü katolików, a to z nastĊpujących powodów. Okólnik ten powoáywaá siĊ jedynie na dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolnoĞci sumienia i wyznania4, a zupeánie nie
uwzglĊdniaá postanowieĔ Porozumienia z 1950 roku. Okólnik w
§ 1 mówiá, Īe “dyrekcja zakáadu leczniczego umawia duchownych,
jako kapelanów szpitalnych, w miarĊ potrzeby po jednym z kaĪdej
gminy wyznaniowej (...) kapelani otrzymują ryczaátowe wynagrodzenie, którego wysokoĞü okreĞli zarządzenie Ministra Zdrowia (...)
dyrekcja zapewni duchownemu przebywającemu w szpitalu na jej
zaproszenie, miejsce w jednym z pomieszczeĔ szpitalnych (np. w
pokoju lekarza dyĪurnego)”. Porozumienie z 1950 roku regulowaáo
tĊ sprawĊ zupeánie inaczej. Najbardziej jednak raĪący byá § 2 okólnika, który stanowiá: “na Īądanie chorego zgáoszone ordynatorowi
oddziaáu, lekarzowi dyĪurnemu lub przeáoĪonej pielĊgniarek, dyrekcja zawezwie kapelana szpitalnego wyznania wskazanego przez
chorego”.
Przepisu tego w Īaden sposób nie da siĊ pogodziü z wolnoĞcią
sumienia i wyznania. Trudno mówiü o realizacji tej zasady w sytuacji, gdy czáowiek chory, pragnąc pojednaü siĊ z Bogiem, w sprawach swojego sumienia, a wiĊc najbardziej delikatnych i osobistych,
miaá zwracaü siĊ o pozwolenie do personelu szpitalnego i miaá byü
czĊsto zaleĪny od dobrej czy záej woli tych osób. Byáo to ewidentne
pogwaácenie sumienia i to w sprawach najbardziej istotnych, sprawach duchowych.
4

Dz. U. z 1950 r. Nr 45, poz. 334.
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Aby uniknąü ingerencji osób trzecich w relacjach pomiĊdzy chorym i kapáanem, Īeby usunąü wszelkie skrĊpowanie chorego, zostaáo
wyraĨnie powiedziane w aneksie do pkt 18 Porozumienia z 1950
roku: “kapelan bĊdzie miaá moĪnoĞü odwiedzania chorych”, bowiem
tylko wtedy chory miaáby moĪliwoĞü bezpoĞrednio zwróciü siĊ do
kapelana o posáugĊ duszpasterską.
Wobec powyĪszych powodów naleĪy stwierdziü, iĪ okólnik
z 5 sierpnia 1950 r. wyrządzaá wielką krzywdĊ chorym, przebywającym w zakáadach leczniczych. Takie stanowisko reprezentowaá
takĪe Episkopat Polski, a jego sekretarz bp Zygmunt ChoromaĔski
w pismach kierowanych do Rządu Polskiego domagaá siĊ wydania
dodatkowej instrukcji w sprawie posáug religijnych w zakáadach
leczniczych, zgodnej z Porozumieniem z 1950 roku i gwarantującej
wyznania chorym katolikom wolnoĞü sumienia i wyznania5.
Dopiero przemiany, które nastąpiáy w Polsce w paĨdzierniku
1956 roku spowodowaáy, iĪ Minister Zdrowia wydaá w dniu
3 grudnia 1956 roku instrukcjĊ nr 53/56 w sprawie udzielania
posáug religijnych chorym przebywającym w szpitalach i sanatoriach6.
Instrukcja ta zawieraáa ogólne wskazania w sprawie udzielania
posáug religijnych w zakáadach leczniczych, m. in.:
1) “KaĪdy szpital zobowiązany jest do udostĊpnienia zaspokojenia potrzeb religijnych tym chorym, którzy sobie tego Īyczą”
(§ 1.1).
Miarodajne wiĊc byáo Īyczenie chorego, wypowiedziane do jakiegokolwiek z pracowników szpitalnych (pielĊgniarka, salowa,
lekarz itd.) lub samego kapelana. Instrukcja nie wymagaáa ani pisemnego wypowiadania Īyczenia, ani teĪ wypowiadania go wobec
dyrektora szpitala lub jakiegoĞ czáonka dyrekcji. Wypowiadaü
proĞbĊ o sprowadzenie kapáana moĪna byáo nie tylko sáowem, ale w
kaĪdy inny sposób, chodziáo jedynie o to, aby moĪna byáo z niego
wnioskowaü, Īe chodzi o przywoáanie kapáana. W razie nieuczynienia zadoĞü Īyczeniu o sprowadzenie kapáana, osoby do których
5

Zob. Pismo Sekretarza Episkopatu do Rządu RP z dnia 8 wrzeĞnia
1950 r., za poĞrednictwem UrzĊdu do Spraw WyznaĔ, nr 580, Archiwum Akt
Nowych (AAN), Urząd do Spraw WyznaĔ (UdSW), sygn. 126/60, s. 17-18.
6
Dz. Urz. MZ nr 24, poz. 202.
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proĞbĊ skierowano – dyrekcja, pracownicy – odpowiedzialni byli za
zaniedbanie obowiązku. Kapelan natomiast nie mógá zaopatrywaü
chorych, jeĪeli ani sam chory, ani jego rodzina o to nie prosili.
2) “Kapelan moĪe odwiedzaü chorych – przy uwzglĊdnieniu postanowieĔ regulaminu szpitalnego i specyficznych warunków danego zakáadu” (§ 3).
Byáo to zgodne z postanowieniem pkt 18, i aneksu do niego,
Porozumienia z 14 kwietnia 1950 roku. Swobodne odwiedzanie
chorych, i w kaĪdej chwili, byáo wiĊc podstawowym prawem kapelana, który byá duszpasterzem chorych w szpitalu; oczywiĞcie kapelan nie mógá odwiedzaü chorych w czasie wizyty lekarskiej, badaĔ,
zabiegów, jakie lekarze przeprowadzali u chorych, ani teĪ w czasie
przeprowadzania porządków lub wydawania posiáków chorym, o ile
nie przemawiaáy za tym nagáe, pilne potrzeby.
3) “Czas i miejsce wykonywania obrzĊdów religijnych związanych z udzielaniem posáug religijnych, ustalają wspólnie kapelan
i dyrekcja szpitala” (§ 4.1).
Chodziáo tu przede wszystkim o naboĪeĔstwa (msze Ğw., naboĪeĔstwa popoáudniowe, róĪaniec itp.) i o codzienne zaopatrywanie
chorych w warunkach normalnych, gdyĪ wypadki nagáe wymagaáy
natychmiastowego zaopatrzenia chorego bez wzglĊdu na porĊ dnia.
Przepisy instrukcji nakáadaáy takĪe, w sposób poĞredni, pewne
obowiązki na rodziny osób przebywających w szpitalach: porozumienie siĊ z kapelanem lub odnoĞnym pracownikiem szpitala
i przedstawienie mu proĞby o objĊcie opieką duszpasterską chorego;
w przypadkach ciĊĪkich, gdy chory sam nie mógá przywoáaü
kapáana, obowiązek stanowczego domagania siĊ sprowadzenia kapáana, tym bardziej, Īe instrukcja nakáadaáa obowiązek na dyrekcjĊ
zakáadu leczniczego, aby szpital miaá umówionego kapelana, który
by w kaĪdej chwili mógá chorego wyspowiadaü, udzieliü sakramentów Ğw. itp.
Zatem od strony prawnej sprawa udzielania posáug religijnych
chorym przebywającym w szpitalach i sanatoriach zastaáa uregulowana powyĪej omówioną instrukcją Ministra Zdrowia. Ministerstwo
Zdrowia w oĞwiadczeniu z dnia 7 listopada 1962 r. (Nr K.P.
13-220/62) stwierdziáo, Īe “instrukcja z 3 grudnia 1956 roku obowiązuje i zapewnia chorym zupeáną swobodĊ w zaspokajaniu
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potrzeb religijnych; Īe praktyka dotychczasowa nie budzi Īadnych
zastrzeĪeĔ, a regulaminy szpitalne nie mogą zmieniaü instrukcji
wydanych przez Ministerstwo Zdrowia. RównieĪ dyrekcja szpitala
nie moĪe w pismach do kapelanów wprowadzaü ograniczeĔ w stosunku do ich posáugi”7.
Niestety dyrektorzy niektórych szpitali na terenie kraju wydawali
“regulaminy”, “wytyczne”, “zarządzenia” dotyczące pracy duszpasterskiej kapelanów szpitalnych i posáug religijnych w szpitalach.
Zarządzenia te Ğwiadczyáy nie tylko o braku umiaru i tolerancji, ale
byáy takĪe dowodem bezdusznego biurokratyzmu.
Oto kilka przykáadów:
– Regulamin w Szpitalu Miejskim im. Strusia w Poznaniu stanowiá m.in. – “do posáugi moĪna wzywaü wyáącznie kapelana szpitalnego; chory prosi o posáugĊ religijną poprzez pielĊgniarkĊ oddziaáową, która zgáasza to u lekarza oddziaáowego lub dyĪurnego; lekarz
dyĪurny wpisuje na kartce imiĊ i nazwisko chorego, oraz numer sali
chorego. Kartka zastaje záoĪona w portierni szpitala
i sáuĪy jednoczeĞnie jako podstawa do wezwania kapelana szpitalnego, bĊdąc zarazem uprawnieniem do wejĞcia na oddziaá i udzielenia posáugi religijnej okreĞlonemu choremu; kapelan przy wejĞciu
do szpitala zgáasza siĊ do lekarza dyĪurnego, od którego otrzyma
zlecenie na posáugĊ religijną”8.
– Regulamin Powiatowego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Pawáowa w Poznaniu byá identyczny – nosiá nazwĊ “zarządzenie wewnĊtrzne” – ale zawieraá jeszcze pewne dodatkowe ograniczenie:
“przy wejĞciu do szpitala kapelan odbiera kartkĊ od portiera, a po
udzieleniu choremu posáugi religijnej oddaje kartkĊ pielĊgniarce
dyĪurnej, która przekazuje ją lekarzowi dyĪurnemu9.
– Na terenie miasta Zabrza wprowadzone zostaáy w szpitalach
specjalne ksiąĪki numerowe, gdzie naleĪaáo wpisaü czas pobytu
kapelana u chorego (dokáadnie co do minuty).
7
Zob. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej z dnia 11 lutego 1981 r.,
Nr R-K 8006, AAN, UdSW, sygn. 64/23, s. 78
8
Zob. Pismo bpa Z. ChoromaĔskiego do Ministra J. Sztachelskiego z dnia
23 lipca 1962 r., Nr 510, AAN, UdSW, sygn. 47/1390, s. 38-39.
9
TamĪe, s. 39.
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W szpitalach: im. Narutowicza oraz w Szpitalu Specjalistycznym
w Krakowie, zgodnie z zarządzeniami dyrekcji tych zakáadów
leczniczych, kapelan mógá odprawiaü mszĊ Ğw. tylko w niedzielĊ
i ĞwiĊta. W dni powszednie zabroniono kapelanom odprawiania
naboĪeĔstw w kaplicach szpitalnych. W obydwu tych szpitalach
postawiono jako zasadĊ, Īe kapelana z posáugami religijnymi mogli
wezwaü tylko ciĊĪko chorzy. Zgáaszaü oni mieli swoje proĞby siostrom oddziaáowym, te zaĞ przekazywaáy pisemne Īyczenia chorych
do aprobaty dyĪurnemu lekarzowi, który miaá uwzglĊdniü wyáącznie
wezwania ciĊĪko chorych, przy czym “celem stworzenia obáoĪnie
chorym katolikom odpowiednich warunków do zaspokojenia potrzeb religijnych – siostry winny przenieĞü leĪących chorych do
odosobnionego i na ten cel wyznaczonego pomieszczenia”. Tak
dosáownie brzmiaáo pismo okólne wydane w tej sprawie przez dyrekcjĊ szpitala im. Narutowicza. Podobna procedura dotycząca wezwania ksiĊdza do chorych obowiązywaáa równieĪ w szpitalu Specjalistycznym w Krakowie. Lekarz decydowaá, do którego chorego
miaá byü wezwany kapáan, uwzglĊdniano jedynie proĞby obáoĪnie
chorych. Inni pacjenci, teoretycznie mogli zaspokoiü swoje potrzeby
religijne w niedzielĊ w kaplicy szpitalnej. OczywiĞcie przy duĪej
iloĞci chorych, przebywających w kaĪdym z tych szpitali, przy obowiązującym w szpitalach rozkáadzie innych czynnoĞci, związanych
z leczeniem chorych, ta moĪliwoĞü korzystania z posáug religijnych
byáa wáaĞciwie nieosiągalna.
– Jeszcze gorzej przedstawiaáa siĊ sytuacja w szpitalu w Wadowicach. Tam, na wyraĨne polecenie dyrekcji, msza Ğw. w kaplicy
szpitalnej nie byáa w ogóle odprawiana, gdyĪ kapelan w niedziele
i ĞwiĊta nie byá dopuszczany do kaplicy. ĩądania chorych wnoszone
na piĞmie, by przybyá do nich kapáan z posáugą religijną, byáy odrzucane. Wzywano ksiĊdza jedynie do umierających, ĪyczeĔ zaĞ
innych chorych nawet tych ciĊĪko zupeánie nie uwzglĊdniano10.
Dyrektorzy zakáadów leczniczych wydając regulaminy ograniczające dostĊp kapáana do chorego lekcewaĪyli nie tylko przepisy instrukcji Ministra Zdrowia z 3 grudnia 1956 roku, która mó10

Zob. Pismo bpa F. Jopa do Ministra M. Zygmanowskiego – Dyrektora UrzĊdu do Spraw WyznaĔ z dnia 22 marca 1956 r., nr 1799/56 AAN, UdSW, sygn.
47/1390, s. 1-3.
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wiáa o moĪnoĞci odwiedzania chorych, lecz takĪe, a moĪe przede
wszystkim, przepisy Konstytucji PRL11. Artykuá 82 stanowiá: “Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolnoĞü sumienia i wyznania. KoĞcióá i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypeániaü swoje funkcje religijne. Nie wolno zmuszaü obywateli
do niebrania udziaáu w czynnoĞciach lub obrzĊdach religijnych. Nie
wolno teĪ nikogo zmuszaü do udziaáu w czynnoĞciach lub obrzĊdach
religijnych”12.
Zarządzenia szpitalne, uniemoĪliwiające lub utrudniające chorym
katolikom korzystanie z posáug religijnych i speánianie praktyk religijnych w zakáadach leczniczych, stanowiáy takĪe naruszenie dekretu o ochronie wolnoĞci sumienia i wyznania, przewidującego w artykule 3 sankcje karne dla tego, “kto w jakikolwiek sposób zmusza
inną osobĊ do udziaáu w czynnoĞciach lub obrzĊdach religijnych,
albo ją od tego bezprawnie powstrzymuje”, jak równieĪ “kto w jakikolwiek sposób nawoáuje lub zachĊca do popeánienia czynów okreĞlonych w art. 3”.
Episkopat Polski w okresie Polski Ludowej wyraĪaá wielokrotnie
opiniĊ w kwestii ograniczania duszpasterskiej opieki sprawowanej
nad chorymi przebywającymi w zakáadach leczniczych. W 1973
roku, 135 Konferencja Plenarna Episkopatu uznaáa, Īe istnieje koniecznoĞü zasadniczego wyjaĞnienia sprawy obsáugi duszpasterskiej
w szpitalach i zakáadach lecznictwa zamkniĊtego w ramach normalizacji stosunków miĊdzy KoĞcioáem a paĔstwem. Instrukcja Ministra Zdrowia z 1956 roku nie zabezpieczaáa bowiem opieki duszpasterskiej nad chorymi13. Episkopat domagaá siĊ uregulowania powyĪszych spraw zgodnie z Konstytucją PRL, dokumentami Soboru
WatykaĔskiego II, które stanowiáy: “specjalną troską naleĪy otaczaü
tych wiernych, którzy ze wzglĊdu na warunki Īycia nie mogą dosta11

Sekretarz Episkopatu bp Z. ChoromaĔski w piĞmie skierowanym do Ministra
Zdrowia i Opieki Spoáecznej J. Sztachelskiego z dnia 23 lipca 1962 r., Nr 510,
prosiá “o spowodowanie natychmiastowego uchylenia regulaminów oraz o wyjaĞnienie dyrektorom szpitali, Īe sprawa posáug religijnych w szpitalach jest uregulowana w Instrukcji z 3.12.1956 roku i nie jest dopuszczalne wydawanie sprzecznych z tą instrukcją zarządzeĔ”. AAN, UdSW, sygn. 47/1390, s. 40.
12
Tekst jedn. Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36.
13
Zob. Pismo sekretarza Episkopatu do Ministra Zdrowia i Opieki Spoáecznej
z 28 czerwca 1972 r., AAN, UdSW, sygn. 44/851, s. 1.

116

B. Ratajczak

tecznie korzystaü z ogólnej zwykáej opieki duszpasterskiej proboszczów lub caákowicie są jej pozbawieni (...)”14, “(...) najwaĪniejsze
jest (...) to, aby KoĞcióá miaá taką wolnoĞü dziaáania, jakiej wymaga
troska o zbawienie ludzi (...). WolnoĞü ta tak dalece przysáuguje
KoĞcioáowi, Īe ci, którzy ją zwalczają, sprzeciwiają siĊ woli BoĪej
(...) chrzeĞcijanom tak samo wszystkim innym ludziom, przysáuguje
prawo cywilne do tego, by nie doznawali przeszkód w prowadzeniu
swojego Īycia wedáug sumienia (...)”15; “Nie wolno (...) go [czáowieka] zmuszaü aby postĊpowaá wbrew swemu sumieniu. Ale nie
wolno mu teĪ przeszkadzaü w postĊpowaniu zgodnie z wáasnym
sumieniem, zwáaszcza w dziedzinie religijnej (...)”16.
Katolik podczas choroby nie powinien byü zatem przez kogokolwiek ograniczany czy pozbawiany prawa do opieki duchowej,
którą KoĞcióá zgodnie ze swoją misją zbawczą ma obowiązek mu
zapewniü.
KoĞcióá domagaá siĊ równieĪ, aby regulacja duszpasterskiej
opieki nad chorymi w zakáadach leczniczych byáa zgodna z wspóáczesnym prawem miĊdzynarodowym, które zalicza wolnoĞü sumienia i wyznania do podstawowych praw czáowieka.
Tutaj Episkopat powoáywaá siĊ na fundamentalne akty prawa
miĊdzynarodowego, takie jak:
– Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 roku, (ratyfikowana przez PolskĊ)17, art. 55: “Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera: (...) /c/ powszechne poszanowanie i przestrzeganie
praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci dla wszystkich bez
wzglĊdu na rasĊ, páeü, jĊzyk lub wyznanie”.
– Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka z 10 grudnia 1948 ro18
ku , art. 18: “KaĪdy czáowiek ma prawo wolnoĞci myĞli, sumienia
i wyznania (...)”. Szereg paĔstw powoáywaáo siĊ na tĊ zasadĊ w swoich konstytucjach.
14

Zob. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w KoĞciele, n. 18, w: Sobór
WatykaĔski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, PoznaĔ 1967, s. 240-241.
15
Zob. Deklaracja o wolnoĞci religijnej, n. 13, w: Sobór WatykaĔski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, PoznaĔ 1967, s. 423-424.
16
TamĪe, n. 3, s. 416.
17
Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
18
Tekst w: A. Przyborowska-Klimczak, Prawo miĊdzynarodowe publiczne.
Wybór dokumentów, Lublin 1995, s. 188

MoĪliwoĞci sprawowania opieki duszpasterskiej w zakáadach

117

– MiĊdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
z 16 grudnia 1966 roku (ratyfikowany przez PolskĊ)19, art. 18 ust. 1:
“KaĪdy ma prawo do wolnoĞci myĞli, sumienia i wyznania. Prawo
to obejmuje wolnoĞü posiadania lub przyjmowania wyznania lub
przekonaĔ wedáug wáasnego wyboru oraz do uzewnĊtrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej
religii lub przekonaĔ przez uprawianie kultu, uczestniczenie w
obrzĊdach, praktykowanie i nauczanie”. PaĔstwa strony tego Paktu
“przyjĊáy na siebie obowiązek natychmiastowego zastosowania
i poszanowania wszystkich bez wyjątku praw objĊtych paktem”20.
– Akt KoĔcowy Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy
w Helsinkach z 1 sierpnia 1975 r. (podpisany przez PolskĊ)21, art.
VII: “W dziedzinie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci PaĔstwa uczestniczące bĊdą postĊpowaü zgodnie z celami i zasadami
Karty Narodów Zjednoczonych i Powszechną Deklaracją Praw
Czáowieka. BĊdą one równieĪ wypeániaü (...) m. in. MiĊdzynarodowe Pakty Praw Czáowieka, jeĞli są nimi związane”.
Jednak dopiero zmiany polityczne, które dokonaáy siĊ w Polsce
w sierpniu 1980 roku, przyczyniáy siĊ do zasadniczych zmian w
dziedzinie duszpasterstwa chorych.
Podczas spotkania przedstawicieli Rządu i KoĞcioáa katolickiego
w ramach Komisji Wspólnej, które miaáo miejsce 11 lutego 1981
roku, Episkopat domagaá siĊ: peánej wolnoĞci KoĞcioáa i peánej wolnoĞci sumienia, jeĪeli chodzi o indywidualne kontakty kapelana
z chorymi, a takĪe w związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 16 grudnia 1956 roku (nr L.III.2226/2/50) postulowaá zawarcie umowy o pracĊ z duchownymi, a nie umowy zlecenia. Chodziáo
bowiem o zapewnienie kapelanowi ubezpieczenia w ZUS z uwagi
na staáe naraĪanie jego zdrowia przy wypeánianiu posáug duszpasterskich. WysokoĞü wynagrodzenia nie byáa istotna dla KoĞcioáa22.
19

Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
Por. W. Góralczyk, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa 1979,
s. 253-254.
21
Tekst w: Z. Lachowski, A. D. Rotfeld, Od Helsinek do Madrytu. Dokumenty
Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy w Europie 1973-1983, Warszawa 1983,
s. 118.
22
Zob. komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej z dnia 11 lutego 1981 r.,
nr RK-8006, AAN, UdSW, sygn. 126/160, s. 80.
20
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Ponadto Episkopat postulowaá utworzenie kaplic we wszystkich
szpitalach i sanatoriach, a wyjątkowo tylko wydzielenie miejsca
– oratorium, które bĊdzie przeznaczone na odprawianie mszy
Ğw., udzielanie sakramentów Ğw. i przechowywanie sprzĊtu liturgicznego.
Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej reprezentanci KoĞcioáa
stwierdzili, iĪ w okresie Polski Ludowej cechami charakteryzującymi duszpasterstwo chorych byáo: niehumanitarne administrowanie
dopuszczania kapelanów do chorych; procedura zapraszania kapelana powodowaáa czĊsto, a w niektórych szpitalach – z reguáy, niemoĪliwoĞü dojĞcia ksiĊdza do chorego w ciĊĪkim stanie, a nawet
umierającego, a takĪe miaáo miejsce niehumanitarne likwidowanie
kaplic w szpitalach i sanatoriach, które zamykane byáy “chwilowo”
pod pretekstem remontu, a po remoncie nie byáy przywracane, tylko
adaptowane na inne cele (Ğwietlica, sala wykáadowa itp.). Przy tych
likwidacjach wspóápracowaáy w sposób bardzo aktywny wydziaáy
do spraw wyznaĔ.
Postulaty Episkopatu Polski zostaáy przez ówczesne wáadze
uwzglĊdnione, bowiem Minister Zdrowia i Opieki Spoáecznej w
dniu 9 wrzeĞnia 1981 roku wydaá instrukcjĊ w sprawie zapewnienia
posáug religijnych chorym przebywającym w szpitalach, sanatoriach
i domach pomocy spoáecznej23 (instrukcja ta obowiązuje do dnia
dzisiejszego). Jak z samego tytuáu widaü, dostĊpnoĞü posáug religijnych rozszerzono takĪe na domy pomocy spoáecznej resortu zdrowia
i opieki spoáecznej. Warunkiem zaspokojenia potrzeb religijnych
jest Īyczenie chorego (§ 1). JeĞli chodzi o zakres posáug, to na
pierwszym miejscu instrukcja postawiáa wysáuchiwanie mszy Ğw.
transmitowanej przez Polskie Radio (stanowi to nowoĞü w stosunku
do poprzednich regulacji). Ponadto kapelani mogą odprawiaü msze
Ğw. w niedziele i przyjĊte ĞwiĊta na terenie zakáadów: w kaplicy lub
Ğwietlicy czy innym lokalu. Kapelan moĪe w sposób swobodny
nawiedzaü chorych na salach przy uwzglĊdnieniu regulaminu szpitalnego i specyficznych warunków danego oddziaáu, a w wypadku
nieobecnoĞci kapelana mógá go zastąpiü inny kapelan. Ten przepis
stosuje siĊ takĪe w przypadku chorego innego wyznania (§ 3).
23

Dz. Urz. MZiOS z 1981 r. Nr 9, poz. 35.
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W zakáadach, gdzie nie ma kaplic, dyrektor jest zobowiązany do
wydzielenia kapelanowi maáego pomieszczenia, sáuĪącego do przechowywania NajĞwiĊtszego Sakramentu, innych przedmiotów kultu
religijnego i paramentów. Tam nie odprawia siĊ naboĪeĔstw zbiorowych, moĪna jednak udzielaü indywidualnych posáug religijnych
(§ 5). Czas i miejsce wykonywania posáug winny byü uzgodnione
z dyrektorem lub ordynatorem. Posáugi te nie powinny zakáócaü
normalnej obsáugi chorych. Obowiązkiem dyrektorów jest zadbanie,
aby kapelan nie natrafiaá na trudnoĞci, a jednoczeĞnie, by byáy zachowane zasady wolnoĞci sumienia i wyznania wobec wszystkich
chorych (w poprzedniej instrukcji te zasady naleĪaáo zachowaü tylko
wobec innych wyznaĔ lub niewierzących) (§ 4)24.
Instrukcja wzmocniáa znacznie status kapelana szpitalnego. Kapelan jest kierowany do pracy przez wáadzĊ koĞcielną, zawiera
umowĊ o pracĊ w charakterze kapelana z wynagrodzeniem okreĞlonym przez odrĊbne przepisy (§ 6). Zmieniáa siĊ wiĊc jego sytuacja
prawna – jest pracownikiem sáuĪby zdrowia, obowiązanym prowadziü ksiąĪeczkĊ zdrowia, posiada wszystkie uprawnienia ĞwiadczeĔ
spoáecznych. Jako taki winien przestrzegaü regulaminu zakáadu
i zarządzeĔ dyrekcji (§ 7). Zarządzenia te nie mogą stawiaü jednak
przeszkód w wypeánianiu obowiązków kapelana.
Niestety przez okres Polski Ludowej, a wiĊc do roku 1989, pomimo wydania w 1981 roku powyĪej omówionej instrukcji, gwarantującej w szerokim zakresie speánianie praktyk religijnych i korzystanie z posáug religijnych przez chorych przebywających w zakáadach opieki zdrowotnej, istniaáy szpitale, w których kontakt personelu z ksiĊdzem byá nieprawidáowy i niewáaĞciwy. MoĪna
przypuszczaü, Īe w tych instytucjach panowaáa zbiurokratyzowana
metoda dziaáania i ona rzutowaáa takĪe na kontakt personelu z ksiĊdzem. Bo przecieĪ Īaden przepis prawny nie przewidywaá pisania
podania do dyrektora zakáadu leczniczego o pozwolenie ksiĊdzu na
przychodzenie do chorego, znajdującego siĊ w jego instytucji. KaĪdy mógá wezwaü ksiĊdza do chorego, np. sam chory, ktoĞ przez
niego poproszony, rodzina, przyjaciele.
24
Zob. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. 1: Zagadnienia wstĊpne.
Rys historyczny, Lublin 1996, s. 286.
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Zjawisko niedopuszczania kapelana do chorego w zakáadach
leczniczych wynikaáo, jak moĪna przypuszczaü, z pewnej niedojrzaáoĞci. Niedopuszczanie kapáana do chorego byáo przestĊpstwem nie
tylko w stosunku do czáowieka, z punktu widzenia moralnoĞci
i obowiązku niesienia pomocy sáabszym, a w tym wypadku – tak
bardzo krzepiącej pomocy duchowej, ale takĪe wykroczeniem przeciw Konstytucji i prawu PRL i powinno byü karane25.
Pozbawienie chorego kontaktu z kapáanem byáo wielką krzywdą
wyrządzoną nie tylko czáowiekowi w sferze religijnej, ale takĪe
pacjentowi w procesie leczenia26.
Podsumowując naleĪy stwierdziü, iĪ w praktyce, dopiero od roku
1989 moĪna mówiü o swobodzie speániania posáug religijnych wobec chorych przebywających w zakáadach opieki zdrowotnej. Wtedy
dopiero zostaáy w peáni zrealizowane regulacje zawarte w instrukcji
Ministra Zdrowia i Opieki Spoáecznej z dnia 9 wrzeĞnia 1981 roku.

25
Kodeks karny z 1969 roku, w art. 196 przewidywaá karĊ pozbawienia wolnoĞci do lat 5, m. in. za powstrzymywanie obywateli od podjĊcia czynnoĞci religijnych lub od udziaáu w obrzĊdach i czynnoĞciach religijnych.
26
Zob. S. Pawlina, Status prawny duszpasterstwa chorych w szpitalach i sanatoriach, w: Ludzie chorzy i starsi w KoĞciele, Warszawa 1981, s. 144.
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Wybór Biskupa Rzymu
“Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam” – takimi
sáowami kardynaá, pierwszy w stopniu diakonów, ogáasza Ğwiatu
wybór kolejnego nastĊpcy ĞwiĊtego Piotra, Biskupa Rzymu. Faktem
tym interesuje siĊ niemal caáy Ğwiat, nie tylko katolicy. Biskup
Rzymu z racji swego urzĊdu przewodniczy KoĞcioáowi powszechnemu, posiada najwyĪszą, peáną, bezpoĞrednią i powszechną wáadzĊ
zwyczajną, którą moĪe wykonywaü w sposób nieskrĊpowany (por.
kan. 331 KPK/83). Jego zwierzchnoĞü duchową aktualnie uznaje
ponad miliard ludzi.
Analizując historiĊ papiestwa, moĪna postawiü dwa zasadnicze
pytania: 1) w jaki sposób dotychczas dokonywano wyboru osoby,
peániącej tak waĪną posáugĊ w KoĞciele; 2) jak bĊdzie przebiegaáo
konklawe, podczas którego zostanie wybrany nowy Biskup Rzymu.
RozstrzygniĊcie tych kwestii wymagaáoby szczegóáowych opracowaĔ zawartych w wielu monografiach. Niniejszy artykuá jest tylko
próbą odpowiedzi na powyĪsze pytania. Stanowi on rys historycznoprawny ukazujący genezĊ i rozwój norm dotyczących instytucji
konklawe, ze szczególnym uwzglĊdnieniem problemu dąĪeĔ KoĞcioáa do uniezaleĪnienia siĊ od wpáywów na wybór Biskupa Rzymu
osób i wáadz Ğwieckich.
1. Wybór Piotra Apostoáa
Chrystus wybraá Piotra. Ewangelia ukazuje ten fakt nastĊpująco:
“A Jezus wejrzawszy na niego rzeká: «Ty jesteĞ Szymon, syn Jana,
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ty bĊdziesz nazywaá siĊ Kefas» – to znaczy Piotr”1. Nie wiadomo, w
którym momencie to postanowienie weszáo w Īycie: od chwili przyáączenia siĊ Szymona do Jezusa czy teĪ moĪe od ustanowienia Kolegium Dwunastu, czy dopiero od rozesáania apostoáów na samodzielne prace misyjne2. To szczególne wejrzenie Jezusa oraz zmiana
imienia Szymona mogą uchodziü za pewien sposób formalnego
powoáania KsiĊcia Apostoáów3. Wydaje siĊ jednak, Īe jest to dopiero pierwszy etap w powierzaniu Apostoáowi Piotrowi urzĊdu Namiestnika Chrystusa na ziemi.
Drugi etap nastąpi nieco póĨniej, w trakcie publicznej dziaáalnoĞci Chrystusa, i zostanie poprzedzony tak zwanym egzaminem teologicznym4.
Ostateczne potwierdzenie prymatu otrzymuje Piotr po zmartwychwstaniu Chrystusa, podczas dialogu Mistrza z Apostoáem,
kiedy Jezus trzykrotnie zapytaá Piotra, czy Go miáuje, a po twierdzącej odpowiedzi ucznia trzykrotnie powtarza: “PaĞ baranki moje, paĞ
owce moje”5.
2. Wybór nastĊpców Piotra
Chrystus nie okreĞliá, w jaki sposób mają byü wyznaczani kolejni
nastĊpcy ĞwiĊtego Piotra. Nie zachowaáy siĊ takĪe Īadne Ĩródáa
mogące Ğwiadczyü o tym, Īe uczyniá to Piotr Apostoá. Z relacji historycznych poznajemy nazwiska pierwszych nastĊpców KsiĊcia
Apostoáów – są nimi jego najbliĪsi wspóápracownicy: Linus, Anaklet, Klemens I6. Wybór zawdziĊczają bliskoĞci, w jakiej Īyli
ze ĞwiĊtym Piotrem7. Formalnego aktu wyboru dokonują wspóábracia i wierni8.
1

J 1, 42.
K. Romaniuk, ĝw. Piotr. ĩycie i dzieáo, Katowice 1995, s. 23.
3
TamĪe, s. 24.
4
Por. Mt 16, 15-20; M. ĩurowski, O duchowieĔstwie w szczególnoĞci, Warszawa 1970, s. 23; E. Sztafrowski, PodrĊcznik..., s. 10.
5
J 21, 15-17.
6
Biogramy wszystkich papieĪy (265) i antypapieĪy (39) opracowaá K. Dopieraáa, KsiĊga papieĪy, Pallottinum 1996, s. 503.
7
M. Lehnert, Nie lĊkaj siĊ byü papieĪem, TP 1996 nr 10.
8
W. Wójcik, Projekt rozszerzenia kolegium wyborców papieĪa, “Prawo Kanoniczne” 18(1975), nr 1-2, s. 30.
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PraktykĊ gminy rzymskiej, stosowaną odnoĞnie do wyboru biskupa, przedstawia Klemens Rzymski w pierwszym LiĞcie do Koryntian. Napisaá on, Īe po apostoáach prawo wyznaczania biskupów
wykonują mĊĪowie wybitni i doĞwiadczeni, a caáy KoĞcióá wyraĪa
swą zgodĊ9.
ĝwiĊty Cyprian w pismach z III wieku podaje jako powszechną
praktykĊ, iĪ o wyborze biskupa decydują ci, nad którymi ma byü
on zwierzchnikiem. Wybór dokonywaá siĊ w obecnoĞci biskupów
z prowincji.
Podejmowana publicznie decyzja o wyborze biskupa byáa aktem
záoĪonym. JuĪ na początku trzeciego wieku w sprawĊ tĊ zaczynają
ingerowaü co znaczniejsi wierni Ğwieccy (por. sprawa schizmy Hipolita [217-235])10.
W literaturze ustaliáa siĊ opinia, Īe w pierwszych wiekach chrzeĞcijaĔstwa wyboru dokonywaáo w zasadzie duchowieĔstwo, natomiast lud (wierni), proponowaá i postulowaá kandydata, dawaá Ğwiadectwo o jego Īyciu oraz wyraĪaá zgodĊ na dokonany wybór11.
Omówione powyĪej sposoby wyboru papieĪa zostaáy wprowadzone na zasadzie prawa zwyczajowego. Pierwszą ustawĊ wyborczą
w tym wzglĊdzie wydaje dopiero papieĪ Symmach (498-514). Staje
siĊ to na synodzie w 499 roku. Wedáug postanowieĔ tej ustawy papieĪem zostawaá ten, kogo jednomyĞlnie wybraá ogóá duchowieĔstwa. W ten sposób papieĪ ograniczyá grono elektorów Biskupa
Rzymu tylko do jednej grupy, to jest do kleru rzymskiego, oraz zakazaá wszelkiego rodzaju umów i uzgodnieĔ dotyczących kandydata
na urząd za Īycia papieĪa12. Przepisy te w roku 607 uzupeánia papieĪ
Bonifacy III (606-607), postanawiając, Īe wybór nastĊpcy moĪe siĊ
odbyü nie wczeĞniej niĪ trzy dni po Ğmierci poprzednika13. Zasady te
nie przyjĊáy siĊ w praktyce z powodu wzrastającego znaczenia arystokracji rzymskiej, która chciaáa mieü wpáyw na wybór biskupa
swojego miasta.
9
H. Stadler, Leksykon papieĪy i soborów, Panda 1992, s. 321; W. Góralski, Lud
BoĪy. KoĞcielne prawo osobowe, CzĊstochowa 1996, s. 109; M. ĩurowski, O duchowieĔstwie..., s. 31.
10
R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieĪy, Kraków 1990, s. 16.
11
W. Wójcik, Projekt..., s. 32.
12
TamĪe, s. 33; H. Stadler, Leksykon..., s. 322.
13
M. ĩurowski, O duchowieĔstwie..., s. 32.
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Arystokracja – wbrew ustawie papieĪa Symmacha, jak równieĪ
wbrew dotychczasowej tradycji wybierania przez kler i lud –
wprowadziáa elekcjĊ dokonywaną przez szereg stanów duchownych
i Ğwieckich14.
PróbĊ powrotu do reformy papieĪa Symmacha podjąá w roku 769
papieĪ Stefan III (768-772), który pod groĨbą ekskomuniki zakazaá
osobom Ğwieckim, tak z szeregów wojskowych, jak i innych stanów,
udziaáu w wyborze Biskupa Rzymu. Czynne prawo wyborcze zastrzegá tylko dla miejscowego kleru, natomiast bierne prawo wyborcze otrzymali kardynaáowie biskupi i kardynaáowie prezbiterzy.
Ludowi pozostaáa aklamacja15.
Prawo wydane przez papieĪa Stefana III nie przyjĊáo siĊ.
W dziewiątym wieku powrócono do wyboru papieĪa wedáug stanów. Doprowadziáo to do walk o tron papieski oraz do wyboru wielu antypapieĪy16.
Zdarzaáo siĊ, Īe oprócz sposobów opisanych powyĪej, stosowano
inny: papieĪe wzorem cesarzy rzymskich próbowali wyznaczaü
nastĊpców. Jednak praktyka ta bardzo szybko zostaáa zakazana17.
3. Pierwsze przypadki ingerencji wáadców Ğwieckich
Na wybór gáowy KoĞcioáa katolickiego – poza duchowieĔstwem
i ludem miasta Rzymu – chciaáo mieü wpáyw takĪe wielu wáadców
Ğwieckich.
Do roku 313 (edykt tolerancyjny) wybór biskupa Rzymu odbywaá siĊ bez udziaáu wáadz paĔstwowych. Pierwszy akt ingerencji
wáadzy Ğwieckiej odnotowano w roku 355. Cesarz Konstancjusz
wysáaá na wygnanie papieĪa Liberiusza (352-366) i nakazaá wybraü
na jego miejsce antypapieĪa Feliksa (355-358)18.
14

Stany te to: prezbiterzy, diakoni i kler domowy, notable, milicja miejska i lud
rzymski, chociaĪ tej ostatniej grupie zapewnia siĊ jedynie prawo zatwierdzania
elekta poprzez aklamacjĊ, por. W. Wójcik, Projekt..., s. 34.
15
TamĪe, s. 34; H. Stadler, Leksykon..., s. 322; T. Pawluk, Prawo kanoniczne
wedáug Kodeksu Jana Pawáa II, t. 2, Olsztyn 1986, s. 114.
16
W. Wójcik, Projekt..., s. 34.
17
TamĪe, s. 35.
18
TamĪe, s. 37.
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Wáadcy Ğwieccy interweniowali nie tylko z wáasnej chĊci, ale
niekiedy wrĊcz zmuszeni byli do podjĊcia tego typu dziaáaĔ, aby
zaprowadziü áad w Rzymie. Zdarzaáo siĊ, Īe popierali legalnie wybranych papieĪy przeciw uzurpatorom. Tak byáo w roku 366, gdy
zwolennicy arianizmu, bĊdąc w mniejszoĞci, chcieli wybraü na tron
swojego kandydata – Ursyna. Cesarz stanąá po stronie wybranego
przez wiĊkszoĞü legalnego papieĪa Damazego I (366-384), a Ursyna
zesáaá na wygnanie. Bywaáo równieĪ i tak, Īe wáadcy Ğwieccy popierali antypapieĪy przeciw legalnie wybranym papieĪom dlatego, Īe ci
byli dla nich wygodniejsi w sprawowaniu wáadzy.
Innego rodzaju ingerencją wáadcy Ğwieckiego w wybory papieĪa
jest ustawa cesarza Honoriusza, wydana na proĞbĊ papieĪa Bonifacego I (418-422). PapieĪ ten zostaá wybrany przez rzymskich kapáanów 28 grudnia 418 roku. JednakĪe dzieĔ wczeĞniej rzymscy diakoni wybrali papieĪem innego kandydata – archidiakona Eulaliusza
(418-419), który zostaá wypĊdzony z Rzymu19. PapieĪ Bonifacy I,
nauczony przykrym doĞwiadczeniem z wáasnej elekcji, poprosiá
cesarza Honoriusza, aby ten cesarską powagą wydaá ustawĊ stanowiącą o sposobie wyboru papieĪa. Wedáug tej ustawy w sytuacji,
gdy elektorzy nie są zgodni i wybiorą dwóch kandydatów, Īaden
z nich nie zostanie ogáoszony papieĪem, a elekcjĊ przeprowadzi siĊ
ponownie. Cesarz uzna za prawowitego papieĪa tego, za którym
opowie siĊ kler, a ogóá wiernych doáączy swą zgodĊ20.
Jak siĊ okazaáo póĨniej, ustawa ta nie byáa stosowana, a dobry w
zaáoĪeniu zamysá papieĪa przeksztaáciá siĊ w záą praktykĊ. Precedens
ten posáuĪyá wáadcom Gotów i cesarzom bizantyjskim do wydawania ustaw w sprawie wyboru papieĪa oraz do ingerowania w przebieg elekcji.
W roku 483 papieĪ Symplicjusz (468-483) obawiając siĊ, Īe po
jego Ğmierci moĪe dojĞü do walk miĊdzy duchowieĔstwem o tron
papieski, zwróciá siĊ z proĞbą do przedstawiciela cesarza w Rzymie,
prefekta Basiliusa, aby ten nie dopuĞciá do wyboru bez uprzedniego
skonsultowania siĊ elektorów z prefektem co do osoby kandydata.
Cesarz Odoaker wydaá po Ğmierci tegoĪ papieĪa zakaz przystĊpowania do wyborów bez zgody monarchy.
19
20

R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 26.
W. Wójcik, Projekt..., s. 37.
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Dwukrotnie w wybory Biskupa Rzymu interweniowaá cesarz
Teodoryk Wielki. W roku 498 rozstrzygnąá spór miĊdzy papieĪem
Symmachem (498-514) a antypapieĪem WawrzyĔcem (498-506),
a w roku 526 osobiĞcie przeprowadziá wybór papieĪa Feliksa III
(526-530)21.
W roku 535 cesarz Justynian I ustaliá procedurĊ zatwierdzania
nowego papieĪa. Procedura ta zostaáa w roku 684 uproszczona w ten
sposób, Īe prawo aprobaty kandydata przekazano egzarsze cesarskiemu rezydującemu w Rawennie. Przyczyną nowelizacji byá zbyt
dáugi wakans Stolicy Apostolskiej, spowodowany oczekiwaniem na
pisma idące ze stolicy cesarstwa – Konstantynopola22. Praktyka
aprobaty cesarskiej ustaje w roku 741, po 206 latach obowiązywania. Jako ostatni powiadomienie o wyborze z proĞbą o zatwierdzenie
wysáaá do Konstantynopola w roku 741 papieĪ Zachariasz (741752)23 – ostatni Grek na tronie papieskim24.
3. Wpáyw cesarzy frankoĔskich i niemieckich na wybór
Biskupa Rzymu
Synod rzymski z roku 769 zarezerwowaá prawo wyboru papieĪa
dla duchowieĔstwa. Wyeliminowaá w ten sposób wpáyw monarchów
i ludu25. Wáadcy paĔstwa Franków, którzy po cesarzach bizantyjskich przejĊli strefĊ wpáywów na Póáwyspie ApeniĔskim, byli tylko
powiadamiani o dokonanym wyborze. PraktykĊ tĊ stosowano za
panowania Karola Máota, Pepina Maáego i Karola Wielkiego.
W roku 817 cesarz Ludwik PoboĪny (814-840) zawará pakt z papieĪem Paschalisem I (817-824), w którym cesarz zagwarantowaá,
Īe Īaden jego poddany – czy to spoĞród Franków, czy teĪ Longobardów – wbrew rzymianom nie bĊdzie ingerowaá w wybory papieĪa. Cesarz zaznaczyá jednak, Īe wszyscy rzymianie wybierają swo21

TamĪe, s. 38.
M. Banaszak, Historia KoĞcioáa katolickiego, t. 1, Warszawa 1989, s. 268.
23
F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. PodrĊcznik dla duchowieĔstwa, t. 1, Kraków 1932, s. 433.
24
R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 48.
25
W. Góralski, Lud BoĪy..., s. 109; E. Sztafrowski, PodrĊcznik..., s. 15; M. ĩurowski, Hierarchiczne..., s. 142; tenĪe, O duchowieĔstwie..., s. 32.
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jego biskupa jednomyĞlnie. Nowy papieĪ ma poprzez legatów powiadomiü cesarza o dokonanym wyborze. Jest to powrót do tradycyjnej formy wyboru przez kler, senat i lud26.
NastĊpca Paschalisa I, papieĪ Eugeniusz II (824-827), i cesarz
Lotar I (840-855), syn Ludwika PoboĪnego, czĊĞciowo uniewaĪnili
traktat z 817 roku. W dniu 11 listopada 824 r. cesarz i papieĪ zawarli
tzw. Constitutio Romana (zwaną teĪ niekiedy Constitutio Lothari),
w której prawo wyboru papieĪa zagwarantowano rzymianom, jednak elekt przed objĊciem urzĊdu musiaá skáadaü przysiĊgĊ wiernoĞci
na rĊce posáa cesarskiego. W roku 826 postanowienia tego ukáadu
zaakceptowaá synod rzymski27.
TenĪe cesarz Lotar w roku 844 uzaleĪniá wybór papieĪa od swojego “iussio” i od dokonania elekcji wobec swych legatów. Nastąpiáo rzeczywiste uzaleĪnienie Rzymu i papieĪa, od cesarza niemieckiego. Od tego czasu nastĊpuje okres zmiennego stosowania lub
niestosowania tego prawa – zaleĪnie od tego, czy wáadza cesarska
jest silna czy sáaba.
W roku 876 cesarz Karol àysy (875-877), zawdziĊczający koronĊ papieĪowi Janowi VIII (872-882), zniósá obowiązek obecnoĞci
legatów cesarskich przy wyborze papieĪa.
Z kolei w roku 898, za pontyfikatu papieĪa Jana IX (898-900),
synod rzymski po Ğmierci papieĪa Formozusa († 896) przywróciá
obecnoĞü legatów cesarskich przy konsekracji Biskupa Rzymu. Cesarz zatwierdziá postanowienia synodu i przyznaá rzymianom prawo
apelacji do monarchy w przypadku wystąpienia nieporozumieĔ. Tak
wiĊc przywrócono stan prawny z roku 824 i 844. Jednak postanowienia te w praktyce nie byáy wykonywane na skutek upadku wáadzy cesarskiej28.
Wybór papieĪa w tym okresie zaleĪaá w duĪym stopniu od moĪnych rodów rzymskich, a nawet pojedynczych osób z tych rodów29.
Do tradycji Karolingów zaczĊli powoli nawiązywaü ich nastĊpcy
z dynastii saskiej. Najpierw cesarz Henryk I Ptasznik (919-936)
wraz z synem Ottonem I Wielkim (936-973) wzorem poprzedników
26

W. Wójcik, Projekt..., s. 39.
R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 53 i 227.
28
W. Wójcik, Projekt..., s. 40; M. ĩurowski, O duchowieĔstwie..., s. 33.
29
W. Wójcik, Projekt..., s. 40.
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zapewniá wolnoĞü wyboru przez tych rzymian, którym takiego prawa udzielaá dawny zwyczaj. NastĊpnie Otton Wielki, w roku 962,
powoáując siĊ na kazus papieĪa Eugeniusza II, zastrzegá, Īe przed
dokonaniem wyboru kler i szlachta rzymska mają wobec ludu zobowiązaü siĊ, Īe wybory odbĊdą siĊ zgodnie z prawem oraz Īe elekt
przed konsekracją winien záoĪyü feudalną przysiĊgĊ wiernoĞci przed
legatem cesarskim, synem cesarza lub ogóáem wiernych. Przepis
ten oznaczaá peániĊ wáadzy monarszej w powoáywaniu papieĪa30.
Z prawa tego skorzystaá Otton Wielki w roku 963, deponując papieĪa Jana XII (955-964) i osadzając na jego miejsce Leona VIII
(963-965).
Z osobą papieĪa Leona VIII strona cesarska áączyáa rzekome
prawo do desygnowania Biskupa Rzymu, jakie papieĪ miaá nadaü
cesarzowi. KoĞcióá dementowaá tĊ informacjĊ jako faászywą31.
Po Ğmierci Leona VIII rzymianie wybrali jednogáoĞnie papieĪa
Jana XIII (965-972), a wybór ten zatwierdziá cesarz Otton Wielki.
NastĊpcy Ottona záagodzili naciski wywierane na KoĞcióá w czasie elekcji papieĪa. Cesarz Henryk II ĝwiĊty (1002-1024) w roku
1020 wrĊczyá papieĪowi Benedyktowi VIII (1012-1024) pakt bĊdący dosáownym powtórzeniem przywileju Ottona Wielkiego z roku
962.
Kolejny okres kryzysu w dziejach papiestwa (obsadzanie tronu
przez moĪne rody rzymskie, symonia, powoáywanie po dwóch,
a nawet trzech papieĪy jednoczeĞnie) daje cesarstwu moĪliwoĞü
interwencji w wybór papieĪa. Skorzystaá z tego cesarz Henryk III
(1039-1056), który uwaĪaá siĊ za stróĪa wiary. Aby umocniü swoje
prawo do obsadzania tronu papieskiego, w roku 1046 poleciá
nadaü sobie tytuá patrycjusza rzymskiego. Chcąc ĞciĞlej poáączyü
Rzym z cesarstwem, powoáywaá na papieĪy duchownych z Niemiec.
Z drugiej jednak strony naleĪy zaznaczyü, Īe cesarz ten tolerowaá wzrost wáadzy papieskiej i zarysowujący siĊ ruch reformy
z Cluny32.

30

TamĪe, s. 41.
TamĪe.
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4. Ruch odnowy z Cluny a wybór papieĪa
Zwolennicy ruchu odnowy, zapoczątkowanego w opactwie Cluny, widzieli koniecznoĞü reformy papiestwa, a przede wszystkim
potrzebĊ wzmocnienia jego autorytetu. ĝrodkiem do osiągniĊcia
tego celu miaáa byü zmiana sposobu wyboru Biskupa Rzymu. DąĪenia te znalazáy swoje odzwierciedlenie w piĞmie Adversus simoniacos autorstwa jednego z przywódców ruchu reformatorskiego –
kardynaáa Humberta. Dziaáo siĊ to wszystko za pontyfikatu papieĪa
Stefana IX (1057-1058), który sprzyjaá reformie33.
Wydarzenia te skáoniáy papieĪa Mikoáaja II (1058-1061) do wydania w roku 1059 dekretu In nomine Domini34. Postanowiá w nim,
Īe odtąd prawo proponowania kandydatów przysáugiwaü bĊdzie
kardynaáom biskupom. Ci propozycjĊ swą przedstawiają kardynaáom prezbiterom i kardynaáom diakonom, do których naleĪy wybór.
Ludowi i klerowi rzymskiemu przysáuguje prawo akceptacji wyboru. TakĪe cesarz (lub król) niemiecki traci prawo proponowania
kandydata, w zamian otrzymuje jedynie prawo akceptacji35. W ten
sposób kardynaáowie stali siĊ jedynymi wyborcami papieĪa36.
Analiza sposobów przeprowadzania elekcji papieskich z lat
1061-1159 (byáo ich 13) nasuwa wątpliwoĞü, czy dekret In nomine
Domini byá praktycznie realizowany.
W roku 1061 doszáo do podwójnego wyboru. Strona koĞcielna
wybraáa na tron Aleksandra II (1061-1073) a cesarz, podburzony
przez czĊĞü rzymskiej szlachty, wyznaczyá antypapieĪa Honoriusza II (1061-1072). W roku 1073 papieĪem zostaá Hildebrand, jeden
z czoáowych przywódców ruchu reformy. Jednak wbrew dekretowi
z 1059 roku wyboru nie dokonali kardynaáowie, lecz lud rzymski
przez aklamacjĊ. W roku 1159 kardynaáowie wybierający papieĪa
nie mogli dojĞü do porozumienia. CzĊĞü z nich, wrogo nastawiona
33

R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 77.
F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, t. 1, Opole 1957, s. 433; W. Góralski, Lud
BoĪy..., s. 109; M. Lehnert, Nie lĊkaj..., s. 7.
35
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36
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do cesarza, wybraáa Aleksandra III (1159-1181). Elekcja ta zapoczątkowaáa schizmĊ trwającą do 1180 roku, poniewaĪ cesarz przeprowadziá wybór swojego kandydata – antypapieĪa Wiktora IV,
a po jego Ğmierci kolejnych antypapieĪy: Paschalisa III, Kaliksta III
i Innocentego III37.
Mając na wzglĊdzie trudnoĞü uzyskania jednomyĞlnoĞci podczas
elekcji, papieĪ Aleksander III w roku 1179 na Soborze LateraĔskim
III promulgowaá konstytucjĊ Licet de vitanda, w której postanowiá, Īe do waĪnego wyboru potrzeba 2/3 gáosów kardynaáów zebranych na elekcji38. W konstytucji nie wspomina siĊ o roli cesarza
podczas wyboru. Oznaczaáo to przypieczĊtowanie wolnoĞci wyboru
papieĪa39.
6. Ustanowienie konklawe
Wyboru papieĪa Gelazego II (1118-1119) dokonali kardynaáowie
zebrani na Palatynie, a ich zgromadzenie przypominaáo wspóáczesne
konklawe40. W podobny sposób zostaá wybrany papieĪ Innocenty III
(1198-1216). Elekcja odbyáa siĊ w twierdzy Septizonium, w klauzurze i pod straĪą, a rozpoczĊto je po raz pierwszy oracją Pro eligendo
Pontifice41. Po Ğmierci Innocentego III przyjĊto na staáe instytucjĊ
konklawe, stosowaną przy wyborach w miastach wáoskich. Najsáynniejsze konklawe z tego okresu odbyáo siĊ w Viterbo, po Ğmierci
papieĪa Klemensa IV (1265-1268), w miejscu Ğmierci papieĪa,
zgodnie z zasadą “gdzie papieĪ, tam Rzym” przyjĊtą przez Innocentego IV (1243-1254). Osiemnastu kardynaáów potrzebowaáo trzech
lat na wybór Grzegorza X (1271-1276). Konklawe trwaáoby znacznie dáuĪej, gdyby nie gniew mieszkaĔców Viterbo, którzy zamuro37

R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 95; K. Dopieraáa, dz. cyt., s. 184-196.
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s. 15; W. Wójcik, Projekt..., s. 45; M. ĩurowski, Hierarchiczne..., s. 142; tenĪe,
O duchowieĔstwie..., s. 32.
39
W. Wójcik, Projekt..., s. 45.
40
M. Lehnert, Nie lĊkaj..., s. 7.
41
TamĪe.
38

Wybór Biskupa Rzymu

131

wali elektorów w paáacu papieskim i trzymali o chlebie
i wodzie, bez dachu nad gáową42.
Na Soborze LioĔskim II 6 lipca 1274 roku papieĪ Grzegorz X
(1271-1276) ogáosiá konstytucjĊ Ubi periculum, zgodnie z którą
obecni w Rzymie kardynaáowie mieli czekaü na kardynaáów spoza
Rzymu nie dáuĪej niĪ dziesiĊü dni. Na czas samych wyborów kardynaáowie powinni przebywaü w zamkniĊtym pomieszczeniu i pozostawaü odizolowani od Ğwiata aĪ do dokonania wyboru. Zakazany
byá wszelki kontakt ze Ğwiatem. JeĪeli wybór siĊ przeciągaá, warunki Īycia kardynaáów miaáy siĊ pogarszaü, a dochody miaáy byü
zmniejszane43. Przeprowadzone wedáug tych zasad konklawe przy
wyborze Innocentego V (1276) trwaáo jeden dzieĔ44.
PapieĪ Hadrian V (1276) i jego nastĊpca Jan XXI (1276-1277)
odwoáali konstytucjĊ Grzegorza X jako zbyt surową. Jej postanowienia przywróciá dopiero w Awinionie papieĪ Klemens V (13051314) bullą Ne romani z roku 1311.
W roku 1417 wyboru papieĪa dokonali uczestnicy soboru w
Konstancji. Sobór orzeká depozycjĊ antypapieĪy Jana XXIII (14101415) i Benedykta XIII (1394-1417) oraz przyjąá rezygnacjĊ papieĪa
Grzegorza XII (1406-1415). NastĊpnie 30 X 1417 roku sobór wydaá
dekret Ad laudum, w którym postanowiono, Īe elekcja papieĪa winna odbyü siĊ w wiĊkszym gronie osób. Uchwalono, Īe oprócz kardynaáów do wyborów zostanie dopuszczonych po szeĞciu praáatów
lub innych duchownych posiadających ĞwiĊcenia wyĪsze z kaĪdej
nacji obecnej na soborze. PapieĪem miaá zostaü ten, kto otrzyma 2/3
gáosów elektorów45. W konklawe w Konstancji uczestniczyáo dwudziestu trzech kardynaáów oraz trzydziestu przedstawicieli narodowoĞci. W wyniku tak przeprowadzonych wyborów papieĪem zostaá
Marcin V (1417-1431)46.
42
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Sobór w Bazylei w roku 1436 dekretem “Quoanium salus”
przywróciá postanowienia Grzegorza X i zarezerwowaá prawo wyboru papieĪa dla kardynaáów oraz zaleciá maksymalną izolacjĊ
uczestników konklawe.
7. Reformy konklawe do koĔca XIX wieku
PapieĪ Juliusz II (1503-1513) w dniu 14 stycznia 1505 roku
ogáosiá bullĊ Cum tam divino. Powodem jej wydania byá sposób, w
jaki zdobyá gáosy jeden z bezpoĞrednich poprzedników Juliusza II,
papieĪ Aleksander VI (1492-1503), czyli symonia47. Sam papieĪ
Juliusz II nie byá wolny od podejrzeĔ o symoniĊ48. PapieĪ uznaá taki
wybór Biskupa Rzymu za niewaĪny i niepodlegający sanacji, a winowajcom takiego postĊpowania groziá utratą purpury49.
PapieĪ Paweá IV (1555-1559) ogáosiá w roku 1558 bullĊ Cum secundum Apostolum, w której zakazaá jakichkolwiek pertraktacji w
sprawie wyboru nastĊpcy za Īycia papieĪa i bez jego wiedzy50.
NastĊpca Pawáa IV, papieĪ Pius IV, w roku 1559 wydaá konstytucjĊ De elegendis, w której ustaliá, Īe wybór ma siĊ dokonaü w
tajnym gáosowaniu wedáug trzech dopuszczalnych form:
1. przez aklamacjĊ;
2. przez kompromis (to jest wydelegowanie przez kardynaáów
kilku z ich grona, którzy w imieniu wszystkich dokonają wyboru
papieĪa);
3. przez akces (to jest przejĞcie podczas liczenia gáosów na inną
stronĊ, czyli zmianĊ zdania)51.
Pius IV zarządziá takĪe, aby konklawe odbywaáo siĊ w Rzymie
niezaleĪnie od miejsca zgonu papieĪa52. Postanowiá, iĪ kardynaáom
nieposiadającym co najmniej ĞwiĊceĔ diakonatu nie przysáuguje
prawo gáosu53. Po zebraniu wszystkich norm wydanych w tej kwestii
M. ĩurowski, Hierarchiczne..., s. 144; tenĪe, O duchowieĔstwie..., s. 34.
R. Fischer-Wollpert, Leksykon..., s. 142-143.
49
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przez poprzedników oraz norm wydanych przez papieĪa Piusa IV
powstaá Codex electionis Summi Pontificis54.
Uregulowania te przetrwaáy bez zmian do 15 listopada 1621 roku, kiedy to Grzegorz XV (1621-1623) wydaá konstytucjĊ “Aeterni
Patris”, w której uĞciĞliá normy dotyczące wyborców i zwróciá
uwagĊ na obowiązek zachowania tajemnicy55.
W konstytucji apostolskiej Apostolatus officium z 4 paĨdziernika
1732 roku papieĪ Klemens XII (1730-1740) podjąá próbĊ walki
z naciskami obcych dworów na konklawe56. àamiąc postanowienia
konstytucji w roku 1724, poseá cesarski von Kaunitz wtargnąá na
konklawe, aby nie dopuĞciü do wyboru kardynaáa Paolucci57. RównieĪ 15 marca 1769 roku, naruszając klauzurĊ i wszelkie normy, na
konklawe wszedá cesarz austriacki Józef II (1765-1790) i prowadziá
dáugie rozmowy z elektorami, którzy nastĊpnie wybrali na papieĪa
Klemensa XIV (1769-1774).
PapieĪ Grzegorz XVI (1831-1846), gáównie ze wzglĊdu na zagroĪenia, jakie niosáy dla KoĞcioáa ruchy rewolucyjne w caáej Europie, wydaá kolejno cztery dokumenty dotyczące konklawe: Auctas
undequaque (1831), Tempore quae nacti sumus (1832), Teterrimis
(1837), Ad supremam (1844)58.
TakĪe nastĊpca Grzegorza XVI, papieĪ Pius IX (1846-1878), po
upadku PaĔstwa KoĞcielnego (1870), wydaá w roku 1871 konstytucjĊ In hoc sublimi, w której zwolniá kardynaáów elektorów od zachowania klauzury. W konstytucji Licet per apostolicas z roku 1874
zwróciá uwagĊ elektorów na naciski ze strony Wáochów, jakie mogą
mieü miejsce podczas konklawe. W konstytucji Consultori z roku
1877 papieĪ zezwoliá na zwoáanie konklawe poza terenem paĔstwa
wáoskiego59 oraz upowaĪniá do jego zamkniĊcia, gdy w miejscu
odbywania zbierze siĊ co najmniej poáowa plus jeden z Īyjących
M. ĩurowski, Hierarchiczne..., s. 144.
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kardynaáów. Do waĪnego wyboru wymagana jest wiĊkszoĞü 2/3
gáosów obecnych elektorów60.
Taki stan rzeczy zatwierdziá papieĪ Leon XIII (1878-1903) konstytucją Praedecesores nostri z 24 maja 1882 roku. Leon XIII zezwoliá na dokonanie wyboru, nawet gdyby w miejscu konklawe
zebraáa siĊ minimalna liczba kardynaáów (to znaczy poáowa plus
jeden)61.
Postanowienia papieĪy w tym okresie wynikaáy z nieuregulowanych relacji miĊdzy Italią a Stolicą Apostolską oraz z obawy o wolnoĞü decyzji kardynaáów podczas konklawe.
8. Regulacje papieĪy XX wieku
PapieĪ Pius X w dniu 20 stycznia 1904 roku w konstytucji Commisum nobis zabroniá zgáaszania veta i przyjmowania instrukcji
wyborczych od wáadców Ğwieckich. Staáo siĊ to z uwagi na doĞwiadczenia konklawe, podczas którego papieĪem zostaá wáaĞnie on
sam. Podczas wspomnianego konklawe w imieniu cesarza Austrii
veto w sprawie wyboru kardynaáa Rampolli, sekretarza stanu papieĪa Leona XIII, zgáosiá kardynaá Jan Puzyna, biskup krakowski. Byáo
to ostatnie veto w historii konklawe62. Zakaz ten okazaá siĊ niewystarczający. Dlatego 25 grudnia 1904 roku papieĪ wydaá nastĊpną
konstytucjĊ Vacante Sede Apostolica, w której sprawĊ wyboru papieĪa unormowaá caáoĞciowo63.
Pius XII normy dotyczące wyboru Biskupa Rzymu promulgowaá
w konstytucji apostolskiej Vacantis Apostolicae Sedis z dnia 8 grudnia 1945 roku64.
WĞród podstawowych kwestii wprowadzonych przez Piusa XII
znalazáy siĊ nastĊpujące ustalenia:
1. Wyborcami mogą byü tylko i wyáącznie kardynaáowie (przy
czym za uprawnionego do gáosowania uznaje papieĪ równieĪ tego
M. ĩurowski, O duchowieĔstwie..., s. 34.
W. Wójcik, Nowe prawo..., s. 90; M. ĩurowski, O duchowieĔstwie..., s. 34.
62
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kardynaáa, którego nominacja zostaáa ogáoszona, nawet jeĪeli nie
zostaá jeszcze kreowany).
2. Miejsce wyboru powinno byü zamkniĊte od wewnątrz, praktycznie pozbawione komunikacji ze Ğwiatem zewnĊtrznym.
3. Wymagana wiĊkszoĞü dla dokonania wyboru to 2/3 plus jeden
gáos.
4. Dopuszczalne formy wyboru to: przez inspiracjĊ (aklamacjĊ),
przez kompromis, przez gáosowanie.
PapieĪ wprowadziá takĪe pewne zakazy oraz naáoĪyá kary ekskomuniki latae sententiae na osoby, które by je záamaáy. Tak wiĊc
papieĪ zabrania:
a) symonii,
b) umawiania siĊ za Īycia papieĪa co do jego nastĊpcy, obiecywania komukolwiek swojego gáosu, prowadzenia jakichkolwiek
rozmów czy postanawiania czegokolwiek w tej sprawie,
c) zgáaszania veta lub ekskluzywy nawet w formie zwyczajnego Īyczenia.
PapieĪ zabroniá wszystkim kardynaáom zgáaszania veta niezaleĪnie od formy, w jakiej miaáoby to nastąpiü (wprost, ubocznie, ustnie
czy na piĞmie), niezaleĪnie od tego, czy veto miaáoby byü zgáoszone
wobec caáego konklawe czy tylko wobec grupy jego czáonków,
a nawet tylko pojedynczych kardynaáów. Zakaz wszelkich paktów,
ukáadów i obietnic (wzmocniony przez deklaracjĊ papieĪa, iĪ takowe, nawet záoĪone pod przysiĊgą, mocą niniejszej konstytucji nie
obowiązują skáadającego zobowiązanie, a ich wykonanie pociąga za
sobą ekskomunikĊ latae sententiae) miaá zapewniü wolnoĞü konklawe od nacisków zewnĊtrznych – zwáaszcza osób Ğwieckich, w
tym takĪe wáadców paĔstw. PapieĪ zabroniá takĪe kardynaáom zobowiązywania siĊ do speániania jakichkolwiek postulatów, ĪądaĔ,
warunków, itp. w przypadku, gdyby zostali wybrani. Takie zobowiązanie mocą samej konstytucji nie miaáo Īadnej mocy wiąĪącej65.
Jan XXIII, wydając dnia 5 wrzeĞnia 1962 roku motu proprio
Summi Pontificis electio, nie zamierzaá dokonaü zmiany caáego prawa dotyczącego wyboru Biskupa Rzymu. Intencją prawodawcy byáo
jedynie uzupeánienie konstytucji Piusa XII oraz nowelizacja przepi65
F. Jop, Nowe prawo o Stolicy Apostolskiej wakującej i o wyborze papieĪa,
Kronika Diecezji Sandomierskiej, 36-40(1943-1947), s. 62.
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sów, które siĊ zdezaktualizowaáy ze wzglĊdu na upáyw czasu. Tak
wiĊc motu proprio Summi Pontificis electio obowiązywaáo obok,
a nie w miejsce konstytucji Vacantis Apostolicae Sedis Piusa XII66.
PapieĪ w motu proprio zamieĞciá tekst przysiĊgi, jaką na początku
konklawe mają záoĪyü wszyscy kardynaáowie, którzy w ten sposób
zobowiązują siĊ do strzeĪenia duchowych i materialnych praw Stolicy ĝwiĊtej oraz jej wolnoĞci, do zachowania tajemnicy odnoĞnie
do wszystkiego, co dotyczy wyborów, do nieprzyjmowania veta w
imieniu kogokolwiek, do nieudzielania pomocy jakiejkolwiek interwencji, ingerencji czy innej formie wpáywu wáadzy Ğwieckiej na
elekcjĊ. RównieĪ konklawiĞci byli zobowiązani do záoĪenia podobnej przysiĊgi i mają zakaz uĪywania jakichkolwiek Ğrodków áącznoĞci ze Ğwiatem zewnĊtrznym.
Paweá VI w omawianej kwestii wypowiadaá siĊ dwukrotnie. Najpierw 27 listopada 1970 roku wydaá motu proprio Ingravescentam
aetatem67. Postanowiá w nim, iĪ kardynaá, który koĔczy osiemdziesiąty rok Īycia, traci prawo wyboru papieĪa. NastĊpnie 1 paĨdziernika 1975 roku wydaá konstytucjĊ apostolską Romano Pontifici eligendo. We wstĊpie stwierdza, Īe kolegium elektorskie podlegaáo
ewolucji, ale od czasów dekretu In nomine Domini zgodnie ze staroĪytną tradycją wybór papieĪa naleĪy do KoĞcioáa Rzymskiego, czyli
do reprezentującego go Kolegium Kardynalskiego.
W powyĪszej deklaracji papieĪ potwierdziá ustalenia przyznające
prawo wyboru Biskupa Rzymu wyáącznie kardynaáom, przy zachowaniu wczeĞniej przezeĔ wprowadzonej zasady, Īe od dnia ukoĔczenia osiemdziesiątego roku Īycia kardynaá nie moĪe braü udziaáu
w konklawe.
Do najwaĪniejszych zmian wprowadzonych przez Pawáa VI naleĪą:
a) ustalenie maksymalnej liczby elektorów na stu dwudziestu,
66
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b) wprowadzenie zakazu posiadania przez kardynaáów tak zwanych konklawistów (osób usáugujących),
c) ustalenie wiĊkszoĞci gáosów wymaganej do wyboru papieĪa na
2/3 gáosów plus jeden68.
PapieĪ nakazaá przeszukanie pomieszczeĔ, w których odbywaü
siĊ bĊdzie konklawe, celem sprawdzenia, czy nie zostaáy w nich
ukryte urządzenia mogące przekazywaü obraz lub gáos na zewnątrz.
Powtórzyá teĪ treĞü przysiĊgi oraz wszystkie zakazy wydane przez
Piusa XII. Na zakoĔczenie przypomniaá elektorom o ich podstawowym obowiązku – wyborze osoby najbardziej odpowiedniej.
Konstytucja Pawáa VI znalazáa zastosowanie dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy wybrano Jana Pawáa I (26 VIII 1978), oraz ponownie
przy wyborze Jana Pawáa II (16 X 1978).
9. Normy wydane przez Jana Pawáa II
Jan Paweá II promulgowaá dnia 22 lutego 1996 roku konstytucjĊ
apostolską Universi Dominici Gregis69, w której potwierdziá wczeĞniejsze postanowienia dotyczące wyboru Biskupa Rzymu i uzupeániá je normami uwzglĊdniającymi wspóáczesne warunki i moĪliwoĞci techniczne.
PapieĪ stanowi, iĪ prawo wyboru Biskupa Rzymu przysáuguje
tylko i wyáącznie “Kardynaáom ĝwiĊtego KoĞcioáa Rzymskiego”.
Liczba kardynaáów posiadających czynne prawo wyborcze nie powinna przekroczyü liczby stu dwudziestu osób70. ĩaden kardynaá
elektor nie moĪe byü pozbawiony tak czynnego, jak i biernego prawa wyborczego z jakiegokolwiek powodu i pod Īadnym pretekstem,
z wyjątkiem tych przypadków, które zostaáy przewidziane w przepisach konstytucji. NastĊpnie wyliczyá osoby, które nie bĊdąc elekto68
Paweá VI, Konstytucja apostolska Romano pontifici eligendo, PPK, Warszawa 1977, t. 8, z. 1, n. 14497-14572; W. Góralski, Lud BoĪy..., s. 111-113;
T. Pawluk, Prawo kanoniczne..., s. 115-116; H. Stadler, Leksykon..., s. 323-324;
E. Sztafrowski, PodrĊcznik..., s. 16-17; tenĪe, Prawo kanoniczne w okresie odnowy
soborowej, t. 1, Warszawa 1976, s. 266-267; W. Wójcik, Nowe prawo..., s. 99-102;
Z. ZieliĔski, Papiestwo..., t. 2, s. 278; M. ĩurowski, Hierarchiczne..., s. 145-148.
69
AAS 88(1996) 305-343.
70
Na temat wyboru por. P. Majer, WiĊkszoĞü gáosów wymagana do wyboru papieĪa wedáug Konstytucji Apostolskiej Jana Pawáa II Universi Dominici Gregis,
Analecta Cracoviensia XXIX (1997), s. 658-678.
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rami, mają prawo byü zakwaterowane w granicach PaĔstwa WatykaĔskiego. NaleĪą do nich:
a) Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych,
b) dwaj ceremoniarze,
c) dwaj zakonnicy, pracownicy zakrystii papieskiej,
d) duchowny – asystent kardynaáa dziekana kolegium kardynalskiego,
e) kilku zakonników spowiedników, wáadających kilkoma jĊzykami,
f) dwaj lekarze w przypadku zaistnienia nagáej potrzeby,
g) odpowiednia liczba kucharzy oraz osób sprzątających.
Osoby te muszą uzyskaü uprzednie zatwierdzenie kardynaáa kamerlinga oraz jego trzech asystentów71. Gdyby uzyskali jakąkolwiek
informacjĊ dotyczącą samego aktu wyborczego (w kwestii przebiegu lub wyników gáosowania), zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnoĞnie do wszystkiego, czego siĊ dowiedzieli, chyba Īe zostaną zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy przez nowego
papieĪa lub jego nastĊpców72. Inne osoby, które nie zostaáy wymienione wyĪej, jeĪeli spotkaáyby przypadkowo któregokolwiek z kardynaáów elektorów, mają zakaz podejmowania ze spotkanym rozmowy w jakiejkolwiek formie, przy pomocy jakiegokolwiek Ğrodka
i z jakiegokolwiek powodu73.
Konklawe winno odbywaü siĊ w granicach terytorium PaĔstwa
WatykaĔskiego, w budynkach zamkniĊtych dla osób postronnych
i w warunkach zapewniających odpowiednie mieszkanie i pobyt dla
kardynaáów elektorów oraz dla wszystkich tych, którzy z uprawnionego omawianą konstytucją tytuáu są powoáani do wspóápracy w
prawidáowym przebiegu wyborów74. Kardynaáów elektorów naleĪy
zakwaterowaü w Domu ĝwiĊtej Marty75. PapieĪ nakazaá takĪe, aby
zatroszczono siĊ o odpowiednie mieszkanie dla tych osób, które w
przypadku zaistnienia takiej koniecznoĞci bĊdą siĊ opiekowaáy chorymi kardynaáami (pielĊgniarze)76. Pomieszczenia Domu ĝwiĊtej
71

Universi Dominici Gregis, n. 46.
Universi..., n. 47; W. ĝwiątkiewicz, Nowe Zasady..., s. 4.
73
Universi..., n. 45.
74
TamĪe, n. 41; M. Lehnert, Nie lĊkaj..., s. 7.
75
Universi..., n. 42.
76
TamĪe.
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Marty, Kaplica SykstyĔska oraz inne przeznaczone na celebracje
liturgiczne powinny byü od chwili ustalenia początku czynnoĞci
wyborczych aĪ do publicznego ogáoszenia wyboru lub do momentu,
o którym zadecyduje nowy papieĪ, zamkniĊte dla osób nieupowaĪnionych i mają pozostawaü pod wáadzą kardynaáa kamerlinga. RównieĪ zarządzanie dykasteriami Kurii Rzymskiej ma tak funkcjonowaü, aby zapewniáo swobodny wybór Biskupa Rzymu i tajnoĞü obrad. Jan Paweá II nakazaá, aby nikt nie zbliĪaá siĊ do kardynaáów
elektorów, gdy bĊdą przewoĪeni z Domu ĝwiĊtej Marty do Kaplicy
SykstyĔskiej oraz w drodze powrotnej77. Dla kardynaáów elektorów
ustanowiá nastĊpujące zakazy (obowiązujące od rozpoczĊcia do
zakoĔczenia konklawe):
a) powstrzymanie siĊ od korespondencji listownej,
b) prowadzenia rozmów telefonicznych,
c) komunikowania siĊ z osobami spoza konklawe w jakikolwiek
inny sposób, przy pomocy innych urządzeĔ technicznych.
Wszelkie konieczne rozmowy mogą byü przeprowadzane jedynie
za zgodą kongregacji partykularnej, w skáad której wchodzą: kardynaá kamerling oraz po jednym kardynale z kaĪdego stopnia kardynalskiego (diakonów, prezbiterów i biskupów). Kongregacja ta
uznaje koniecznoĞü przeprowadzanej korespondencji miĊdzy Kardynaáem Penitencjarzem Wielkim, Wikariuszem Generalnym dla
Diecezji Rzymskiej i Archiprezbiterem Bazyliki WatykaĔskiej a ich
urzĊdami78.
Odtąd dla waĪnego wyboru papieĪa wymagana jest liczba 2/3
gáosów obliczonych w stosunku do ogólnej liczby obecnych elektorów. W przypadku, gdyby liczba obecnych elektorów nie mogáa byü
podzielona na trzy równe czĊĞci, do waĪnego wyboru papieĪa potrzeba jeszcze jednego gáosu wiĊcej, czyli dwie 2/3 plus jeden gáos
obecnych elektorów79.
PapieĪ stwierdziá, iĪ wybór naleĪy uznaü za niebyáy i nie dający
Īadnych praw osobie wybranej, jeĞli zostaá dokonany w inny sposób, niĪ to jest przewidziane w konstytucji80. Omówiony powyĪej
77

TamĪe, n. 43.
TamĪe, n. 44.
79
TamĪe, n. 62; J. Dyduch, Refleksje..., s. 9.
80
Universi..., n. 76.
78
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tryb wyboru obowiązuje takĪe w przypadku, gdy vacat Stolicy Apostolskiej nastąpi przez rezygnacjĊ z urzĊdu papieĪa, a nie przez jego
Ğmierü81.
Po dokonaniu opisu przebiegu procedury wyborczej papieĪ zamieĞciá nastĊpujące zakazy, których naruszenie powoduje sankcje
koĞciele:
a) zakaz symonii – pod karą ekskomuniki latae sententiae82;
b) zakaz pertraktowania za Īycia papieĪa i bez jego wiedzy
o osobie jego nastĊpcy83;
c) zakaz zgáaszania veta lub tzw. ekskluzywy oraz przyjmowania
instrukcji wyborczych od jakiejkolwiek wáadzy Ğwieckiej – pod karą
ekskomuniki latae sententiae84;
d) zakaz zobowiązywania siĊ wobec kogokolwiek do oddawania
gáosu na okreĞloną osobĊ – pod karą ekskomuniki latae sententiae85;
e) zakaz zawiązywania koalicji wyborczych mających na celu
wybranie okreĞlonej osoby w zamian za obietnicĊ przyszáego
otrzymania urzĊdu86;
f) zakaz kierowania siĊ sympatiami lub antypatiami przy gáosowaniu – naleĪy wybieraü najlepszych87.
Podobnie jak poprzednicy Jan Paweá II nakazaá czáonkom konklawe záoĪenie przysiĊgi, w której znajduje siĊ zobowiązanie do
nieprzyjmowania veta lub jakiejkolwiek interwencji wáadzy Ğwieckiej, grupy osób czy jakichkolwiek innych jednostek.
DąĪenia caáego KoĞcioáa, a zwáaszcza papieĪy, do zapewnienia
wolnoĞci konklawe od wpáywu wáadz Ğwieckich mają bardzo bogatą
historiĊ. W niniejszym artykule ukazano, z koniecznoĞci jedynie w
formie zarysu, dáugi proces dochodzenia KoĞcioáa do aktualnie
obowiązujących norm, których przestrzeganie moĪe zapewniü konklawe wolnoĞü w stopniu moĪliwie najdoskonalszym.
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TamĪe, n. 77.
TamĪe, n. 78.
83
TamĪe, n. 79.
84
TamĪe, n. 80.
85
TamĪe, n. 81.
86
TamĪe, n. 82.
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TamĪe, n. 83.
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Etyczne podstawy prawnej ochrony zwierząt
“ChĊü ksztaátowania Ğwiata przewaĪa
nad pragnieniem przyswajania sobie jego sensu”.
M. Yourcenar

Wydaje siĊ, iĪ wzrastający (co prawda powoli, ale jednak) w spoáeczeĔstwie poziom ĞwiadomoĞci ekologicznej pozwala coraz lepiej
rozumieü, Īe ochrona Ğrodowiska naturalnego staje siĊ nie tylko
niezbĊdnym skáadnikiem naszej cywilizacji, ale takĪe warunkiem
przetrwania czáowieka jako gatunku biologicznego. Powodzenie w
tej materii, nie tylko w moim przekonaniu, zaleĪeü bĊdzie jednak od
opanowania obecnego kryzysu etycznego, jakiego doĞwiadcza
czáowiek cywilizacji technicznej, a którego nastĊpstwem staá siĊ juĪ
obserwowany kryzys ekologiczny. Zgadzam siĊ przeto
z tezą WĊgrzynowicza, Īe u progu nowego wieku “czáowiek myĞlący (...), eksplorator zasobów ziemi i wszystkiego, co na niej Īyje,
staje wobec problemu, czy to, co czyni dla rozwoju cywilizacji,
zgodne jest nie tylko z obowiązującym prawem, ale równieĪ z normami etycznymi”1. JeĞli weĨmiemy pod uwagĊ etyczny aspekt
cywilizacyjnej aktywnoĞci czáowieka, to w moim przekonaniu
potrzeba szczególnie gáĊbokiego namysáu nad kwestią ochrony
Ğwiata zwierzĊcego2. Temu zagadnieniu poĞwiĊcimy niniejsze opracowanie.
1

Por. R. WĊgrzynowicz, Ochrona zwierząt poddawanych doĞwiadczeniom
w Ğwietle prawa i norm etycznych, “Eko i My”. Poradnik ekologiczny, wrzesieĔ
2000, [http://www.ekoimy.most.org.pl/02_01_09_2000_artykul.htm].
2
Problem potrzeby ochrony zwierząt podnoszony byá juĪ wczeĞniej. WiĊcej na
ten temat czytelnik moĪe znaleĨü w: Z. Piątek, Etyka Ğrodowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce czáowieka w przyrodzie, Kraków: UJ 1998, s. 107-111.
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1. Wspóáczesny poziom percepcji problemu ochrony zwierząt
JeĞli w naszych rozwaĪaniach dotyczących Ğwiata zwierząt ograniczymy siĊ do przemyĞleĔ poczynionych przez myĞlicieli XX wieku, to generalnie musimy stwierdziü, iĪ na terenie filozofii istniaáy
doĞü liczne gáosy piĊtnujące ludzi za krzywdy wyrządzane zwierzĊtom, postulaty przyznania zwierzĊtom praw3 moralnych itp. Stąd
teĪ, dla potrzeb naszej publikacji spróbujmy na początek rozwaĪyü
pytanie: czy wzmiankowane idee zostaáy przyswojone przez ówczesne spoáeczeĔstwo, a zwáaszcza jakie to miaáo konsekwencje dla
pojedynczej jednostki ludzkiej – szeregowego czáonka ludzkiej zbiorowoĞci.
1.1. Odczucia “czáowieka z ulicy” odnoĞnie do prawnej ochrony
zwierząt
Statystyczny, anonimowy czáowiek z ulicy, zapytany o potrzebĊ
ochrony zwierząt, etyczną wartoĞü zwierzĊcia, koniecznoĞü nadawania im praw itp. prezentuje wachlarz róĪnorodnych postaw. Typologia tychĪe postaw jest bardzo utrudniona. ZaleĪy od zbyt wielu,
czĊsto bardzo subiektywnych czynników. Moim zdaniem w pierwszej kolejnoĞci dostrzeĪemy tu ambiwalencje postaw: od postawy
skrajnego, instrumentalnego traktowania zwierząt, do równie skrajnego, niemal personalistycznego postrzegania zwierzĊcia4. WĞród
tych dwóch postaw zaznacza siĊ tu i ówdzie postawa obojĊtnoĞci
oraz moĪe grupa postaw, nazwijmy je roboczo, “selektywnych”.
Najbardziej medialnymi są oczywiĞcie postawy skrajne. Towarzyszą im równie skrajne sposoby zachowania czáowieka. W przypadku postawy instrumentalnego traktowania zwierząt, Ğrodki przekazu niemal kaĪdego dnia informują o przypadkach okrucieĔstwa
wobec zwierząt, o niehumanitarnych warunkach transportu zwierząt,
o bardzo dokuczliwych sposobach hodowli zwierząt, brutalnych
3

Zob. S. R. L. Clark, Prawa zwierząt, “Etyka” 1980, nr 18, s. 77-86.
Zob. uwagi Haksara, gdzie rozpatruje tezy egalitaryzmu, w którym zasada
jednakowego szacunku i wzglĊdów obowiązuje wobec wszystkich ludzi, ale nie
obowiązuje pomiĊdzy ludĨmi i zwierzĊtami – V. Haksar, Podstawy do równoĞci,
“Etyka” 1980 nr 18, s. 221-237.
4
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eksperymentach laboratoryjnych itp. Lista tych spraw byáaby z pewnoĞcią jeszcze wiĊksza. JeĞli chodzi o motywy takich dziaáaĔ, to
najczĊĞciej towarzyszy im elementarny brak wraĪliwoĞci, niska
ĞwiadomoĞü, niepohamowana pogoĔ za zyskiem, skalą produkcji
itp. W moim przekonaniu, wydaje siĊ, Īe ludzie ci potrzebują szeroko pojĊtej etycznej edukacji – zwykle nie potrafią wytáumaczyü
racjonalnie swojego postĊpowania, a równoczeĞnie brak im czĊsto
wiedzy czy argumentacji pomocnej do innego niĪ instrumentalne
spojrzenie na Ğwiat zwierząt.
Na antypodach postawy instrumentalnej lokuje siĊ postawa niemal personalnego traktowania zwierząt. RównieĪ i tu Ğrodki przekazu przynoszą liczne informacje o ludziach i organizacjach broniących praw zwierząt, zakáadających schroniska i przytuliska, walczących o poprawĊ warunków ich egzystencji itp. Wspomnianej aktywnoĞci towarzyszy szeroka gama konkretnych przedsiĊwziĊü, akcji
propagandowych, zaangaĪowanych Ğrodków. Trzeba przyznaü, Īe
ludzie zaangaĪowani w ochronĊ zwierząt posiadają stosunkowo
duĪy zasób róĪnorakiej, mniej lub bardziej uĞwiadomionej, argumentacji swojego postĊpowania. MoĪemy tu znaleĨü i motywy bardzo osobiste i tezy zaczerpniĊte z krĊgu róĪnych religii (najczĊĞciej
Wschodu), uzasadnienia o charakterze ezoterycznym, magicznym
itp. Dziaáania, jakie podejmują, są od kraĔcowo pokojowych (np.
pikiety, demonstracje, akcje uĞwiadamiające, happeningi) i parlamentarnych (np. petycje do rządów, organów administracji, udziaá w
tworzeniu norm prawnych) do ekstremalnie napastliwych. Jedną
z takich skrajnie ekstremistycznych postaw jest na przykáad dziaáalnoĞü, szczególnie w USA i Wielkiej Brytanii, tzw. liberatorów5. Ci
ostatni opowiadają siĊ za potrzebą walki z kaĪdą postacią terroru w
stosunku do istot Īywych, w tym równieĪ do ludzi. Liberatorzy odpowiedzialni są za podpalenia i niszczenie budynków, w których
prowadzone są badania na zwierzĊtach, niszczenie urządzeĔ wykorzystywanych do zabijania, ale takĪe eksterminacjĊ osób bezpoĞrednio odpowiedzialnych za cierpienie zwierząt. Liberatorzy uwaĪają
bowiem, iĪ zwierzĊ powinno Īyü wáasnym Īyciem, bez integracji
z czáowiekiem. DziaáalnoĞü liberatorów jest ruchem wyáączającym
5
Por. tekst nieznanego autora Liberatorzy – radykalizm w walce o prawa zwierząt [http://www.minimal.2n.pl/xxx/czsz/LIBERATOR.htm].
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zwierzĊta ze spoáeczeĔstwa. Niestety taka wolnoĞü zwierząt przeszkadza wielu ludziom. Liberatorzy to ludzie, którzy pod wpáywem
emocji i bezsilnoĞci wypowiedzieli wojnĊ spoáeczeĔstwu, by jak
twierdzą – byü uczciwymi w stosunku do zwierząt. W początkowym
okresie liberatorzy wierzyli, iĪ pokazanie spoáeczeĔstwu skali okrucieĔstwa – tego co naprawdĊ dzieje siĊ ze zwierzĊtami w fabrykach,
fermach, laboratoriach itp., zmieni nastawienie ludzi do zwierząt.
Jednak wyniki takiego typu dziaáaĔ byáy dla nich zbyt powolne,
czasami wrĊcz nieskuteczne. Liberatorzy zaczĊli odczuwaü coraz
gáĊbszą frustracjĊ i determinacjĊ, w miarĊ jak ich próby pomocy
zwierzĊtom koĔczyáy siĊ klĊską. Doszli wiĊc do wniosku, Īe walka
o wyzwolenie zwierząt to walka z ludĨmi. EkstremiĞci stwierdzili, iĪ
czáowiek nigdy nie wyzbĊdzie siĊ okrucieĔstwa6 wobec zwierząt
i nie zawrze pokoju ze zwierzĊtami, gdyĪ nie leĪy to w jego interesie
spoáecznym. Stąd teĪ celem walki miaáo byü wyrwanie zwierząt
z zasiĊgu wpáywów ludzkich. W przekonaniu liberatorów najlepszą
metodą walki w rzeczonej sprawie miaá byü tzw. interwencjonizm
militarny. Zakáadaá on przeciwstawienie siĊ systemowi przy uĪyciu
siáy. Liberatorzy wyszli z zaáoĪenia, iĪ w realiach wspóáczesnego
paĔstwa, dysponującego zbiurokratyzowanym systemem administracji i prawa, walka bez uĪycia siáy jest mitem, natomiast biblijne
wybaczenie wrogom niewskazane. Tak wiĊc liberatorzy utworzyli
rodzaj partyzantki miejskiej, która postanowiáa osiągnąü radykalne
zmiany poprzez akcje militarne. Celem wspomnianych akcji byáo
wywoáanie strachu w spoáeczeĔstwie oraz u osób bezpoĞrednio zamieszanych w wyzysk zwierząt. EkstremiĞci ci stoją bowiem na
stanowisku, iĪ strach byá zawsze motorem wszelkich zmian oraz
czynnikiem hamującym nieracjonalne myĞlenie. To pod wpáywem
strachu czáowiek moĪe odstąpiü od korzyĞci, które daje eksploatacja
Ğwiata zwierząt. Zakáadają przy tym, Īe poszczególne jednostki oraz
caáe dzisiejsze spoáeczeĔstwo, bojąc siĊ prawa i ewentualnych represji, bĊdzie w stanie zaakceptowaü prawa nawet niezwykle kontrowersyjne.

6

Zob. np. J. Wawrzyniak, Teoretyczne podstawy neonaturalistycznej bioetyki
Ğrodowiskowej, PoznaĔ: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM 2000,
s. 131.
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Ostatnia ze wspomnianych kwestii kieruje naszą uwagĊ na stan
polskich regulacji prawnych dotyczących ochrony zwierząt.
1.2. Polskie regulacje prawne dotyczące ochrony zwierząt
W Polsce istnieje wiele dokumentów prawnych, tak rangi miĊdzynarodowej jak i krajowej, w których zwraca siĊ uwagĊ na kwestie ochrony zwierząt. Przywoáajmy w tym miejscu tylko te naszym
zdaniem najwaĪniejsze.
Na forum miĊdzynarodowym Karta Praw Zwierząt, wydana
przez UNESCO, byáa jednym z podstawowych aktów prawnych
chroniących zwierzĊta. Kolejnym krokiem w tej materii byáo powoáanie do Īycia w roku 1956, takĪe przez UNESCO, MiĊdzynarodowego Komitetu do spraw Zwierząt Laboratoryjnych (ICLA). NastĊpnym miĊdzynarodowym waĪnym aktem prawnym staáa siĊ
uznawana w naszym kraju, a ogáoszona przez UNESCO w ParyĪu w
1978 r. ĝwiatowa Deklaracja Praw Zwierząt. W artykule 14 punkt b)
Deklaracji czytamy wyraĨnie, Īe “prawa zwierząt powinny byü rozpowszechniane na równi z prawami czáowieka”.
W 1990 roku Polska dokonaáa ratyfikacji kolejnej umowy miĊdzynarodowej, tj. Konwencji o MiĊdzynarodowym Handlu Dzikimi
ZwierzĊtami i RoĞlinami Gatunków ZagroĪonych WyginiĊciem
(tzw. Konwencja WaszyngtoĔska – CITES). Konwencja ta ustanawia liczne ograniczenia w handlu zwierzĊtami uznanymi za zagroĪone wyginiĊciem. W przypadku Polski wymienione kwestie regulują postanowienia ustawy z dnia 16 paĨdziernika 1991 r. o ochronie
przyrody7 wraz z póĨniejszymi nowelizacjami, poczynionymi w
ustawie z dnia 7 grudnia 20008. Zgodnie z artykuáem 27 pkt d)
ustawy o ochronie przyrody zabronione jest przywoĪenie do Polski
zwierząt wymienionych w zaáączniku do Konwencji WaszyngtoĔskiej, bez specjalnych zezwoleĔ wydanych przez kraj pochodzenia
zwierzĊcia oraz przez polskie Ministerstwo ĝrodowiska.

7

Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415,
z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr
43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668.
8
Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21.
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W Polsce pierwszym aktem regulującym kwestie naszego stosunku do zwierząt byáo rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 roku.
Niestety, w obecnych warunkach jest ono juĪ niewystarczające
i nieskuteczne. Stąd teĪ podstawowym krajowym aktem prawnym
dotyczącym kwestii ochrony zwierząt w Polsce staáa siĊ ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt9 wraz z póĨniejszymi
nowelami dokonanymi w ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r., a dotyczącymi zmian niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej10. W myĞl artykuáu 1 pkt 1 ustawy o ochronie zwierząt “zwierzĊ, jako istota Īyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Czáowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronĊ i opiekĊ”. Z tego wzglĊdu normami wykonawczymi do
ustawy staáy siĊ odpowiednie rozporządzenia ministerialne. Dla
przykáadu naleĪy wymieniü tu: rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegóáowych zasad i warunków transportu zwierząt11; rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej z dnia 26 kwietnia
1999 r. dotyczące kwestii dopuszczalnych metod uĞmiercania
zwierząt12 czy wreszcie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw
DoĞwiadczeĔ na ZwierzĊtach oraz lokalnych komisji etycznych do
spraw doĞwiadczeĔ na zwierzĊtach13. W myĞl paragrafu 21 ostatniego rozporządzenia do zadaĔ lokalnej komisji etycznej naleĪy:
“1) wydawanie opinii o dopuszczalnoĞci przeprowadzania doĞwiadczeĔ lub testów na zwierzĊtach oraz okreĞlanie warunków
i procedur przeprowadzania tych doĞwiadczeĔ i testów, w tym takĪe
wydawanie opinii o moĪliwoĞci uzyskania celów naukowych lub
diagnostycznych bez koniecznoĞci przeprowadzania doĞwiadczeĔ
lub testów na zwierzĊtach, przy pomocy metod alternatywnych,
2) wyraĪanie zgody na przeprowadzanie doĞwiadczeĔ i prac badawczych powodujących ból lub inne cierpienia zwierząt,
3) wydawanie opinii o warunkach bytowych w hodowlach zwierząt laboratoryjnych i zwierzĊtarniach”.
9

Dz. U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715.
Dz. U. Nr 12, poz. 136.
11
Dz. U. Nr 86, poz. 552.
12
Dz. U. Nr 47, poz. 469.
13
Dz. U. Nr 38, poz. 361.
10
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Wspomniane rozporządzenie ma duĪe znaczenie dla Ğrodowisk
akademickich. Zgodnie bowiem z tymi wytycznymi wszystkie jednostki badawczo-naukowe, dydaktyczne, w tym równieĪ pracownie
testujące np. leki, preparaty chemiczne itp., muszą speániaü warunki
ustawowe, aby uzyskaü certyfikat komisji etycznej. W Ğwietle prawa
bez takiego certyfikatu nie moĪna kontynuowaü dotychczasowej
dziaáalnoĞci placówki14.
Rekapitulując dotychczasowe wywody naleĪy stwierdziü, iĪ
kwestia ochrony zwierząt obecna jest w znacznej liczbie aktów
prawnych. JednakĪe moĪna w peáni zgodziü siĊ z opinią SierpiĔskiego, Īe “to, w jaki sposób zwierzĊta lub inne pozaludzkie istoty
są traktowane przez panujące w ludzkich spoáecznoĞciach prawo,
nie zaleĪy w jednoznaczny sposób od organizacji tychĪe spoáecznoĞci, ani teĪ od tego, czy prawo w peáni respektuje wolnoĞü i wáasnoĞü ich ludzkich czáonków. Czynnikiem decydującym jest tu to,
czy system prawny traktuje je jako podmioty – uznaje, Īe istoty te
mają jakieĞ prawa (identyczne z ludĨmi bądĨ inne), czy teĪ jako
przedmioty. (...) Moim zdaniem – pisze dalej SierpiĔski – to, w jaki
sposób system prawny danej spoáecznoĞci ludzkiej bĊdzie traktowaá
zwierzĊta, zaleĪy od tego, jak zazwyczaj traktują je czáonkowie tej
spoáecznoĞci. JeĪeli wiĊkszoĞü ludzi w spoáecznoĞci wolnoĞciowej
bĊdzie traktowaü zwierzĊta jak przedmioty, to wyksztaáci siĊ w niej
zwyczajowe prawo traktujące zwierzĊta jak przedmioty – poniewaĪ
maáo kto bĊdzie protestowaü przed sądem czy na ulicy w ich obronie, a i sĊdziowie bĊdą siĊ generalnie wywodziü spoĞród tych, którzy nie uznają praw zwierząt”15.
2. Ochrona zwierząt w kontekĞcie etyki Ğrodowiskowej
Cytowane wczeĞniej stwierdzenia odnoszące siĊ do umiejscowienia zwierząt w systemie prawnym zwracają uwagĊ na potrzebĊ
wskazania podstaw etycznych, na jakich powinna siĊ opieraü relacja
14

Por. R. WĊgrzynowicz, Ochrona zwierząt...
Por. J. SierpiĔski, Libertarianizm a zwierzĊta, “Gazeta An Arché” 1998
nr 51, [http://republika.pl/galin/libertarianizm.htm]; zob. takĪe J. Narveson, Czy
zwierzĊtom przysáugują prawa? Na marginesie ksiąĪek Toma Regana i Petera
Singera, “Etyka” 1980 nr 18, s. 147-168; D. Jamieson, Egoizm i prawa zwierząt,
“Etyka” 1980 nr 18, s. 169-175.
15
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pomiĊdzy czáowiekiem a zwierzĊciem. To, jaki system etyki, a ĞciĞlej etyki ekologicznej (Ğrodowiskowej, ekoetyki), zagoĞci w mentalnoĞci danego spoáeczeĔstwa, uksztaátuje z jednej strony status
aksjologiczny zwierzĊcia, a z drugiej okreĞli takĪe moralne zobowiązania czáowieka wobec Ğwiata zwierząt. Zacznijmy nasze rozwaĪania od swoistej bazy wyjĞciowej – ukazania przykáadowych idei
przewodnich we wspóáczesnych orientacjach i kierunkach etyki
Ğrodowiskowej
2.1. Kierunki etyki Ğrodowiskowej
W obszarze etyki ekologicznej wyróĪniü moĪna obecnie kilka
kierunków i szkóá. Bazując na przemyĞleniach innych autorów (np.
T. ĝlipko, Z. Piątek), zwróümy uwagĊ, Īe dominują w niej trzy
wielkie orientacje, w ramach których mają miejsce dalsze szczegóáowe podziaáy. Dokonajmy zatem wstĊpnej klasyfikacji tych orientacji i pokaĪmy, jakie przykáadowe koncepcje one reprezentują:
1. Orientacja ekskluzjonistyczna (antropocentryzm, homocentryzm).
a) etyka dominacji czáowieka nad przyrodą,16
b) J. Passmore’a17 etyka ochrony Ğrodowiska.
2. Orientacja inkluzjonistyczna (biocentryzm, ekocentryzm).
a) etyki biocentryczne:
– A. Nessa ekologia gáĊboka,
– J. Lovelocka18 i E. Goldsmitha etyka biosfery (etyka “Gaja”),
– P.W. Taylora indywidualistyczna etyka Ğrodowiskowa19.
b) etyki “kultu Īycia”:
– A. Schweitzera etyka czci Īycia,
16
Zob. np. J. Grzesica, Ochrona naturalnego Ğrodowiska – problem teologiczno-moralny, Katowice: Ksiegarnia Ğw. Jacka 1987, s. 177 nn.
17
Zob. J. Passmore, Man’s Responsibility for Nature. Ecological Problems and
Western Traditions, New York: Charles Scribner’s Sons 1974; zob. takĪe np.
Z. Piątek, Etyka Ğrodowiskowa..., s. 134-156.
18
Zob. J. Lovelock, Gaja. A New Look at Life on Earth, Oxford: Oxford
University Press 1995.
19
Zob. P. W. Taylor, Respects for Nature. A Theory of Environmental Ethics,
New Jersey, Princeton: Princeton University Press 1986; zob. takĪe np. Z. Piątek,
Etyka Ğrodowiskowa..., s. 75-105.
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– H. Skolimowskiego20 i K. Waloszczyka21 ekoetyka (ekofilozofia),
– Z. Piątek22 i M. Bonenberga23 etyka czci dla Īycia.
c) etyki holistyczne:
– A. Leopolda24 i J. B. Callicotta25 etyka wspólnot,
– W. Tyburskiego26 holizm etyczny.
d) etyki ochrony zwierząt:
– P. Singera27 i T. Regana28 etyka ochrony zwierząt.
3. Orientacja chrzeĞcijaĔska.
a) etyka prymatu czáowieka-wáodarza.
2.1.1. Orientacja ekskluzjonistyczna
W myĞl orientacji ekskluzjonistycznej, podkreĞlającej antropocentryzm, czáowiekowi przysáuguje wáadcza wolnoĞü nad Ğwiatem
przyrody. Jednostka ludzka, mimo iĪ Īyje w Ğrodowisku przyrodniczym, nie jest czĊĞcią przyrody, jest ponad nią. Jak zauwaĪa ĝlipko
“przyroda stanowi jedynie bierne tworzywo dla twórczej jego
inwencji”. Jej skáadniki zarówno oĪywione (roĞliny i zwierzĊta), jak
20

Zob. np. H. Skolimowski, Medytacje o prawdziwych wartoĞciach czáowieka,
który poszukuje sensu Īycia, Wrocáaw: “Astrum” 1991.
21
Zob. K. Waloszczyk, Planeta nie tylko ludzi, Warszawa: PIW 1997.
22
Zob. np. Z. Piątek, Etyka Īycia, w: Etyka. Zarys , red. J. Pawlica, Kraków:
UJ 1992, s. 109-119.
23
Zob. M. Bonenberg, Etyka Ğrodowiskowa. ZaáoĪenia i kierunki, Kraków:
UJ 1992.
24
Zob. A. Leopold, A Sand County Almanac, New York: Ballantine Books
1990.
25
Zob. B. J. Callicott, In Defense of the Land Ethics. Essays in Environmental
Philosophy, State University of New York Press 1989; tenĪe, Search for an Environmental Ethics, w: Matters of Life and Death, ed. T. Regan, New York: Random
House 1980.
26
Zob. W. Tyburski, Etyka i Ekologia, ToruĔ: Polski Klub Ekologiczny 1995.
27
Zob. P. Singer, Animal Liberation, “The New York Review of Books”, section 20, April 1973; tenĪe, Practical Ethics, Cambridge: Cambridge University
Press 1979; tenĪe, All Animals are Equal, w: Applied Ethics, ed. tenĪe, New York:
Oxford University Press 1986; tenĪe, Zwierzeta i ludzie jako istoty równe sobie,
“Etyka”, 1980, nr 18, s. 49-62; tenĪe, Animals and the Value of Life, w: Matters of
Life and Death, ed. T. Regan, New York: Random House 1980.
28
Zob. T. Regan, Prawa i krzywda zwierząt, “Etyka” 1980 nr 18, s. 87-118.
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i nieoĪywione traktowane są przedmiotowo i jako takie mają wartoĞü czysto instrumentalną. Waloszczyk dodaje przy tym, Īe dla
antropocentrystów “natura jest magazynem surowców, a jej wartoĞü
mierzy siĊ uĪytecznoĞcią dla ludzkich celów. Czáowiek nie ma zobowiązaĔ moralnych wobec bytów pozaludzkich”29. Tego typu horyzont poznawczy sprawia, iĪ (przy wspóáudziale nauki, techniki
i kultury) celem czáowieka jest przeksztaácanie przyrody w sztuczne
twory Ğrodowiskowe wbudowane nastĊpnie w racjonalną organizacjĊ ludzkiego spoáeczeĔstwa. Ta ostatnia zmierza do stworzenia
jednej ogólnoludzkiej “megapolis” bądĨ “technopolis”. Stąd teĪ w
ekskluzjonizmie, którego wyrazem jest np. etyka dominacji czáowieka nad przyrodą, dziaáania przeksztaácające przyrodĊ są dopuszczalne moralnie. Jedynie co moĪna powiedzieü na ten temat, to tylko
wyraziü Īyczenie, aby – zgodnie ze zdaniem ĝlipki – “procesy te
dokonywaáy siĊ w duchu odpowiedzialnoĞci. Moralny zaĞ sens tej
odpowiedzialnoĞci okreĞlają dwie zasady. Pierwsza gáosi autonomiĊ
czáowieka obdarzonego wolnoĞcią w kierowaniu Ğwiatem na skutek
desakralizacji przyrody, druga natomiast akcentuje prymat pragmatycznych reguá w postĊpowaniu czáowieka bez Ğwiatopoglądowych
implikacji w pojmowaniu sensu Īycia. Czáowiek jest zatem twórcą
Ğwiata i samego siebie. Idzie tylko o to, aby to czyniá zgodnie z rozumem”30.
Podsumowując, w kwestii ochrony zwierząt orientacja ta nie poczuwa siĊ do otoczenia Ğwiata zwierząt jakąĞ konkretną formą opieki czy ochrony. Nie przysáugują im Īadne prawa31. Dla skrajnych
ekskluzjonistów zwierzĊta nie są stroną w dyskusji na temat kierunków przemian cywilizacyjnych.
2.1.2. Orientacja inkluzjonistyczna
Wedáug orientacji inkluzjonistycznej podkreĞlany jest biocentryzm. Przyroda obdarzona jest rodzajem witalnej mocy. Czáowiek
wraz z innymi jestestwami stanowi homogeniczną czĊĞü Ğwiata
29

K. Waloszczyk, Planeta..., s. 285.
T. ĝlipko, A. ZwoliĔski, RozdroĪa ekologii, Kraków: Wydawnictwo WAM
1999, s. 90.
31
Zob. uwagi w: J. Feinberg, Obowiązki czáowieka i prawa zwierząt, “Etyka”
1980 nr 18, s. 13.
30
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przyrody. Fakt ten oraz wynikające z niego implikacje róĪnie są
rozumiane przez poszczególnych autorów. Dla np. Alberta Schweitzera i gáoszonej przez niego etyki “kultu Īycia”, afirmacja Īycia
opiera siĊ na podstawowej przesáance, którą moĪna wyraziü w
twierdzeniu: “Jestem Īyciem, które pragnie Īyü poĞród Īycia, które
pragnie Īyü”32. Intuicyjna akceptacja tego zaáoĪenia decyduje o osobowej wartoĞci czáowieka oraz o postawie szacunku wzglĊdem
wszelkiego Īycia. Jak zauwaĪa ĝlipko, dla Schweitzera “tylko nieuchronna koniecznoĞü zaspokajania podstawowych potrzeb usprawiedliwia czáowieka, kiedy zmuszony tą koniecznoĞcią, pozbawia
Īycia inne istoty”. Poza tym norma “nie zabijaj” nie zna ograniczeĔ.
Wszystko, co Īyje, zasáuguje na to, aby je chroniü i zachowywaü w
optymalnym stanie33. Z kolei w ekofilozofii Skolimowskiego i Waloszczyka autorzy ci starają siĊ dociec np. miejsca, jakie zajmuje
czáowiek w Ğwiecie przyrody. W anonsowanym ujĊciu czáowiek
posiada status “bytu uwraĪliwiającego siĊ”34. To jednostka, w której
ukryta jest “iskra boska” (Waloszczyk)35, to “wraĪliwoĞü” (Skolimowski) ogarniająca wszelkie aspekty ludzkiej dziaáalnoĞci. W takiej perspektywie czáowiek jest czĊĞcią natury, tworem kosmicznego procesu ewolucji. Wyáania siĊ z natury, nadaje sens ewolucji
kosmosu, wyznacza sobie i przyrodzie nowe kierunki rozwoju, ale
nigdy nie traci z nią Ğcisáej áącznoĞci. Wszystko – caáy Ğwiat przyrody i czáowiek – jest czymĞ Jednym36. Na tej podstawie istotom pozaludzkim i caáej przyrodzie przysáuguje wewnĊtrzna wartoĞü, a co za
tym idzie, niezbywalne prawo do Īycia, ochrony, rozwoju itp.37.
W podobnym tonie wypowiadają siĊ Zdzisáawa Piątek czy Wáodzimierz Tyburski. Dla Z. Piątek wszystkie istoty Īywe (ludzkie
i pozaludzkie) posiadają podwójną wartoĞü: wewnĊtrzną oraz zewnĊtrzną. Poprzez niezmienną wartoĞü wewnĊtrzną są zdolne do
oddziaáywania na inne istoty Īywe. Z kolei wartoĞü zewnĊtrzna po32

I. Lazari-Pawáowska, Schweitzer, Warszawa 1976, s. 40-41.
T. ĝlipko, A. ZwoliĔski, RozdroĪa..., s. 91.
34
H. Skolimowski, Medytacje..., s. 26-27.
35
K. Waloszczyk, Planeta..., s. 287.
36
Por. tamĪe, s. 263.
37
Por. H. Skolimowski, Medytacje..., s. 91-104; por. takĪe tenĪe, Nowa era –
nowe dreszcze poznawcze – nowa koncepcja czáowieka, w: Oblicza nowej duchowoĞci, red. M. Goáaszewska, Kraków 1995, s. 29-31.
33

152

J. àapiĔski

woduje, iĪ potrafią reagowaü na zmiany, jakie zachodzą w ich Ğrodowisku – wartoĞciują otoczenie w sposób wáaĞciwy dla ich natury.
Z tych wzglĊdów, w ujĊciu Z. Piątek, nie mogą byü traktowane jako
byty instrumentalne38.
Rekapitulując, naleĪy stwierdziü, iĪ w kwestii ochrony zwierząt
generalnie inkluzjonisci opowiadają siĊ za postulatem ochrony,
opieki, przyznania praw zwierzĊtom, wyzwolenia39 ich a nawet potraktowania ich niemal jako równorzĊdnych partnerów czáowieka.
W moim przekonaniu jednak, postulaty te bywają zabarwione subiektywizmem, rodzajem prywatnej mistyki, niekiedy brak im gáĊbszego umotywowania, itp. Opinia Joela Feinberga w tej kwestii jest
o wiele bardziej radykalna. Autor ten pisze tak: “nadmierne wzglĊdy
dla zwierząt wcale nie są wytworem przesadnego wyrafinowania
intelektualnego wspóáczesnoĞci, lecz stanowią istotny element umysáowoĞci prymitywnej. Te same nawyki myĞlowe, które skáaniaáy
naszych prehistorycznych przodków (...), aby przypisywaü czáekopodobny umysá drzewom, wiatrom czy górom, kazaáy im traktowaü
zwierzĊta jako czáekopodobne istoty w przedziwnych przebraniach –
istoty zresztą zdolne do prowadzenia uczciwych interesów, a takĪe
do nienawiĞci, mĞciwoĞci czy knowaĔ”40.
2.1.3. ChrzeĞcijaĔska etyka ekologiczna
W orientacji tej etyka Ğrodowiskowa oparta zostaáa nie na fundamencie bezwzglĊdnej dominacji czáowieka, lecz na przesáance
limitowanego prymatu czáowieka nad przyrodą. SkalĊ prymatu wyznacza moralny status czáowieka. Sam czáowiek natomiast jawi siĊ
nie jako pan, wáadca przyrody, lecz jako jej wáodarz – zatroskany
o jej dobro, obroĔca i gospodarz. Jest to rodzaj antropocentryzmu,
jednakĪe nie skrajnego, a powiedzmy – umiarkowanego.
JeĪeli mówimy o antropocentryzmie, to naleĪy w tym miejscu
wskazaü na istotny sens tego pojĊcia. Tym bardziej, iĪ propagowana
38

Por. Z. Piątek, Przyroda i wartoĞci, w: WartoĞü bycia. Wáadysáawowi StróĪewskiemu w darze, red. D. Karáowicz i in., Kraków-Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne 1993, s. 166-175.
39
Zob. J. Hoáówka, Granice wyzwolenia zwierząt, “Etyka” 1980 nr 18,
s. 135-145.
40
J. Feinberg, Obowiązki..., s. 18.
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jest niekiedy opinia, jakoby religia jako taka, a religia chrzeĞcijaĔska
w szczególnoĞci, byáa odpowiedzialna za obecny kryzys ekologiczny. Ona takĪe, zdaniem np. Petera Singera (autora ksiąĪki Animal
Liberation – Wyzwolenie zwierząt)41 utrwala stereotyp myĞlenia
o zwierzĊtach jako o rzeczach42. Faktem jest, jak zauwaĪa ĝlipko, Īe
“w obrĊbie naszego euro-amerykaĔskiego krĊgu cywilizacyjnego
wyksztaáciá siĊ pewien spoáeczny paradygmat myĞlenia i postĊpowania, w którym stosunek czáowieka do przyrody odpowiada
postawie dominacji czáowieka nad przyrodą. Taka wizja Ğwiata
usposabia czáowieka do tego, by czuá siĊ «panem i wáadcą» przyrody i odpowiednio do tego ją traktowaá. Rzecz wszakĪe w tym, Īe nie
w chrzeĞcijaĔskich Ĩródáach Objawienia trzeba siĊ dopatrywaü ideowych inspiracji takiego nastawienia. Znajdują siĊ one poza chrzeĞcijaĔstwem”43. Dokáadniej, w naturalistycznej koncepcji indywidualizmu i liberalizmu, jaki zostaá uformowany w okresie Odrodzenia
i Reformacji w obszarze filozofii (J. J. Rousseau) i ekonomii (Adam
Smith). Nowa ideologia szybko zdominowaáa umysáowoĞü europejską w XVIII wieku. Nadaáa ksztaát materialistycznej wizji Ğwiata,
gdzie normatywnymi dewizami dziaáalnoĞci czáowieka staáy siĊ:
a. wolnoĞü rozwijania wrodzonych popĊdów czáowieka,
b. prawo do nieskrĊpowanej realizacji indywidualnych dąĪeĔ
i marzeĔ.
Pod wpáywem powyĪszych ideologicznych inspiracji (materialistycznie zorientowanego indywidualizmu i liberalnej ekonomii)
wyksztaáciá siĊ spoáecznie utrwalony model myĞlenia, który sprzyjaá
postawie eksploatacji i dominacji czáowieka nad przyrodą. Zdaniem
ĝlipki sprawiá on, iĪ “krĊgi spoáeczne ulegáy zwodniczym urokom
mitu homo oeconomicus i wyniosáy go na piedestaá nie tyle filozoficznego «antropocentryzmu», ile raczej «antropolatryzmu», a jeĞli
juĪ «antropocentryzmu», to z wyraĨnym okreĞleniem «antropocentryzmu materialistycznego», chrzeĞcijaĔstwu obcego, przyrodzie zaĞ
41

P. Singer, Animal Liberation. Towards an End to Man’s Inhumanity to Animals, London 1977.
42
Por. K. Wychowaáek, Wyzwolenie zwierząt. Wywiad z prof. Peterem Singerem, “Psubraty” z 25 czerwca 2000, [http://ikar.t17.ds.pwr.wroc.pl/~pga/psubraty/
10/singer-p.html].
43
T. ĝlipko, A. ZwoliĔski, RozdroĪa..., s. 103-104.
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nieprzyjaznego. Co gorsza, idee te po dziĞ dzieĔ wywierają silny
wpáyw, stwarzając atmosferĊ duchową, w której nawet proekologicznie myĞlące oĞrodki w obrĊbie tego naukowo-technicznie zbudowanego Ğwiata szukają Ğrodków zaradczych na zapobieĪenie wyzwolonym przez ten Ğwiat ekologicznym zagroĪeniom”44.
Kim zatem jest czáowiek, jaki jest jego status, jak go postrzega
chrzeĞcijaĔska etyka ekologiczna? Aby odpowiedzieü na powyĪsze
pytania, naleĪy wczeĞniej dokonaü rozgraniczenia pomiĊdzy naturalistyczną a chrzeĞcijaĔską koncepcją czáowieka.
Naturalistyczną koncepcjĊ czáowieka przyjmują orientacje inkluzjonistyczne (biocentryczne). Jak wiemy, przypisują one tak czáowiekowi, jak i zwierzĊtom czy caáej przyrodzie posiadanie “wewnĊtrznej wartoĞci”. WartoĞü ta sprawia, iĪ Ğwiat przyrody posadowiony jest na wspólnym z czáowiekiem statusie egzystencjalnym,
a tym samym nabywa prawa do ochrony, szacunku itp. Istniejące
analogie pomiĊdzy Ğwiatem czáowieka a Ğwiatem zwierząt w postaci
doznaĔ uczuciowych, celowoĞci zachowaĔ, wraĪliwoĞci, psychizmu,
zmysáowoĞci, odczuwania cierpienia itp. dodatkowo wzmacniają
postulat ochrony czy budowania pomostu dla “ziemskiej wspólnoty”
pomiĊdzy zwierzĊciem a czáowiekiem. JednakĪe pozycja czáowieka
w takim Ğwiecie jest mimo wszystko wyjątkowa. Zdaniem Z. Piątek
wyjątkowoĞü czáowieka táumaczy fakt, iĪ :
a. jedynie czáowiek wie, Īe jest podmiotem Īycia,
b. tylko czáowiek rozróĪnia, na czym polega lepsze i gorsze
Īycie,
c. jedynie czáowiek odczuwa wáasną toĪsamoĞü,
d. takĪe tylko czáowiek jawi siĊ jako autonomiczny, rozumny
podmiot zdolny do Ğwiadomego i celowego dziaáania45.
Rekapitulując, w naturalistycznej koncepcji czáowiek postrzegany jest jako byt wyjątkowy, ale w swoim statusie ontycznym stricte
biologiczny.
Z punktu widzenia problemów, jakimi zajmujemy siĊ w tym
opracowaniu, chrzeĞcijaĔska koncepcja czáowieka, akceptując w
peáni biologiczny wymiar jednostki ludzkiej, káadzie nacisk na jego
44
45

TamĪe, s. 105.
Por. Z. Piątek, Etyka Īycia, s. 113.
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osobowy charakter. Czáowiek jest osobą i z tego faktu wynika duchowe wyposaĪenie ludzkiej natury. W takim ujĊciu czáowiek nie
jest li tylko bytem materialno-zmysáowym, ale takĪe bytem obiektywnego áadu moralnego. Wymiar biologiczno-osobowo-moralny
czáowieka sprawia, iĪ jednostka ludzka poprzez swoją cielesnoĞü
wchodzi w interakcje ze Ğwiatem przyrody. WiĊcej, aby Īyü i przetrwaü, czáowiek musi korzystaü z bogactwa Ğwiata przyrody (w tym
takĪe ze Ğwiata zwierzĊcego). Nie oznacza to jednak wcale, Īe
czáowiek traktuje przyrodĊ w sposób instrumentalny. Osobowomoralny skáadnik statusu czáowieka nakazuje mu wbudowywaü
przyrodĊ w swoją moralną strukturĊ. W tym momencie przyroda
przestaje byü tylko przyrodą. Staje siĊ czĊĞcią ludzkiego dobra moralnego, a przez to zdobywa nową godnoĞü. MiĊdzy czáowiekiem
a przyrodą tworzy siĊ wiĊĨ, w której nie kto inny, ale jednostka
ludzka bierze na siebie caáą odpowiedzialnoĞü za Ğwiat przyrody.
Fakt moralnej odpowiedzialnoĞci generuje jednakĪe – z jednej strony – moralne obowiązki czáowieka wobec przyrody i Ğwiata zwierzĊcego, ale – z drugiej strony – legitymizuje niejako pozycje prymatu, dominacji czáowieka wobec Ğwiata pozaludzkiego. PodkreĞlmy jeszcze raz, osoba ludzka nie jest panem przyrody czy zwierzĊcia, lecz ich rozumnym wáodarzem.
Zakres wspomnianych ludzkich powinnoĞci moralnych wobec
zwierząt moĪe byü okreĞlony po analizie statusu aksjologicznego
przysáugującego zwierzĊciu. Jedno jest pewne – im wyĪszy status
aksjologiczny zwierząt tym wiĊksza odpowiedzialnoĞü i wiĊksza
powinnoĞü czáowieka wzglĊdem nich.
2.2. Status aksjologiczny zwierzĊcia
Jak zauwaĪa Bernard Rollin, “w przypadkach, kiedy faktycznie
zajmujemy siĊ statusem jednostki nie bĊdącej czáowiekiem, zachowanie nasze zawiera osobliwą mieszaninĊ wáaĞciwej analizy etycznej i naszej wáasnoĞciowej dominacji nad innymi stworzeniami”46.
Byü moĪe z tego wzglĊdu odkrywając status aksjologiczny Ğwiata
pozaludzkiego natrafiamy (np. w mechanicystycznej teorii zwierzĊ46
B. Rollin, ZwierzĊta i ludzie, czyli granice moralnoĞci, “Etyka” 1980 nr 18,
s. 178.
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cia, teorii tropizmów J. Loeba, behawioryzmie itp.) na karykaturalny
obraz zwierzĊcia. Bywa ono postrzegane jako Ĩródáo poĪywienia,
tania naturalna siáa robocza etc. Dla wspomnianych orientacji zwierzĊ to rzecz. W swojej konstrukcji to skomplikowana maszyna biologiczna dysponująca zespoáem odruchów warunkowych, tropizmów, refleksów itp. Niestety maszyna ta, choü wielokrotnie bardzo
wyrafinowana, pozbawiona jest zdolnoĞci twórczego myĞlenia, nie
tworzy takĪe kultury, a tym samym nie posiada poczucia wáasnej
toĪsamoĞci. Pomimo tych zastrzeĪeĔ wydaje siĊ, iĪ taki obraz zwierzĊcia jest uproszczony i nieprawdziwy. ZwierzĊ nie jest rzeczą. Jak
zauwaĪa Stanisáaw ZiĊba, spojrzenie na zwierzĊ w Ğwietle faktów
biologicznych ujawnia nastĊpujące kwestie47:
a. neomechanistyczne (bazujące na determinizmie genetycznym czy fizyko-chemicznym) ujĊcie zwierzĊcia jako zespoáu odruchów, tropizmów itp. jest báĊdne,
b. zwierzĊ posiada swój wáasny Ğwiat, swoje miejsce, wáasny
sposób widzenia otoczenia i wáasne Ğrodowisko, którego potrafi broniü,
c. zwierzĊ dysponuje swoistym sposobem porozumiewania siĊ
i wáasnymi zwyczajami,
d. zwierzĊ zdolne jest do zdobywania informacji o otaczającym go Ğwiecie i reagowania na nią,
e. dziaáania zwierząt nie determinuje tylko ich struktura biologiczna; potrafią zdobywaü doĞwiadczenie i uczyü siĊ,
f. zwierzĊta posiadają rodzaj psychizmu, dysponują szeroką
gamą uczuü, np. strachu, radoĞci, rywalizacji, pojednania po
konfliktach itp.,
g. Ğwiat zwierząt posiada nadto wáasną rozbudowaną logikĊ
dziaáania i w oparciu o tĊ logikĊ rozwiązuje swoje problemy.
JednakĪe jak pisaliĞmy wczeĞniej, a co zauwaĪa ĝlipko, “pozostaje faktem, Īe przy caáej niezaprzeczalnej «zmyĞlnoĞci» zwierząt
są one jednak w swych zachowaniach zdeterminowane (...) do pewnego zespoáu czynnoĞci stale powtarzających siĊ w obrĊbie dziaáaĔ
Por. S. ZiĊba, Czáowiek a Ğwiat zwierząt (cz. I), “Przegląd Hodowlany” 1993
nr 2, s. 29; zob. takĪe tenĪe, Czáowiek a Ğwiat zwierząt (cz. II), “Przegląd Hodowlany” 1993 nr 3, s. 22-24.
47
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wáaĞciwych odnoĞnym gatunkom zwierząt. Z tego teĪ powodu zwierzĊta nie wykazują ani wewnĊtrznego, ani zewnĊtrznego postĊpu
dokonanego mocą swych wáasnych aktów poznawczo-dąĪeniowych.
ZwierzĊta nie rozwijają wiĊc wáasnym wysiákiem swego Īycia psychicznego, nie dochodzą do zauwaĪalnego stopnia jakiejĞ duchowej
samoĞwiadomoĞci, nie uzewnĊtrzniają teĪ twórczych procesów swego psychizmu w budowie odrĊbnej, zwierzĊcej kultury. (...) ZwierzĊta tkwią we wáaĞciwych im standardowych schematach zachowaĔ
z tego powodu, Īe mechanizm ich aktów poznawczych i dąĪeniowych jest ograniczony ramami poznania wyáącznie zmysáowego, nie
wykraczającego poza konkretne cechy poznawanego przedmiotu.
(...) ToteĪ zwierzĊta – zdaniem cytowanego autora – zdane na wyáącznie wáasne poznanie są zdolne wytworzyü jedynie koniecznoĞciowe i jednokierunkowo zdeterminowane procesy dąĪeniowe,
skáadające siĊ na osobną kategoriĊ reakcji instynktownych. (...).
JeĪeli niekiedy wykazują w swoich zachowaniach pewne analogie
do myĞlowych operacji intelektualnych, to zachodzące podobieĔstwa są natury czysto zewnĊtrznej (...). Przyrodnicza determinacja
caáoksztaátu Īyciowych procesów Ğwiata zwierząt powoduje wiĊc,
Īe nie ma w nich miejsca ani na ĞwiadomoĞü samych siebie, ani na
umysáową deliberacjĊ i wolny wybór okreĞlonych celów i Ğrodków
dziaáania, ani na ĞwiadomoĞü dobra i záa moralnego, ani na poczucie
moralnej odpowiedzialnoĞci. W konkluzji trzeba zatem przyjąü –
twierdzi ĝlipko – Īe Ğwiat zwierzĊcy – mimo bogactwa i záoĪonoĞci
jego witalnych zasobów, które tworzą jego «wartoĞü wewnĊtrzną» –
naleĪy do kategorii bytów przyrodniczych i stanowi integralną czĊĞü
Ğrodowiska naturalnego w jego obszarze poddanym materialnym
ograniczeniom i determinacjom”48.
2.3. Relacja czáowiek – zwierzĊ. Moralne zobowiązania
czáowieka wobec zwierząt
ZwierzĊ z racji przytoczonych wyĪej nie jest podmiotem moralnoĞci49. ZwierzĊta nie są osobami, choü takĪe nie są zwykáymi rzeczami50. Nie oznacza to jednak, iĪ pozostają istotami postawionymi
T. ĝlipko, A. ZwoliĔski, RozdroĪa..., s. 131-132.
Zob. J. Feinberg, Obowiązki..., s. 15 nn.
50
Por. tamĪe, s. 17-18.
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poza nawias moralnoĞci – są przedmiotami moralnymi51. ħródáo
moralnego imperatywu regulującego stosunek czáowieka do zwierzĊcia tkwi nie w zwierzĊciu, lecz w czáowieku. Na nim jako podmiocie moralnym i fundamencie áadu moralnego spoczywa odpowiedzialnoĞü za tĊ kwestiĊ. Wyáania siĊ jedynie problem rodzaju
kryterium, na którym powinna byü budowana wáaĞciwa relacja
czáowieka do zwierzĊcia. Potrzebujemy przy tym jak najbardziej
obiektywnego i niewzruszalnego kryterium – takiego, które nie bĊdzie naraĪone na koniunkturalne wahania ze strony róĪnych grup
nacisku, tak antropocentrystów, jak i biocentrystów.
Zdaniem S. ZiĊby obiektywnym kryterium okreĞlającym nasz
stosunek do zwierząt powinno byü niezbywalne prawo zwierzĊcia
do istnienia, do Īycia52. Wynika ono z faktu, iĪ zwierzĊ jest istotą
Īywą. Jest w posiadaniu Īycia jako stanu egzystencji. Stan Īycia –
tak dla czáowieka, jak i wszystkich istot pozaludzkich – jest najwyĪszym walorem w caáej hierarchii wartoĞci. Nic nie jest bardziej cennego od tego, Īe ma siĊ Īycie. Stąd teĪ zdaniem ZiĊby, “czáowiek
Ğwiadomy wartoĞci Īycia, zarówno swojego jak i Īycia zwierzĊcia,
ma obowiązek broniü tej wartoĞci. WartoĞü Īycia nie jest ideą. UtoĪsamia siĊ ona z przedmiotem, a jej powinnoĞü – z faktycznym istnieniem. (...) Opowiadając siĊ za realnoĞcią Īycia, za jego wartoĞcią,
tym samym decydujemy siĊ na charakter powinnoĞciowy tej wartoĞci. Zawiera siĊ on w prawie do istnienia”53. Nie oznacza to jednak,
iĪ Īycie czáowieka i Īycie zwierzĊcia jest tej samej wartoĞci. Christine Hoff stoi na stanowisku, iĪ “Īycie czáowiecze jest generalnie
bardziej wartoĞciowe od Īycia zwierzĊcego, prawo zaĞ czáowieka do
Īycia przewyĪsza zazwyczaj prawo do Īycia zwierzĊcia”54.
Wedáug Joela Feniberga, zwierzĊtom jak – i wszystkim istotom
zdolnym do odczuwania cierpienia – przysáuguje takĪe fundamentalne prawo do tego, aby nie traktowano ich okrutnie55. Cytowany
autor argumentuje to w sposób nastĊpujący: “potĊpiamy i starannie
51

Zob. np. B. Rollin, ZwierzĊta..., s. 195.
Zob. takĪe J. Feinberg, Obowiązki..., s. 29 nn.
53
S. ZiĊba, Czáowiek... (cz. I), s. 29.
54
Ch. Hoff, Kilka refleksji moralnych o eksperymentowaniu na zwierzĊtach,
“Etyka” 1980 nr 18, s. 67.
55
Por. J. Feinberg, Obowiązki..., s. 24 nn; por. takĪe V. Haksar, Podstawy...,
s. 233.
52
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unikamy zadawania niepotrzebnego bólu i cierpienia wszystkim
istotom ludzkim, bo sądzimy po prostu, Īe ból i cierpienie są wewnĊtrznym záem. Znaczy to, Īe uznajemy ból i cierpienie za záo
tylko dlatego, Īe jest to ból i cierpienie. Przynajmniej w przypadku
ludzi nie domagamy siĊ Īadnej innej racji okazującej, iĪ dany stan
rzeczy jest záy, a zatem naleĪy go unikaü lub zmieniü, jeĞli (...) przysparza on (...) cierpienia”56. Innymi sáowy – w rozumieniu Toma
Regana – okrutne traktowanie zwierząt jest záem samym w sobie,
niezaleĪnie od tego, czy to moĪe mieü wpáyw na ludzi, czy teĪ nie
(istnieje niebezpieczeĔstwo, iĪ ludzie drĊczący zwierzĊta mogą nabywaü nawyków, które z czasem skáonią ich do podobnego traktowania innych ludzi)57.
Podobne do poprzedniego jest prawo zwierząt, aby nie byü
krzywdzonym58. Zdaniem Regana, prawo takie przysáuguje wszystkim istotom, które posiadają coĞ, co etycy nazywają “przyrodzoną
wartoĞcią”. Wedáug cytowanego autora, zabrania ono traktowania
takich istot jako wyáącznie Ğrodka prowadzącego do przyjemnoĞci,
zysku czy ciekawoĞci – to rodzaj braku szacunku; im siĊ naleĪy
szacunek. W przypadku ludzi i zwierząt przyrodzoną wartoĞcią, na
której opiera siĊ prawo do tego, aby nie byü krzywdzonym, jest Īycie. Jedni i drudzy są podmiotami Īycia (pomimo pewnych nieĞcisáoĞci w rozumieniu tego terminu)59. Jednym i drugim przysáuguje
szczególny rodzaj wartoĞci i wynikające z tego faktu prawo, aby nie
byü traktowanym w sposób oznaczający brak poszanowania tejĪe
wartoĞci. Trzeba jednak stwierdziü, iĪ wspomniane prawo nie jest
prawem bezwzglĊdnym. Tom Regan tak to wyjaĞnia: “(...) chociaĪ
prawo jednostki, by nie byü krzywdzoną, zawsze musi byü nadrzĊdne nad interesami grupy, nie jest bynajmniej wykluczone, Īe czasami prawo to musi ustąpiü. Nie jest wykluczone, Īe prawo zwierząt
musi czasem ustąpiü wobec prawa czáowieka. PopeánilibyĞmy báąd
56

J. Feinberg, Obowiązki..., s. 24.
Por. T. Regan, Prawa..., s. 94-96.
58
Por. tamĪe, s. 108-111.
59
Por. uwagi Williama Aikena na temat nieĞcisáoĞci Reganowego rozumienia
terminu “podmiot Īycia”: W. Aiken, ZwierzĊta i prawa: w odpowiedzi Reganowi,
“Etyka” 1980, s. 119-123; zob. takĪe S. Sencerz, ZwierzĊta i ludzie jako istoty
równe sobie: odpowiedĨ Reganowi, “Etyka” 1980 nr 18, s. 125-133.
57
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uznając to za niemoĪliwe. (...) Sytuacja zatem przedstawia siĊ nastĊpująco. Przyznajemy, Īe moĪliwe jest, iĪ moĪna by usprawiedliwiü
krzywdzenie zwierząt; lecz jednoczeĞnie z naciskiem stwierdzamy,
Īe ci, którzy uczestniczą w praktykach krzywdzących zwierzĊta,
czĊsto nie wykazują, Īe krzywda czyniona zwierzĊtom jest rzeczywiĞcie usprawiedliwiona”60. Przyznając racjĊ Reganowi zwróümy
uwagĊ na niebezpieczeĔstwo popadniĊcia w drugą skrajnoĞü. Zdaniem Jeana Bernarda juĪ obecnie “(...) powstaáa niebezpieczna sytuacja. W niektórych paĔstwach toczono dyskusjĊ, a nawet wprowadzono postĊpowania prawne, ograniczające, a czasem prawnie zakazujące doĞwiadczeĔ na zwierzĊtach; takie przepisy wynikają z zimnych bardzo niebezpiecznych namiĊtnoĞci [w których jak twierdzi
Bernard, miáoĞü zwierząt jest widocznie silniejsza od miáoĞci ludzi –
przypis Jà]. Prawdą jest (...), Īe w pewnych przypadkach doĞwiadczenia na zwierzĊtach mogą byü zastąpione innymi metodami, w
wielu jednak innych są one niezbĊdne. Ograniczenie lub zakaz eksperymentowania na zwierzĊtach mogą opóĨniaü, mogą nawet zupeánie zahamowaü spodziewany postĊp; ciĊĪka byáaby odpowiedzialnoĞü przeciwników tych metod, gdyby ich dziaáalnoĞü przeszkodziáa
w dalszym poznawaniu odmiany raka, danej formy miopatii, a w
nastĊpstwie – staáa siĊ przyczyną Ğmierci lub kalectwa dziecka, które moĪna byáo uratowaü”61 .
Swoistym dopowiedzeniem wczeĞniejszych wywodów są ustalenia, jakie wynikają ze ĝwiatowej Deklaracji Praw Zwierząt. Oto
istotne treĞci tego dokumentu:62
1. wszystkie zwierzĊta rodzą siĊ równe wobec Īycia i mają te
same prawa do egzystencji,
2. kaĪde zwierzĊ ma prawo do szacunku,
3. czáowiek jako gatunek zwierzĊcy nie moĪe roĞciü sobie prawa do tĊpienia innych zwierząt lub do ich wyzyskiwania,
4. kaĪde zwierzĊ ma prawo oczekiwaü od czáowieka opieki
i ochrony,
60

T. Regan, Prawa..., s. 114-115.
J. Bernard, Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy, nowe obowiązki
czáowieka, przeá. J. A. ĩelechowska, Warszawa: PWN 1994, s. 121.
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ĝwiatowa Deklaracja Praw Zwierząt – cyt. za: I. Lazari-Pawáowska, KrĊgi
ludzkiej wspólnoty, “Etyka” 1980 nr 18, s. 213.
61

Etyczne podstawy prawnej ochrony zwierząt

161

5. Īadne zwierzĊ nie moĪe byü przedmiotem maltretowania
i aktów okrucieĔstwa,
6. jeĪeli okaĪe siĊ, Īe zwierzĊ trzeba uĞmierciü, naleĪy to uczyniü szybko, nie naraĪając go na ból i trwogĊ,
7. Īadne zwierzĊ nie powinno sáuĪyü rozrywce czáowieka. Wystawianie zwierząt na pokaz oraz widowiska z udziaáem zwierząt
poniĪają godnoĞü zwierzĊcia.
Posiadając obiektywne kryterium regulujące relacje czáowieka do
zwierzĊcia, spróbujmy teraz okreĞliü zakres moralnych powinnoĞci
czáowieka wzglĊdem Ğwiata zwierząt. Z punktu widzenia etyki katolickiej powinnoĞci te moĪemy przedstawiü w nastĊpujących tezach
ogólnych63:
a. Na czáowieku ciąĪy powinnoĞü traktowania zwierząt z maksymalną dozą roztropnoĞci, umiaru i humanitaryzmu64, proporcjonalnie do roli, jaką obiektywnie peánią zwierzĊta w Īyciu czáowieka;
b. Czáowiek ma takĪe obowiązek uchronienia od zagáady caáego gatunku65. Jedynie nierozwiązywalny konflikt pomiĊdzy podstawowymi interesami bytowymi czáowieka a potrzebami zwierzĊcia
moĪe usprawiedliwiü ludzkie dziaáania, które doprowadzają do wyniszczenia gatunku, pozbawiając go niezbĊdnych Ğrodowiskowych
warunków egzystencji. Wyniszczanie caáych ekosystemów, gdzie
podstawowy argument stanowi zysk ekonomiczny, jest moralnie
niedopuszczalne;
c. Na czáowieku teĪ ciąĪy powinnoĞü wypracowania zasad
szczegóáowego postĊpowania ze zwierzĊtami, które nie odbierając
czáowiekowi prymatu bĊdą jednoczeĞnie afirmowaáy odrĊbnoĞü i
bogactwo Ğwiata pozaludzkiego;
d. Zadawanie cierpieĔ66 zwierzĊtom, w stopniu, w jakim jest to
konieczne dla zabezpieczenia Īyciowych potrzeb czáowieka, szczególnie gdy chodzi o zdobywanie poĪywienia67 czy odzieĪy, jest moralnie dopuszczalne;

Por. T. ĝlipko, A. ZwoliĔski, RozdroĪa..., s. 170-178.
Zob. np. I. Lazari-Pawáowska, KrĊgi..., s. 217.
65
Por. J. Feinberg, Obowiązki..., s. 34-35.
66
Zob. takĪe S. ZiĊba, Czáowiek... (cz. II), s. 25.
67
Zob. P. Singer, Zwierzeta..., s. 57-59.
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e. Przeprowadzanie eksperymentów na zwierzĊtach, zwáaszcza
takich gdzie wystĊpuje szczególny stopieĔ natĊĪenia bólu (np. podczas wiwiseksji)68, moĪe byü uznane za moralnie dopuszczalne jedynie w sytuacjach absolutnej koniecznoĞci, tj. gdy chodzi o realizacjĊ w peáni racjonalnych i niezbĊdnych dla postĊpu nauki celów
badawczych69;
f. Moralna ocena wspóáczeĞnie stosowanych metod hodowlano-áowieckich ma charakter sytuacyjny. MoĪna powiedzieü, iĪ powinny byü speánione przynajmniej minimalne wymagania70 dotyczące warunków hodowli – takie, które nie przysparzają zwierzĊtom
cierpienia. W tej sytuacji niektóre metody hodowli71 mogą okazaü
siĊ moralnie niedopuszczalne, niektóre moĪna uznaü za technicznie
racjonalnie i moralnie usprawiedliwione.
Zanotowane jako motto sáowa M. Yourcenar: “chĊü ksztaátowania Ğwiata przewaĪa nad pragnieniem przyswajania sobie jego sensu” wydają siĊ okreĞlaü duchową atmosferĊ naszych rozwaĪaĔ.
Wspóáczesny czáowiek cywilizacji technicznej owáadniĊty ideą postĊpu, pogonią za technologiczną nowoczesnoĞcią, scjentyzmem
zdaje siĊ nie dostrzegaü sensu otaczającego go Ğwiata. Stąd teĪ miĊdzy innymi na prawnikach – jako tych, którzy stoją na straĪy áadu
etycznego i moralnego – wydaje siĊ spoczywaü obowiązek uwraĪliwiania ludzkich sumieĔ na wspomnianą kwestĊ. To, czy uda siĊ
dzisiejszemu spoáeczeĔstwu pozytywnie uáoĪyü relacje pomiĊdzy
czáowiekiem a Ğwiatem zwierząt, bĊdzie – w moim przekonaniu –
Ğwiadczyü o naszej czáowieczej godnoĞci.
68

Zob. R. D. Ryder, Szowinizm gatunkowy, czyli etyka wiwisekcji, “Etyka”
1980 nr 18, s. 38-47.
69
Christine Hoff podaje zasady, jakimi winni kierowaü siĊ naukowcy uĪywający zwierząt do doĞwiadczeĔ: “a) nie wolno uĪywaü zwierząt w bolesnych eksperymentach, gdy nie oczekuje siĊ znaczących korzyĞci dla czáowieka; b) ilekroü istnieje taka moĪliwoĞü, naleĪy uĪywaü zgadzających siĊ na to ludzi do przeprowadzania
eksperymentów, choü nie niebezpiecznych; c) nawet jeĞli cel, do którego dąĪymy
przeprowadzając jakiĞ eksperyment, jest niebáahy, nie naleĪy uĪywaü zwierząt w
eksperymentach bolesnych i niebezpiecznych, po których moĪna oczekiwaü niejednoznacznych i wątpliwych wyników; d) uĪywaü zwierząt do eksperymentów bolesnych i niebezpiecznych moĪna wówczas, gdy istnieją powaĪne podstawy do oczekiwania bardzo istotnych korzyĞci dla czáowieka (i innych zwierząt)” – Ch. Hoff,
Kilka refleksji..., s. 75.
70
Por. J. Hoáówka, Granice..., s. 144.
71
Zob. P. Singer, Zwierzeta..., s. 59-60; zob. takĪe J. Wawrzyniak, Teoretyczne..., s. 133.
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Ocena pracy nauczyciela religii w Ğwietle
obowiązującego prawa
Nauczanie religii w szkoáach publicznych zalicza siĊ do tzw. res
mixtae, które leĪą w krĊgu zainteresowaĔ zarówno wáadzy koĞcielnej, jak i paĔstwowej. Zatem ustalenie praw i obowiązków nauczających religii winno byü w kaĪdych warunkach przedmiotem
uzgodnieĔ pomiĊdzy paĔstwem i KoĞcioáem1. Tym uzgodnieniom
powinny podlegaü równieĪ normy dotyczące oceniania nauczycieli
religii. Konkordat zawarty pomiĊdzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską w dniu 28 lipca 1993r. i ratyfikowany 23 lutego
1998r. – zachowując tĊ zasadĊ – stwierdza, Īe “w sprawach treĞci
nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają
przepisom i zarządzeniom koĞcielnym, a w innych sprawach przepisom paĔstwowym” (art. 12,4). Stąd teĪ status prawny katechety
i katechezy w szkole okreĞlają dokumenty paĔstwowe i koĞcielne.
W odniesieniu do zagadnienia oceny pracy nauczyciela religii –
katechety2 dokumentami o podstawowym znaczeniu są: ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zmianami)3, rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów
1

A. Mezglewski, Skierowanie do nauczania religii, w: Studia z prawa wyznaniowego, t. 1, red. tenĪe, W. Janiga, Lublin 2000, s. 37.
2
ZamiennoĞü stosowania w przedkáadanym tekĞcie terminów: katecheta – nauczyciel religii uzasadnia § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkoáach (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r., Nr 67, poz. 753).
3
Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1118; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239; 2001 r., Nr 111, poz. 1194.
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i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postĊpowania
odwoáawczego oraz skáadu i sposobu powoáywania zespoáu oceniającego, rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego4. KN i wymienione rozporządzenia wprowadziáy dwie formy oceny pracy nauczyciela, w tym
takĪe nauczyciela religii:
– ocenĊ dorobku zawodowego nauczyciela po odbyciu staĪu na
kolejny stopieĔ awansu zawodowego5,
– ocenĊ pracy (caáoksztaátu) nauczyciela posiadającego stopieĔ
awansu zawodowego: kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.
WĞród ostatnich opracowaĔ, poruszających problematykĊ zawartą w tytule artykuáu, na uwagĊ zasáugują dwie publikacje: “Ocena
pracy nauczyciela religii” ks. Tadeusza Panusia6 i “Ocena pracy
katechety” ks. Waldemara Janigi7. Pierwsza z nich przedstawia same przepisy prawne bez szczegóáowego wyjaĞnienia pojĊü i krytycznego komentarza, a druga dotyczy caáoksztaátu oceny pracy
katechetycznej z podkreĞleniem wymiaru merytorycznego naleĪącego do kompetencji wáaĞciwej wáadzy koĞcielnej. Ponadto ukazaá
siĊ nowy akt prawny, tzw. “Ustawa czyszcząca”– ustawa z dnia
23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oĞwiaty, ustawy
Przepisy wprowadzające reformĊ ustroju szkolnego, ustawy – Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw8, która wprowadziáa wiele zmian w przepisach prawa oĞwiatowego. W tej sytuacji celowe
jest podstawowe pytanie tego przedáoĪenia: jak przedstawia siĊ ocena pracy nauczyciela religii w Ğwietle obowiązującego prawa?
W niniejszym artykule omówi siĊ regulacje prawne i kryteria oceny
dorobku zawodowego katechety oraz przepisy dotyczące caáoĞciowej oceny pracy nauczyciela religii i jej kryteria.
4

Odtąd proponuje siĊ oznaczyü KartĊ Nauczyciela literami KN a rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela literą R.
5
Nie jest to ocena nauczyciela jako pracownika, lecz nauczyciela jako osoby,
której zadaniem jest m.in. rozwój zawodowy.
6
T. PanuĞ, Ocena pracy nauczyciela religii, “Katecheta” 45(2001) nr 5,
s. 65-67.
7
W. Janiga, Ocena pracy katechety, w: Ocena w katechezie, red. S. KulpaczyĔski, Lublin 2001, s. 367-387.
8
Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194.
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1. Regulacja prawna oceny dorobku zawodowego
nauczyciela religii
Po nowelizacji Karty Nauczyciela ĞcieĪka kariery nauczycielskiej
przebiega przez cztery etapy. Rozpoczynając pracĊ w szkole nauczyciel staje siĊ staĪystą, potem nauczycielem kontraktowym, mianowanym i wreszcie moĪe równieĪ awansowaü na stopieĔ nauczyciela dyplomowanego. Dla najlepszych natomiast przewidziany jest
honorowy tytuá profesora oĞwiaty.
Zasady awansu szczegóáowo okreĞla Karta Nauczyciela. Wymagania, jakim muszą sprostaü nauczyciele ubiegający siĊ o awans,
unormowane są w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Warunkiem
koniecznym są odpowiednie kwalifikacje – wyksztaácenie wyĪsze
z przygotowaniem pedagogicznym lub dyplom ukoĔczenia zakáadu
ksztaácenia nauczycieli. W przypadku katechetów kwalifikacje
uprawniające do zatrudnienia okreĞla Porozumienie miĊdzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej
z dnia 6 wrzeĞnia 2000 r. Konieczne jest równieĪ odbycie staĪu
i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
AnalizĊ przepisów prawnych dotyczących oceny dorobku zawodowego naleĪy poprzedziü wyjaĞnieniem dwóch pojĊü: “staĪ” i “dorobek zawodowy nauczyciela”.
Przez “staĪ” w Karcie Nauczyciela rozumie siĊ “okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkoáach, placówkach i innych
jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej poáowy obowiązkowego wymiaru zajĊü, rozpoczĊtego i realizowanego w trybie i na zasadach
okreĞlonych w przepisach rozdziaáu 3a, z tym Īe w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 równowaĪny z odbywaniem staĪu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania, lub zwolnienia z obowiązku Ğwiadczenia pracy.
“Dorobek zawodowy nauczyciela” staá siĊ terminem prawnym
od chwili uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000 r. W art. 9a ust. 3 pojawia siĊ po raz
pierwszy przepis dotyczący znaczącego dorobku zawodowego w
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odniesieniu do uprawnieĔ wymaganych do awansu na stopieĔ nauczyciela kontraktowego.
W art. 9c ust. 5 i 6 dokument wprowadza kategoriĊ prawną:
“ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres staĪu”.
PojĊcie “dorobek” nie jest w peáni zdefiniowane i trudno jego
znaczenie odnaleĨü w sáownikach jĊzyka polskiego, encyklopediach
i leksykonach. Wedáug Pielachowskiego dorobkiem zawodowym
nauczyciela są “trwaáe, potwierdzone i pozytywnie oceniane rezultaty jego pracy na páaszczyĨnie rozwoju i sukcesów jego wychowanków oraz w odniesieniu do rozwoju szkoáy, w której pracuje, wreszcie wzbogacenie przez niego metod, organizacji i warsztatu pracy
wáasnej i innych nauczycieli”9.
W odniesieniu do katechetów dorobkiem zawodowym bĊdzie
posáuga ewangelizacyjna na polu pedagogiczno-katechetycznym
i duszpasterskim prowadząca do dojrzaáoĞci w wierze katechizowanych poprzez wychowanie, nauczanie i wtajemniczenie. Owocem tej
posáugi powinien byü rozwój wiary katechizowanych, szkoáy i parafii, bogaty warsztat katechetyczny, umiejĊtnoĞci dydaktycznometodyczne i organizacyjne oraz postĊp na drodze wáasnej formacji
duchowo-pastoralnej. Obowiązkiem katechety jest ponadto wprowadzanie treĞci katechetycznych na kaĪdym poziomie i w kaĪdym
obszarze pracy pedagogicznej.
Oceny dorobku zawodowego dokonuje dyrektor szkoáy. Ocena
moĪe byü pozytywna albo negatywna, winna byü sporządzona na
piĞmie i zawieraü uzasadnienie oraz pouczenie o moĪliwoĞci wniesienia odwoáania. Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel ma
prawo odwoáywaü siĊ do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ ten musi rozpatrzyü
to odwoáanie w terminie 21 dni i jego decyzja jest ostateczna (art. 9c
ust. 6, 8 i 9 KN). W sytuacji niedotrzymania terminu rozpatrzenia
odwoáania nauczyciel staĪysta jest dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej, nauczyciel kontraktowy do egzaminu, a nauczyciel mianowany ma prawo ubiegaü siĊ o akceptacjĊ komisji kwalifikacyjnej.
W przypadku, gdy ostateczna ocena jest negatywna, ponowna weryfikacja moĪe byü dokonana po odbyciu przez nauczyciela dodatko9

J. Pielachowski, Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, PoznaĔ 2000, s. 42.
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wego staĪu w wymiarze 9 miesiĊcy na wniosek zainteresowanego
i za zgodą dyrektora szkoáy (art. 9d ust. 1 KN). Nauczyciel staĪysta
i kontraktowy wnoszą o rozpoczĊcie postĊpowania kwalifikacyjnego
lub egzaminacyjnego w terminie 14 dni od otrzymania pozytywnej
oceny dorobku zawodowego. Nauczyciel mianowany ma trzy lata na
záoĪenie wniosku o podjĊcie postĊpowania kwalifikacyjnego od dnia
uzyskania pozytywnej oceny. JeĞli wymienione terminy skáadania
wniosków nie zostaną dotrzymane, nauczyciele ci są zobowiązani
do ponownego odbycia staĪu w peánym wymiarze (art. 9d ust. 2
KN).KaĪdy dodatkowy staĪ rozpoczyna siĊ z dniem 1 wrzeĞnia
i wymaga napisania nowego planu rozwoju zawodowego na okres
tego staĪu, zrealizowania zadaĔ zapisanych w tym planie oraz wyĪej
przedstawionej procedury oceny dorobku zawodowego.
ĝcisáy związek z oceną dorobku zawodowego, a przede wszystkim z terminem dokonania tej oceny, mają przepisy dotyczące
przerw w odbywaniu staĪu.
StaĪ przerywa siĊ w przypadku absencji nauczyciela w szkole
z powodu: czasowej niezdolnoĞci do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku Ğwiadczenia pracy oraz urlopu innego niĪ urlop
wypoczynkowy, trwającej áącznie dáuĪej niĪ 3 miesiące. Natomiast
w przypadku nieobecnoĞci w pracy z powodu urlopu macierzyĔskiego staĪ ulega przedáuĪeniu o czas trwania tego urlopu (art. 9d
ust. 3a). Po ustaniu przyczyny przerwania staĪu nauczyciel moĪe
záoĪyü wniosek o kontynuowanie staĪu. JeĞli wniosek zostaje záoĪony przed upáywem 6 miesiĊcy od dnia przerwania staĪu, do wymaganego okresu staĪu zalicza siĊ okres odbytego staĪu. JeĞli przerwa
trwa dáuĪej niĪ 6 miesiĊcy, nauczyciel jest zobowiązany do odbycia
ponownego staĪu w peánym wymiarze. Nauczyciel kontraktowy lub
mianowany moĪe przerwaü staĪ na swój wniosek w kaĪdym czasie,
nawet poza wymienionymi powodami, jednakĪe w przypadku ponownego rozpoczĊcia odbywa staĪ w peánym wymiarze (art. 9d ust.
3-5 KN).
Katechetom, których dotyczą przepisy art. 9e ust. 1-3 KN, “którzy odpowiednio: przestali zajmowaü stanowisko dyrektora, przestali byü zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, przestali korzystaü z urlopu lub zwolnienia
z obowiązku Ğwiadczenia pracy, do staĪu wymaganego do uzyskania
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kolejnego stopnia awansu zawodowego zalicza siĊ odpowiednio
okres zajmowania stanowiska, zatrudnienia, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku Ğwiadczenia pracy” (KN art. 9e ust. 4).
JeĪeli w trakcie staĪu nauczycielowi religii powierzono stanowisko dyrektora, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane
są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku Ğwiadczenia pracy, to do nieprzerwanego okresu, o którym
mowa w art. 9e ust. 1-3, zalicza siĊ okres odbytego staĪu (KN art. 9e
ust. 5).
Nauczycielom kontraktowemu i mianowanemu, którzy w okresie
trwania staĪu zmienili miejsce zatrudnienia, zalicza siĊ do staĪu
okres juĪ odbytego staĪu, jeĪeli podjĊli zatrudnienie w szkole nie
póĨniej niĪ 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za
dotychczas odbyty staĪ uzyskali ocenĊ pozytywną. UwzglĊdnia siĊ
ją przy dokonywaniu oceny dorobku za caáy okres staĪu (art. 9f ust.
2-3 KN).
Tak przedstawia siĊ regulacja prawna oceny dorobku zawodowego. Reszta naleĪy do mądrej interpretacji “ducha prawa” przez
osoby i organy to prawo respektujące i wykonujące.
2. Kryteria oceny dorobku zawodowego
“Kryterium to miernik lub zasada wyznaczająca sposób oceniania (osądzania) czegoĞ pod wzglĊdem wystĊpowania, braku lub
osiągniĊtego stopnia wymaganych cech lub poĪądanej jakoĞci.
Innymi sáowy, kryterium to wyobraĪenie sobie takiego stanu rzeczy
ocenianej dziedziny, który uznamy za wáaĞciwy, dobry, doskonaáy
lub przeciwnie, za niedostateczny, záy, skandaliczny”10. Kryterium
jest wartoĞciowaniem subiektywnym. Stąd teĪ niezaleĪnie od prób
konstruowania ogólnych wymagaĔ czy standardów w danej sprawie,
zawsze ostateczna ocena zaleĪeü bĊdzie od osobowoĞci, postawy,
intencji, “surowoĞci” lub “áagodnoĞci” osoby oceniającej, od skali
waĪnoĞci ocenianych elementów, jaką sobie oceniający zaáoĪyá oraz
od okolicznoĞci, w których dziaáa oceniany11.

10
11

TenĪe, Organizacja i zarządzanie oĞwiatą i szkoáą, PoznaĔ 1999 s. 119.
TamĪe.
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Ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela religii za
okres staĪu naleĪy – jak juĪ wspomniano – do kompetencji dyrektora. Prawodawca ustaliá tylko dwa stopnie oceny dorobku zawodowego nauczyciela w okresie staĪu: ocenĊ pozytywną i negatywną.
Ustawa i rozporządzenie o awansie nie precyzują szczegóáowych
kryteriów tej oceny. Jedynymi kryteriami wynikającymi bezpoĞrednio z art. 9c ust. 3 i 6 oraz art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela są:
– treĞü sprawozdania katechety z realizacji wáasnego planu rozwoju zawodowego,
– ocena dyrektora dotycząca stopnia realizacji planu rozwoju
zawodowego,
– projekt oceny opracowany przez opiekuna staĪu oraz opinia rady rodziców – w przypadku nauczyciela staĪysty i kontraktowego,
– opinia rady rodziców w przypadku nauczyciela mianowanego,
– ocena dorobku za czĊĞü odbytego staĪu w przypadku nauczyciela religii, który zmieniá miejsce zatrudnienia – pozytywna.
Przed dokonaniem oceny dorobku zawodowego dyrektor jest zobowiązany do zasiĊgniĊcia opinii rady rodziców. Przepisy nie okreĞlają, czy i jakie dokumenty dotyczące nauczyciela dyrektor powinien przedstawiü radzie rodziców, prosząc ją o opiniĊ. JednakĪe
wydaje siĊ celowe i uzasadnione, aby przedstawiciele rodziców,
formuáując wáasną opiniĊ o pracy katechety za okres staĪu, mieli
moĪliwoĞü zapoznania siĊ z tymi dokumentami, na podstawie których dyrektor szkoáy ustala ocenĊ dorobku12.
JeĪeli przedstawione opinie i oceny bĊdą Ğwiadczyü o osiągniĊciu celów rozwojowych, o postĊpie katechetycznym, duszpasterskim
i spoáecznym, dorobek nauczyciela religii w okresie staĪu jest faktem i naleĪy oceniü go pozytywnie.
Pozostaje jeszcze problem kryteriów oceny negatywnej, czyli
okreĞlenia podstaw stwierdzenia, Īe nauczyciel w okresie staĪu nie
wykazaá siĊ Īadnym dorobkiem zawodowym lub tak nieznacznym,
Īe nie moĪna stwierdziü rozwoju i postĊpu w jego pracy i w wynikach tej pracy W jakich jednak okolicznoĞciach dyrektor szkoáy
12

E. Wieczorek, Wniosek i dokumentacja awansu zawodowego na nauczyciela
kontraktowego i mianowanego, w: Nowa szkoáa. Prawo i organizacja, red. tenĪe,
Warszawa 2001, s. 5.
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powinien zadecydowaü o negatywnej ocenie dorobku zawodowego
nauczyciela za okres staĪu? Wydaje siĊ, Īe do takich okolicznoĞci
naleĪeü mogą:
– niezrealizowanie przez nauczyciela zdecydowanej wiĊkszoĞci
zadaĔ ustalonych w planie rozwoju zawodowego z wáasnej winy
nauczyciela, dla której nie ma obiektywnego usprawiedliwienia,
– negatywna opinia rady rodziców, poparta udokumentowanymi
faktami,
– znacznie niĪsze osiągniĊcia uczniów i wychowanków nauczyciela religii, ustalone obiektywnymi narzĊdziami pomiaru jakoĞciowego w porównaniu z innymi nauczycielami13.
3. Ocena caáoksztaátu pracy nauczyciela religii
Katecheci podlegają takiej samej ocenie pracy, jak inni nauczyciele zatrudnieni w szkole zgodnie z tekstem rozporządzenia MEN
z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania
oceny pracy nauczyciela, trybu postĊpowania odwoáawczego oraz
skáadu i sposobu powoáywania zespoáu oceniającego, z tym Īe dyrektor szkoáy, oprócz wszystkich innych wymogów przewidzianych
prawem, w tym wypadku ma obowiązek uwzglĊdniü merytoryczną
ocenĊ nauczyciela religii ustaloną przez wáaĞciwą wáadzĊ koĞcielną
(R § 7)14. Wynika to takĪe z § 2. ust. 8 pkt. 1 oraz z § 4 tegoĪ rozporządzenia.
Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela zostaáy zawarte
przede wszystkim w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i w cytowanym rozporządzeniu dotyczącym kryteriów
i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Aktualne zasady
oceny pracy nauczyciela przedstawiają siĊ nastĊpująco:

13

J. Pielachowski, Rozwój i awans..., s. 48.
Pracy katechetycznej nie moĪna uwaĪaü za zwykáą pracĊ zawodową, gdyĪ jej
celem jest gáoszenie orĊdzia Chrystusowego. Z tej wáaĞnie racji jest ona powoáaniem i zarazem misją. Powoáaniem, bo to Chrystus powoáuje pragnących podjąü tĊ
dziaáalnoĞü. Misją, gdyĪ od samego początku KoĞcióá prowadzi katechezĊ wypeániając polecenie zmartwychwstaáego Pana; zob. Jan Paweá II, WierzĊ w Boga Ojca
Stworzyciela, Watykan 1987, s. 30-34; por. S. KulpaczyĔski, Aktualny i postulatywny obraz katechety, “Seminare” 1997, s. 59.
14
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x Ocenie podlega praca kaĪdego nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela staĪysty (KN art. 6a ust. 1).
x Oceny pracy moĪna dokonaü w kaĪdym czasie, nie wczeĞniej
jednak niĪ po upáywie roku od dokonania poprzedniej oceny lub
oceny dorobku zawodowego, która jest jednym z kryteriów uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (por. KN art. 9c ust. 6).
x Ocena moĪe byü dokonana z inicjatywy dyrektora szkoáy lub
na wniosek zainteresowanego nauczyciela, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkoáĊ, rady szkoáy
i rady rodziców (KN art. 6a ust. 1).
x Organem uprawnionym do dokonania oceny pracy nauczyciela jest dyrektor szkoáy (KN art. 6a ust. 2), w której jest zatrudniony
nauczyciel (R § 2 ust. 1). Dyrektor moĪe zasiĊgnąü opinii samorządu uczniowskiego i jest to jego prawo, ale nie obowiązek, jeĪeli to
zrobi, to nie jest związany tym stanowiskiem (KN art. 6a ust. 5).
x W sytuacji uzupeániania przez nauczyciela tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajĊü – oceny dokonuje dyrektor szkoáy,
w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem
szkoáy w której nauczyciel uzupeánia etat (R § 2 ust. 4).
x W przypadku dokonywania oceny na wniosek – dyrektor
szkoáy ma obowiązek przeprowadziü procedurĊ oceny w terminie
nie dáuĪszym niĪ trzy miesiące od daty záoĪenia wniosku, z zastrzeĪeniem terminu okreĞlonego w art. 6a ust.1 KN (ocena moĪe byü
dokonana nie wczeĞniej niĪ po upáywie roku od oceny poprzedniej
lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres staĪu). Do
okresu, o którym mowa powyĪej, nie wlicza siĊ okresów usprawiedliwionej nieobecnoĞci w pracy nauczyciela trwającej dáuĪej niĪ
miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego. W przypadku dokonywania oceny pracy
z inicjatywy dyrektora szkoáy, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkolĊ, rady szkoáy lub rady rodziców, dyrektor szkoáy ma obowiązek powiadomiü o tym na piĞmie
nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny (R § 3
ust. 1-3).
x Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje
dyrektor szkoáy, w której nauczyciel jest zatrudniony po uzyskaniu
oceny pracy wystawionej przez dyrektora wáaĞciwej placówki do-
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skonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywanej funkcji (R § 2 ust. 5).
x Ocena pracy nauczyciela posiada charakter opisowy i koĔczy
siĊ stwierdzenie uogólniającym: wyróĪniająca, dobra i negatywna
(KN art. 6a ust. 4).
x Dyrektor szkoáy moĪe, a na wniosek nauczyciela musi, zasiĊgnąü opinii na temat jego pracy u wáaĞciwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich moĪliwoĞci – u innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela zakáadu ksztaácenia nauczycieli – u opiekuna naukowodydaktycznego. Opinie te powinny byü wyraĪone na piĞmie (R § 4).
x Oceny katechety, któremu powierzono stanowisko dyrektora
szkoáy, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkoáĊ, w przypadku gdy ten
drugi nie sprawuje nadzoru pedagogicznego. JeĪeli organ prowadzący szkoáĊ sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkoáą, to do niego
naleĪy zadanie ocenienia nauczyciela (art. 6a ust. 6 pkt 1-2). Wymienione podmioty dokonują oceny pracy nauczyciela religii sprawującego funkcjĊ dyrektora szkoáy po zasiĊgniĊciu opinii rady szkoáy i zakáadowych organizacji związkowych dziaáających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis KN art. 6a ust. 2 stosuje siĊ
odpowiednio (KN art. 6a ust. 7).
x OcenĊ pracy ustala dyrektor po zapoznaniu nauczyciela z jej
pisemnym projektem oraz wysáuchaniu jego uwag i zastrzeĪeĔ (KN
art. 6a, ust. 8; R § 5 ust. 1). Nauczyciel ma prawo zgáosiü swoje
uwagi na piĞmie w ciągu trzech dni od daty przedstawienia projektu
oceny. Przy zapoznawaniu z projektem oceny moĪe byü obecny
przedstawiciel zakáadowej organizacji związkowej wskazanej przez
nauczyciela. Dyrektor szkoáy dorĊcza nauczycielowi oryginaá karty
oceny pracy. Odpis karty oceny pracy wáącza siĊ do jego akt osobowych (R § 5 ust. 2-3).
x Po dokonaniu oceny, nauczycielowi, w terminie czternastu
dni od jej dorĊczenia, przysáuguje prawo wniesienia odwoáania, za
poĞrednictwem dyrektora szkoáy, do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny nad szkoáą (KN art. 6a ust. 9). Organ nadzoru pedagogicznego powoáuje zespóá oceniający rozpatrujący odwoáanie w
terminie 30 dni od daty wniesienia odwoáania. W skáad zespoáu oce-
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niającego powinni wchodziü: przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny nad szkoáą jako przewodniczący zespoáu,
przedstawiciel rady pedagogicznej szkoáy, przedstawiciel rodziców
wchodzących w skáad rady szkoáy, a w szkole, w której rada szkoáy
nie zostaáa powoáana – przedstawiciel rady rodziców, wáaĞciwy
doradca metodyczny, przedstawiciel organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela (R § 6 ust. 1 pkt 1-5). Od oceny dokonanej
przez zespóá oceniający odwoáanie nie przysáuguje (KN art. 6a
ust. 10). Zespóá oceniający moĪe ustaliü nową ocenĊ pracy lub podtrzymaü ocenĊ zakwestionowaną przez nauczyciela (R § 6 ust. 5).
Wniosek dyrektora szkoáy o ponowne ustalenie oceny jego pracy
regulują przepisy R § 9.
Praca nauczyciela religii, zatrudnionego w przedszkolu publicznym, placówce lub szkole publicznej, prowadzonej przez osoby
fizyczne oraz osoby prawne nie bĊdące jednostkami samorządu
terytorialnego, a takĪe zatrudnionego w przedszkolu niepublicznym,
niepublicznej placówce, o których mowa w KN art. l ust. 1 pkt 1,
oraz w szkoáach niepublicznych o uprawnieniach szkóá publicznych,
podlega ocenie w kaĪdym czasie na jego wniosek, a takĪe z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa wyĪej, podlega ocenie na
jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W sytuacji, gdy
dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoáy jest osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje
nauczyciel upowaĪniony przez organ prowadzący. Przepisy KN art.
6a ust. 4-10 i 12 stosuje siĊ odpowiednio (KN art. 6a ust. 13).
4. Kryteria oceny pracy nauczyciela religii
PodstawĊ oceny przy pracy nauczyciela stanowi stopieĔ realizacji zadaĔ okreĞlonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy
o systemie oĞwiaty, zadaĔ statutowych szkoáy oraz obowiązków
okreĞlonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustalony w wyniku
sprawowanego nadzoru pedagogicznego (R § 2 ust. 6). Cytowane
artykuáy zawierają nastĊpujące obowiązki nauczyciela:
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x Art. 6 Karty Nauczyciela: “Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizowaü zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoáy: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuĔczą; wspieraü kaĪdego ucznia w jego rozwoju
oraz dąĪyü do peáni wáasnego rozwoju osobowego. Nauczyciel
obowiązany jest ksztaáciü i wychowywaü máodzieĪ w umiáowaniu
Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w atmosferze wolnoĞci sumienia i szacunku dla kaĪdego czáowieka;
dbaü o ksztaátowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaĨni miĊdzy ludĨmi róĪnych narodów, ras i Ğwiatopoglądów”.
x Art. 4. ustawy o systemie oĞwiaty: “Nauczyciel w swoich
dziaáaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuĔczych ma
obowiązek kierowania siĊ dobrem uczniów, troską o zdrowie a takĪe
szanowania godnoĞci osobistej ucznia”.
x Art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela: “W ramach czasu pracy (...)
nauczyciel obowiązany jest realizowaü:
1) zajĊcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuĔcze prowadzone
bezpoĞrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, w
wymiarze okreĞlonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a
albo ust. 7,
2) inne czynnoĞci wynikające z zadaĔ statutowych szkoáy,
3) zajĊcia i czynnoĞci związane z przygotowaniem siĊ do zajĊü,
samoksztaáceniem i doskonaleniem zawodowym”.
Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny
pracy nauczyciela podkreĞla równieĪ, Īe na ocenĊ pracy nauczyciela
nie mogą mieü wpáywu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a takĪe fakt odmowy wykonania przez niego polecenia sáuĪbowego, jeĞli jego zdaniem byáo ono sprzeczne z dobrem ucznia,
dobrem sáuĪby albo dobrem publicznym (R § 2 ust. 7).
Szczegóáowy zakres aktywnoĞci zawodowej i postawy nauczyciela, w których powinien byü ustalony stopieĔ realizacji jego powinnoĞci, zawiera rozporządzenie. NaleĪą do nich:
1) poprawnoĞü merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajĊü
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuĔczych, prawidáowoĞü
realizacji innych zadaĔ wynikających ze statutu szkoáy, w której
nauczyciel jest zatrudniony, kultura i poprawnoĞü jĊzyka, pobudza-
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nie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny na
zajĊciach;
2) zaangaĪowanie zawodowe nauczyciela: uczestnictwo w pozalekcyjnej dziaáalnoĞci szkoáy, udziaá w pracach zespoáów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych dziaáaĔ w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego Ğrodowiskiem, wspóápraca z rodzicami;
3) aktywnoĞü nauczyciela w doskonaleniu zawodowym;
4) dziaáania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzglĊdnieniem jego moĪliwoĞci i potrzeb;
5) przestrzeganie porządku pracy – punktualnoĞü, peáne wykorzystanie czasu lekcji, wáaĞciwe prowadzenie dokumentacji (R § 2
ust. 8 pkt 1-5).
Tak sformuáowane prawo okreĞla precyzyjnie ramy obserwacji
pracy i aktywnoĞci nauczycielskiej.
Przedstawiony wyĪej tryb i kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą równieĪ katechizujących, z zastrzeĪeniem, Īe dyrektor szkoáy
ma dodatkowo obowiązek uwzglĊdniü ocenĊ merytoryczną ustaloną
przez odpowiednią wáadzĊ koĞcielną (R § 7)15. Powinien wiĊc powiadomiü wydziaá katechetyczny kurii diecezjalnej o rozpoczĊtej
procedurze oceny pracy konkretnego katechety i zwróciü siĊ
z proĞbą o dokonanie oceny merytorycznej. Natomiast wydziaá katechetyczny powinien zawiadomiü dyrekcjĊ szkoáy o terminie dokonania planowanej oceny.
Ocena merytoryczna katechety dokonywana w imieniu biskupa
diecezjalnego posiada swoją specyfikĊ. Dokonuje jej wizytator katechetyczny i jest ona niezbĊdna do waĪnoĞci oceny nauczyciela reli15

Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkoáach stwierdza, Īe “nauczycieli religii zatrudnia siĊ zgodnie z Kartą Nauczyciela” oraz Īe
“nauczyciel religii wchodzi w skáad rady pedagogicznej szkoáy” (§ 7 ust. 1). Katecheta – nauczyciel religii jest wiĊc jej peánoprawnym czáonkiem. Uzyskuje prawa
i przyjmuje obowiązki podobnie jak nauczyciel kaĪdego innego przedmiotu. Od
pozostaáych nauczycieli odróĪnia go sposób podjĊcia pracy w szkole lub przedszkolu polegający na wczeĞniejszym otrzymaniu imiennego skierowania wydanego
przez wáaĞciwego biskupa diecezjalnego, zapis, który nie pozwala mu na peánienie
obowiązków wychowawcy klasy, i cytowany przepis wskazujący na koniecznoĞü
uwzglĊdnienia oceny merytorycznej odpowiedniej wáadzy koĞcielnej.
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gii. Ocena ta winna odzwierciedlaü w sposób jak najbardziej obiektywny jakoĞü i ĞwiadomoĞü peánionej posáugi katechetycznej oraz
stopieĔ realizacji obowiązków wynikających z zadaĔ i toĪsamoĞci
katechezy16. Oceny tej dokonuje siĊ przede wszystkim podczas wizytacji poáączonej z obserwacją lekcji religii. W rozmowie z dyrektorem szkoáy naleĪy ustaliü stopieĔ realizacji zadaĔ ustawowych
i statutowych szkoáy, natomiast po konsultacji z ksiĊdzem proboszczem naleĪy oceniü związek katechezy i katechety z parafią i Īyciem wspólnoty.
W oparciu o przeprowadzoną katechezĊ, dokumentacjĊ katechetyczną dotyczącą zainteresowanej osoby, aktualnie sporządzoną
a takĪe zgromadzoną w trakcie wczeĞniejszej posáugi, rozmowĊ
z dyrektorem i ksiĊdzem proboszczem parafii bądĨ z zespoáem katechetów lub wizytatorem katechetycznym dekanatu naleĪy sformuáowaü ostateczną ocenĊ merytoryczną i metodyczną pracy katechetycznej. Ocena ta winna byü wyraĪona na piĞmie i przesáana do
szkoáy macierzystej ocenianego katechety.
Ostatnią czynnoĞcią w procedurze oceniania jest koĔcowa redakcja oceny i zapoznanie z nią nauczyciela. Poprzedza ją w praktyce
dáuĪsza rozmowa dyrektora z ocenianym nauczycielem prowadzona
w oparciu o zgromadzoną dokumentacjĊ. UmoĪliwia ona zainteresowanym stronom lepsze poznanie siĊ oraz wymianĊ poglądów
i uwag dotyczących wykonywanej pracy.
Ocena pracy nauczyciela jest wymagana m.in. przy staraniu siĊ
o nagrodĊ Ministra Edukacji Narodowej, kuratora oraz przy ubieganiu siĊ o stanowisko dyrektora. W tym ostatnim przypadku konieczna jest co najmniej dobra ocena pracy. Dodatkowo nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoáy, posiadający na tym
stanowisku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej dwa lata i dziewiĊü miesiĊcy oraz nauczyciel posiadający co najmniej stopieĔ naukowy doktora i dziewiĊü miesiĊcy pracy od daty nadania stopnia
16
Dyrektorium Katechetyczne KoĞcioáa Katolickiego w Polsce zatwierdzone
podczas 313 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 20.06.
2001 r. wskazuje na zadania i obowiązki osób katechizujących i odpowiedzialnych
za katechizacjĊ, które naleĪy uwzglĊdniü w ocenie merytorycznej – por. nr
119-134, 139-143, 149-159.
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nauczyciela mianowanego, legitymujący siĊ dobrą lub wyróĪniającą
oceną pracy, moĪe záoĪyü wniosek o podjĊcie postĊpowania kwalifikacyjnego na stopieĔ nauczyciela dyplomowanego (KN art. 9e
ust. 1).
5. Podsumowanie
Reasumując trzeba stwierdziü, Īe wedáug obowiązującego prawa
przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego KoĞcióá nie ma
bezpoĞredniego wpáywu na jej wynik. Wprawdzie ocena ta wiąĪe siĊ
z dalszym postĊpowaniem egzaminacyjnym lub kwalifikacyjnym na
kolejny stopieĔ w hierarchii nauczycielskiej, dlatego przy obsadzaniu skáadu komisji powinno siĊ uwzglĊdniü ekspertów lub przynajmniej jednego eksperta katechetycznego, jednak organ prowadzący lub nadzorujący szkoáĊ moĪe go pominąü. W takiej sytuacji
rozwiązaniem moĪe byü wizytacja katechetyczna poáączona z obserwacją lekcji religii zakoĔczona pisemną opinią, bądĨ oceną pracy
danego katechety, która wzmocni ocenĊ dorobku zawodowego,
a przede wszystkim pomoĪe dyrektorowi szkoáy w ustaleniu tego
dorobku zawodowego.
JeĞli chodzi o ocenĊ caáoksztaátu pracy katechetycznej, to przepisy ministerialne doĞü lakonicznie rozstrzygają problem, stanowiąc,
iĪ dyrektor szkoáy powinien uwzglĊdniü merytoryczną ocenĊ ustaloną przez wáadze koĞcielne. W praktyce jednak istnieje potrzeba ĞciĞlejszego kontaktu miedzy dyrekcją szkoáy i referatem katechetycznym reprezentującym biskupa diecezjalnego, a sama ocena powinna
byü wynikiem uzgodnieĔ stanowisk.
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Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego
i opiekuĔczego
Na gruncie prawa cywilnego, którego czĊĞcią jest takĪe prawo
rodzinne, wystĊpują przepisy, które wyznaczają termin dla dokonania okreĞlonej czynnoĞci prawnej. W pierwszej kolejnoĞci naleĪy
wyjaĞniü, jak w znaczeniu prawnym pojĊcie terminu jest definiowane. Tak wiĊc termin jest to zdarzenie przyszáe i pewne, z którym
ustawa wiąĪe okreĞlone skutki prawne1. Cywilistyczne pojĊcie terminu moĪna rozumieü dwojako, w znaczeniu szerokim jako pewien
czasokres, który ogranicza skutecznoĞü dokonania czynnoĞci prawnej, oraz wąskim jako moment początkowy lub koĔcowy stosunku
prawnego2. W drugim przypadku jako termin początkowy (dies
a quo), czynnoĞü prawna wywoáuje skutki prawne z chwilą jego
nadejĞcia, natomiast przy terminie koĔcowym (dies ad quem), skutek prawny ustaje w momencie jego ziszczenia3. W prawie cywilnym materialnym wystĊpują róĪne instytucje prawne, które posáugują siĊ pojĊciem terminu. Są to: przedawnienie4, przemilczenie5, za1

Z. RadwaĔski, Prawo cywilne – czĊĞü ogólna, Warszawa 1997, s. 243.
Tak zob. F. Zoll, Zobowiązania w zarysie wedáug Kodeksu zobowiązaĔ, Warszawa 1948, s. 52.
3
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. KsiĊga pierwsza,
czĊĞü ogólna, Warszawa 1998, s. 252.
4
Instytucja ta ogranicza w czasie moĪliwoĞü dochodzenia roszczeĔ. JeĪeli prawo to nie jest realizowane w czasie okreĞlonym przez ustawĊ nie moĪna dochodziü
go sądownie, gdyĪ przeksztaáca siĊ w zobowiązanie naturalne (obligationes naturales). Co do zobowiązania naturalnego zob. W. Czachórski, A. Brzozowski,
M. Safian, E. SkowroĔska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykáadu, Warszawa 1999,
s. 67 nn.
2
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siedzenie6 czy prekluzja7. Wszystkie one wchodzą w skáad tzw.
dawnoĞci8. W prawie procesowym mamy do czynienia z terminami:
ustawowymi, umownymi, sądowymi i instrukcyjnymi9. Terminy
ustawowe są wyraĨnie okreĞlonymi w przepisach prawa procesowego (np. terminy do wniesienia Ğrodków odwoáawczych). SpoĞród
tych terminów moĪna wyróĪniü termin ad quem, przed upáywem
którego naleĪy dokonaü czynnoĞci procesowej (np. dwutygodniowy
termin do sporządzenia uzasadnienia wyroku z art. 329 k.p.c.) oraz
termin post quem, po nadejĞciu którego dopiero moĪna dokonaü
skutecznie czynnoĞci procesowej (termin z art. 180 § 1 k.p.c., po
upáywie którego sąd umorzy zawieszone postĊpowanie, o ile zaistnieją okolicznoĞci przewidziane w tym artykule)10. Terminami sądowymi są terminy wyznaczane przez organ procesowy lub egzekucyjny (np. termin do záoĪenia zaáącznika do protokoáu z art. 161
k.p.c.)11. Za terminy umowne naleĪy uznaü te, które strony postĊpowania same oznaczyáy w umowie. Taki charakter posiada jedynie
termin do zawieszenia postĊpowania sądowego na zgodny wniosek
stron postĊpowania. Jednak nie moĪe on byü krótszy niĪ trzy miesiące, a dáuĪszy niĪ trzy lata (art. 81 pkt 1 i art. 182 § 1 k.p.c.).
Ostatnią juĪ grupą terminów procesowych są terminy instrukcyjne,
które stosuje siĊ przy dokonywaniu okreĞlonych czynnoĞci przez
organy procesowe. Dochowanie tych terminów nie jest warunkiem
skutecznoĞci czynnoĞci, a ich przekroczenie nie jest obáoĪone Īadną
sankcją. W przypadku dokonania czynnoĞci po upáywie terminu
5

Prowadzi do nabycia prawa przez sam fakt niewykonywania tego prawa przez
uprawnionego, np. przy znalezieniu rzeczy – art. 187 k.c.
6
Nieuprawniona osoba nabywa prawo przez faktyczne jego wykonywanie w
odpowiednio dáugim czasie, np. art. 172-176 k.c.
7
W przepisach prawa cywilnego moĪemy odnaleĨü róĪne terminy, w ciągu których powinna byü dokonana okreĞlona czynnoĞü prawna. JeĪeli terminy te nie mają
charakteru instrukcyjnego, a ustawa wiąĪe z ich niedochowaniem ujemne skutki dla
stron, to wówczas moĪemy mówiü o prekluzji, o czym szerzej w dalszej czĊĞci
artykuáu.
8
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne zarys czĊĞci ogólnej,
Warszawa 1998, s. 345; S. Grzybowski, System prawa cywilnego, czĊĞü ogólna,
t. 1, Wrocáaw-Warszawa-Kraków-GdaĔsk 1974, s. 631.
9
Zob. J. Jodáowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodáowska, PostĊpowanie
cywilne, Warszawa 1996, s. 249.
10
TamĪe.
11
Zob. W. Broniewicz, PostĊpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1998, s. 94.

Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego

193

instrukcyjnego jest ona prawnie skuteczna, o ile nie zachodzą inne
przeszkody do jej dokonania (np. dwutygodniowy termin do ogáoszenia wyroku z art. 326 §1 k.p.c.)12. Dalsze szczegóáowe omawianie tych terminów wykraczaáoby poza ramy niniejszego artykuáu.
Obecnie naleĪy przybliĪyü problematykĊ samych terminów zawitych. W piĞmiennictwie i orzecznictwie prawa cywilnego od ponad
póá wieku toczy siĊ spór o terminy prekluzyjne13. Obowiązujący
kodeks cywilny zawiera caáy szereg terminów zawitych, rozrzuconych po wszystkich ksiĊgach (np. art. 59 zd. 2, 66, 88 § 2, 255, 293,
344 § 2, 388 § 2, 534, 929, 940 § 2, 1024 § 2 k.c.). Niestety brak jest
w przepisach ogólnych jakiejkolwiek regulacji ustawowej. Ustawodawca nie zamieĞciá Īadnej wskazówki, jak traktowaü tego rodzaju
terminy.
Terminy zawite nie są instytucją nową, co w jakiejĞ mierze mogáoby táumaczyü brak regulacji ustawowej w obecnym kodeksie
cywilnym. Regulacja ta wystĊpowaáa w wielu systemach prawnych
na Ğwiecie14. InstytucjĊ prekluzji znaá juĪ kodeks Napoleona i kodeks cywilny Królestwa Polskiego, jak równieĪ austriacki kodeks
cywilny (AGB)15. Byáy to terminy zawite do wniesienia skargi pod
rygorem jej wygaĞniĊcia z mocy prawa16, co dziĞ stanowi tylko jeden z rodzajów tych terminów. Obowiązujący w Polsce kodeks zobowiązaĔ z 1933 r.17 posáugiwaá siĊ równieĪ instytucją prekluzji,
choü, podobnie jak obecnie kodeks cywilny, nie regulowaá jej w
sposób ogólny. Taki stan rzeczy utrzymywaá siĊ stosunkowo dáugo,
12

TamĪe, s. 95.
OkreĞleĔ “terminy zawite” i “terminy prekluzyjne” na gruncie prawa cywilnego uĪywa siĊ zamiennie, inaczej jest np. w prawie karnym procesowym, gdzie
terminy zawite posiadają odmienne cechy od terminów prekluzyjnych, co wymaga
wiĊkszej precyzji w posáugiwaniu siĊ tymi pojĊciami, por. S. WaltoĞ, Proces karny.
Zarys systemu, Warszawa 2001, s. 45.
14
RegulacjĊ ustawową terminów zawitych zawieraá np. wáoski kodeks cywilny
z 1942 r i poĞwiĊcaá im szeĞü ostatnich artykuáów (art. 2964-2969 k.c.wá.).
15
Np. 276, 2277 k.c.p.; § 156 AGB. Zob. szerzej Encyklopedia prawa obowiązującego w Polsce. Praca zbiorowa z udziaáem profesorów uczelni polskich, pod
red. Prof. dr Peretiakowicza, CzeĞü III: Prawo cywilne, PoznaĔ: Fiszer i Majewski
1925, s. 20 nn. i 101 nn.; Powszechny Austryacki Kodeks Cywilny z uzupeániającemi ustawami i rozporządzeniami objaĞniony orzeczeniami Sądu NajwyĪszego przez
prof. Dra St. Wróblewskiego CzĊĞü pierwsza (§§ 1-937), Kraków 1914, s. 132.
16
Encyklopedia prawa obowiązującego..., s. 20.
17
Dz. U. z 1933 r. Nr 82, poz. 598.
13
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co zmusiáo doktrynĊ i orzecznictwo do wypracowania zasad ogólnych, którymi moĪna siĊ posáugiwaü w przypadku, gdy ma siĊ do
czynienia z terminami prekluzyjnymi18. ĩadnych zmian w tym
wzglĊdzie nie przyniósá Dekret z dnia 12 paĨdziernika 1946 r. przepisy ogólne prawa cywilnego19. DuĪe zmiany w tym zakresie przyniosáo wprowadzenie ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. przepisy ogólne
o prawie cywilnym (dalej p.o.p.c.)20, która to po raz pierwszy w naszym prawie podaáa definicjĊ terminu zawitego21, dodatkowo jeszcze zawieraáa kilka przepisów ogólnych odnoszących siĊ do prekluzji22. Z treĞci artykuáu 114 p.o.p.c. jasno wynika, iĪ ustawodawca
zdecydowaá siĊ na uregulowanie tylko maáego wycinka tej instytucji, mianowicie terminów zawitych do dochodzenia roszczeĔ, co nie
byáo rozwiązaniem idealnym. Pozostaáe rodzaje terminów zawitych,
nieobjĊte definicją ustawową, pozostawaáy poza regulacją przepisów
ogólnych.
Szerszą definicjĊ terminów zawitych od definicji ustawowej
przedstawiáa J. Dąbrowa23, która uwaĪa, iĪ terminy zawite moĪna
okreĞliü jako terminy ograniczające w czasie moĪliwoĞü podjĊcia
jednostronnej jednorazowej czynnoĞci mającej znaczenie dla istnienia, treĞci lub realizacji uprawnienia cywilno-prawnego.
18
Wielu polskich cywilistów zajmowaáo siĊ tym zagadnieniem, zob. R. Longchamps de Berie, Zobowiązania, wyd. III, PoznaĔ 1948, s. 439; F. Zoll, Prawo
cywilne w zarysie, wyd. IV, Warszawa-Kraków 1922, s. 27; K. Przybyáowski,
Terminy zawite z art. 390 kpc. Szkic prawno porównawczy, “Polski Proces Cywilny. Dwutygodnik poĞwiĊcony zagadnieniom wykáadni i praktyce prawa procesowego” 1936 nr 7-8, s. 193 nn., tenĪe, Terminy zawite z art. 390 kpc (dokoĔczenie), “Polski Proces Cywilny. Dwutygodnik poĞwiĊcony zagadnieniom wykáadni
i praktyce prawa procesowego” 1936 nr 9, s. 257 i n.
19
Dz. U. Nr 67, poz. 369.
20
Dz. U. Nr 34, poz. 311.
21
Art. 114 stanowiá: “W przypadkach, gdy z upáywem okreĞlonego czasu terminu ustawa wyáącza dochodzenie roszczenia (termin zawity), stosuje siĊ odpowiednio przepisy o przedawnieniu z zachowaniem przepisów poniĪszych”.
22
Art. 114-117 p.o.p.c.
23
TenĪe, Terminy zawite, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocáawskiego”
1958 nr 15, s. 126. Mimo iĪ ustawodawca zawĊziá w definicji ustawowej terminu
zawite do jednej grupy i nakazaá tylko tĊ grupĊ tak okreĞlaü, co wynika ze sposobu
zredagowania art. 114 p.o.p.c., to nie moĪna odmówiü tego charakteru innym terminom nieobjĊtym definicją.
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Regulacja ustawowa zawarta w p.o.p.c. nie byáa wystarczająca,
dlatego w pracach nad nowym kodeksem powstaá spór o sposób
i formĊ regulacji tej instytucji. Niektórzy czáonkowie Komisji Kodyfikacyjnej byli przeciwnikami umieszczania terminów zawitych
w kodeksie cywilnym24. Zwolennikiem peánego uregulowania tej
instytucji w k.c. byá J. Gwiazdomorski, który to na posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej w 1957 r. przedáoĪyá stosowny projekt25.
W 1960 r. Komisja zaaprobowaáa wniosek záoĪony przez prof.
J. Wasilkowskiego o usuniĊcie z projektu regulacji dotyczącej terminów zawitych26. PrzyjĊcie tego stanowiska spowodowaáo, iĪ
obecnie obowiązujący kodeks cywilny nie zawiera w swej treĞci
Īadnych przepisów ogólnych odnoszących siĊ wprost do instytucji
prekluzji.
Jednym z zamierzeĔ autorów kodeksu byáo skomasowanie prekluzji i przedawnienia w jednolitą instytucjĊ, co jak wiadomo nie
przyniosáo efektów. Kodeks cywilny nie tylko nie zlikwidowaá instytucji prekluzji, jak byáo to planowane, ale dodatkowo wprowadziá
caáy szereg nowych przepisów, które zawieraáy w swej treĞci terminy zawite27. W rezultacie reformy k.c. zawieraá nie jednolitą instytucjĊ przedawnienia, ale trzy zupeánie odrĊbne, mianowicie: prekluzjĊ
z obrotu nieuspoáecznionego, prekluzjĊ arbitraĪową dla obrotu uspoáecznionego28 oraz przedawnienie wáaĞciwe29. W tej sytuacji istnie24
Np. S. Szer. Por. B. DobrzaĔski, Problem kodyfikacji przedawnienia. Uwagi
na marginesie artykuáu J. Gwiazdomorskiego pt. Podstawowe problemy przedawnienia, NP 1955 nr 2, s. 50; tenĪe, Czy uzasadnione jest zachowanie w k.c. PRL
róĪnic miedzy przedawnieniem a terminami zawitymi, NP 1960 nr 6, s. 813.
25
Zob. J. Gwiazdomorski, Terminy zawite do dochodzenia roszczeĔ w kodeksie
cywilnym, RPEiS 1968 nr 3, s. 87 nn.
26
Jako jedyny sprzeciwiaá siĊ temu J. Gwiazdomorski.
27
Zob. S. Grzybowski, System prawa cywilnego..., s. 652; J. Gwiazdomorski,
Terminy zawite do dochodzenia roszczeĔ..., s. 96.
28
Por. Z. Klafkowski, A. Rosinkiewicz, S. Czajkowski, PaĔstwowy arbitraĪ
gospodarczy. Obsáuga prawna jednostek gospodarki uspoáecznionej. Przepisy –
orzecznictwo – komentarz, Warszawa 1970, s. 66.
Pod wpáywem orzecznictwa paĔstwowego arbitraĪu gospodarczego wprowadzono z dniem 30 kwietnia 1951 r. do postĊpowania arbitraĪowego przepisy regulujące tzw. prekluzjĊ arbitraĪową (por. § 20 rozporządzenia RM z dnia 15 listopada
1951 r., Dz. U. z 1953 r. Nr 53, poz. 484). NastĊpnie z pewnymi uzupeánieniami
utrzymaá ją § 21 rozporządzenia RM z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organiza-
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jącą lukĊ prawną musiaáa wypeániü doktryna30 i orzecznictwo31.
cji paĔstwowych komisji arbitraĪowych i trybu postĊpowania arbitraĪowego
(Dz. U. z 1953 r. Nr 2, poz. 2). Prekluzja arbitraĪowa zostaáa ostatecznie uksztaátowana w rozporządzeniu RM z dnia 3 maja 1960 r. w sprawie organizacji paĔstwowych komisji arbitraĪowych i trybu postĊpowania arbitraĪowego (Dz. U. Nr 26,
poz. 148), zwanym dalej rozporządzeniem. Gáównym celem, dla którego instytucja
ta znalazáa siĊ w prawie cywilnym, byáo przyspieszenie rozliczeĔ pomiĊdzy jednostkami gospodarki uspoáecznionej oraz wzmocnienie dyscypliny finansowej
(zob. W. Kufel, M. Tyczka, PostĊpowanie przed komisjami arbitraĪowymi, àódĨPoznaĔ 1958, s. 90; B. TurliĔski, Prekluzja w Ğwietle orzecznictwa arbitraĪowego,
PUG 1955 nr 5, s. 171-172). Natura prekluzji arbitraĪowej wyraĪaáa siĊ w dwóch
zasadniczych skutkach, jakie wywoáuje upáyw terminu zawitego, mianowicie:
- stanowiáa przeszkodĊ do záoĪenia wniosku o wszczĊcie postĊpowania.
W przypadku jego záoĪenia, wniosek ten, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 3 wspomnianego
rozporządzenia, podlegaá odrzuceniu (zob. W. Kufel, M. Tyczka, PostĊpowanie
arbitraĪowe, Warszawa-PoznaĔ 1963, s. 122),
- obok skutku procesowego w postaci niemoĪliwoĞci dochodzenia roszczeĔ,
prekluzja powodowaáa powstanie skutku materialnoprawnego w postaci wygaĞniĊcia roszczenia (zob. W. Kufel, M. Tyczka, PostĊpowanie arbitraĪowe, s. 123),
wskutek czego nie mogáo byü ono speánione jako tzw. zobowiązanie naturalne.
Zatem w przypadku speánienia sprekludowanego roszczenia istniaáa moĪliwoĞü
dochodzenia jego zwrotu od wierzyciela, jako Ğwiadczenia nienaleĪnego. Taka byáa
linia orzecznictwa arbitraĪowego, por. np. PUG 1954 nr 1, s. 37 (III 1 Kt-3/53);
PUG 1952 nr 8, s. 310 (ZZ-2/52). Zasadniczo termin prekluzji arbitraĪowej wynosiá
jeden rok. Ustawodawca dopuszczaá wyjątek od ogólnej reguáy w sytuacji, gdy
przepis prawa materialnego przewidywaá krótszy termin prekluzji lub przedawnienia. W tej sytuacji prekluzja nastĊpowaáa z chwilą nadejĞcia krótszego terminu (np.
moĪna podaü utrzymane w mocy przepisy kodeksu zobowiązaĔ art. 375 § 3, 395,
397). Tak uksztaátowana instytucja prekluzji, z niewielkimi modyfikacjami, weszáa
do kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 23 paĨdziernika 1975 r. o PaĔstwowym
ArbitraĪu Gospodarczym (Dz. U. Nr 34, poz. 183) nic w tej instytucji nie zmieniáa.
Zasadnicze zmiany przyniosáa dopiero ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu spraw przez sądy gospodarcze (Dz. U. Nr 33, poz. 175), która zlikwidowaáa
orzecznictwo arbitraĪowe, a sprawy gospodarcze przekazaáa sądom rejonowym, w
których to powoáano wydziaáy do spraw gospodarczych (zob. S. Wójcik, Przedawnienie w prawie cywilnym, PS 1991 nr 1-2, s. 38 nn.). Od tego momentu przestaá
istnieü w prawie cywilnym podziaá na obrót uspoáeczniony i nieuspoáeczniony.
29
Zob. J. Gwiazdomorski, Terminy zawite..., s. 96 n.
30
Por. Ignatowicz, Bieg terminów..., s. 8 nn.; tenĪe, Przedawnienie i terminy
zawite, w: System prawa cywilnego, t. 1, czĊĞü ogólna, red. S. Grzybowski, 1985, s.
795 nn.; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, s. 366 n.; S. Grzybowski, System..., s. 650; Z. RadwaĔski, Prawo cywilne, s. 243; A. Szpunar, Analogiczne stosowanie art. 117 § 3 kc do terminów zawitych, PiP 1979 nr 12, s. 51 nn.;
tenĪe, Uwagi w sprawie wykáadni artykuáu 568 k.c., PPH 1997 nr 5, s. 1 nn.;
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Zadanie to nie jest áatwe, bowiem terminy zawite stanowią swego
rodzaju mozaikĊ, którą niezwykle trudno poáączyü w jedną caáoĞü.
W zaleĪnoĞci od ujĊcia tego zagadnienia przez poszczególnych
przedstawicieli doktryny tworzą oni wáasną klasyfikacjĊ terminów. I
tak zdaniem prof. S. Grzybowskiego terminy zawite32 moĪna zestawiü aĪ w szeĞü grup, bĊdą to terminy: z upáywem których niewykonywane prawo rzeczowe wygasa (np. zob. art. 255, 293, 297 k.c. co
do sáuĪebnoĞci osobistych i gruntowych); do wykonywania praw ksztaátujących (np. przyjĊcie oferty); do wytaczania
powództw, którymi nie dochodzi siĊ roszczeĔ (np. uznanie czynnoĞci za bezskuteczną); do dochodzenia roszczeĔ posesoryjnych,
o wstrzymanie budowy i za wady fizyczne rzeczy; dla dokonania
róĪnych pozasądowych czynnoĞci niezbĊdnych dla zachowania
prawa (zawiadomienie o wadzie rzeczy sprzedanej) oraz róĪne inne
terminy np. zakreĞlone w art. 187 k.c. związane ze znalezieniem
rzeczy33. Bardzo podobny podziaá terminów zawitych przedstawiá
A. Wolter34, pomijając jedynie ostatnią grupĊ terminów zawitych
przedstawioną przez prof. S. Grzybowskiego35. Bardziej ogólny
J. Gwiazdomorski, Terminy zawite..., s. 87 nn.; S. Szer, Z problematyki przedawnienia, RPEiS 1969 nr 3, s. 212 nn.; J. Kruszewska, Skutki prekluzji w stosunkach
pracy, PUG 1966 nr 2, s. 59 n.; i inni.
31
Por. np. uchwaáĊ SN z 19 maja 1969 r., OSNCP 1970, poz. 117; uchwaáa SN
z 26 paĨdziernika 1964 r., OSPiKA 1965, poz. 204. i inne.
32
Powoduje zgaĞniĊcie niewykonywanego roszczenia (uprawnienia, prawa)
oraz, Īe nie nastĊpuje tu przedawnienie, nawet wówczas, gdy chodzi o roszczenie,
chociaĪby majątkowe.
33
S. Grzybowski, System prawa cywilnego..., s. 651; tenĪe, Prawo cywilne. Zarys czĊĞci ogólnej, Warszawa 1978, s. 271.
34
Zdaniem tego autora “PrekluzjĊ moĪna zdefiniowaü w sposób dwojaki: albo
w sposób negatywny – przez porównanie jej z przedawnieniem, albo pozytywny –
przez uwypuklenie jej cech podstawowych. Gdy chodzi o pierwsze okreĞlenie,
to naleĪy mieü na uwadze, Īe termin przedawnienia jest to taki termin, który ogranicza pod wzglĊdem czasowym: a) dochodzenie, b) roszczenia, c) majątkowego,
d) a skutkiem upáywu jest niemoĪliwoĞü dochodzenie roszczenia. Termin, któremu
brakuje choü jednej z tych cech, jest terminem zawitym; (...). W sposób pozytywny
moĪna terminy zawite okreĞliü jako terminy ograniczające w czasie dochodzenie
przed powoáanym do tego organem lub inną realizacjĊ praw podmiotowych (w tym
takĪe roszczeĔ), jeĪeli bezskuteczny ich upáyw powoduje wygaĞniĊcie prawa.” Zob.
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 367.
35
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 366.
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podziaá terminów prekluzyjnych zaprezentowaá J. Gwiazdomorski36,
który wyróĪnia tylko trzy zasadnicze grupy, mianowicie: terminy do
sądowego dochodzenia roszczeĔ37, terminy do wykonywania praw
ksztaátujących38 oraz terminy do podjĊcia róĪnego rodzaju czynnoĞci
pozasądowych potrzebnych do zachowania prawa39. Natomiast zdaniem J. Ignatowicza40 zasadnicze znaczenia ma podziaá tych terminów na dwie grupy: pierwsza to terminy do dochodzenia roszczeĔ
i praw przed sądem lub innym organem – okreĞlane jako prekluzja
sądowa, a druga to terminy do dokonywania czynnoĞci pozasądowych – prekluzja pozasądowa.41 Do pierwszej grupy autor ten zalicza terminy dla dochodzenia roszczeĔ, praw stanu cywilnego oraz
do wytaczania powództwa o uksztaátowanie lub ustalenia prawa, w
drugiej grupie znalazáy siĊ terminy do wykonywania praw ksztaátujących o charakterze majątkowym i niemajątkowym, do wykonywania zawiadomieĔ oraz terminy, których bezskuteczny upáyw powoduje wygaĞniĊcie bądĨ nienabycie prawa.

36

J. Gwiazdomorski, Podstawowe problemy przedawnienia, NP 1955 nr 1,

s. 19.
37
Są to terminy, z upáywem których roszczenie nie wygasa, ale jego sądowe
dochodzenie jest niemoĪliwe.
38
JeĪeli przed nadejĞciem takiego terminu prawo nie zostanie wykonane, wygasa ex lege.
39
Zestawienie terminów dokonane przez tego autora uwzglĊdniaáo przepisy
nieobowiązującego juĪ kodeksu zobowiązaĔ, w związku z tym, iĪ k.c. przejąá znakomitą wiĊkszoĞü tych przepisów w niezmienionej formie, moĪna uznaü go za
nadal aktualny.
40
J. Ignatowicz, Bieg terminów zawitych w obrocie podlegającym orzecznictwu
sądów powszechnych, ZNIBPS 1976 nr 5, s. 11; tenĪe, Przedawnienie i prekluzja,
w: System prawa cywilnego. CzĊĞü ogólna, red. S. Grzybowski, 1985, t. 1, s. 845.
41
Zdaniem tego autora: “Po pierwsze, moĪna przeciwstawiü prekluzjĊ
przedawnieniu i zdefiniowaü ją negatywnie. Trzeba wyjĞü niewątpliwie z zaáoĪenia,
iĪ terminy z zakresu dawnoĞci dzielą siĊ na dwie grupy: terminy przedawnienia
i terminy zawite, wyprowadzając stąd wniosek, Īe termin ograniczający dochodzenie lub inną realizacjĊ prawa, a nie odpowiadający cechom wáaĞciwym przedawnienia, jest terminem prekluzyjnym (definicja negatywna). Po drugie, opierając siĊ
na analizie przepisów rozproszonych po caáym ustawodawstwie cywilnym, które
przewiduje róĪne terminy prekluzyjne, oraz kierując siĊ powszechnie przyjĊtymi
zasadami, okreĞliü prekluzjĊ poprzez podanie jej cech podstawowych (definicja
pozytywna)”. TenĪe, Bieg terminów zawitych..., s. 8.
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Terminy prekluzyjne nie są instytucją wystĊpującą wyáącznie w
kodeksie cywilnym, mają zastosowanie w innych “pokrewnych”
gaáĊziach prawa cywilnego, mianowicie: w prawie rodzinnym, prawie morskim, prawie pracy oraz w prawie spóádzielczym. Przedmiotem naszego zainteresowania bĊdą jedynie terminy zawite w prawie
rodzinnym, a ĞciĞlej mówiąc w samym kodeksie rodzinnym
i opiekuĔczym.
Mimo iĪ instytucja prekluzji wystĊpuje w wielu gaáĊziach prawa,
nie oznacza to wcale, Īe nie zachodzą w niej pewne odmiennoĞci,
charakterystyczne dla dziaáu prawa, w jakim jest wykorzystywana.
Terminy zawite w kodeksie rodzinnym są gáównie terminami do
dochodzenia praw stanu. Stan cywilny osoby powinien byü zawsze
jasny i oczywisty, nie moĪe byü w tym jakiejkolwiek niepewnoĞci42.
JeĪeli z jakichkolwiek powodów zaistnieje stan niepewnoĞci, nie
powinien on trwaü zbyt dáugo, gdyĪ moĪe to przynieĞü osobie nieodwracalną szkodĊ. Niestety obecne stanowisko doktryny naleĪy
uznaü za dosyü liberalne, dopuszcza siĊ szerokie stosowanie w sposób analogiczny przepisów o przedawnieniu, szczególnie tych dotyczących zawieszenia i przerwania terminu43. Taki stan rzeczy przyczynia siĊ do powstawania niepewnoĞci co do stanu cywilnego osoby fizycznej.
Kodeks rodzinny i opiekuĔczy zna kilka terminów zawitych, które to A. Wolter zaliczyá do terminów zawitych do wytaczania powództw, których przedmiotem nie jest dochodzenie roszczeĔ44.
Art. 63 k.r.o. przewiduje szeĞciomiesiĊczny termin zawity45 do
wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Dwa nastĊpne
artykuáy są tylko jego konkretyzacją i przewidują sytuacje, w których osoba chora lub ubezwáasnowolniona nie moĪe tego uczyniü
we wáaĞciwym czasie. Zgodnie z ogólnymi zasadami rządzącymi
terminami zawitymi termin biegnie bez wzglĊdu na to, czy jego
uchybienie byáo zawinione przez osobĊ legitymowaną do wytocze42

Pogląd taki wyraziá S. Wójcik, O potrzebie i sposobie uregulowania cywilnoprawnych terminów zawitych, w: Prace cywilistyczne, Warszawa 1990, s. 400 n.
43
Por. Kodeks rodzinny i opiekuĔczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000, s. 511 n.; takĪe J. Ignatowicz, Bieg terminów zawitych..., s. 24.
44
Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 366.
45
Zob. orzeczenie SN z 9 stycznia 1963 r., 2 CR 87/62, RPE 1965 nr 2, s. 359.
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nia powództwa, czy teĪ nie46. Termin ten nie moĪe ulec przerwaniu,
moĪe byü co najwyĪej zawieszony wskutek dziaáania siáy wyĪszej
(art. 121 pkt 4 k.c.)47. Zachowanie terminu zawitego stanowi przesáankĊ materialnoprawną zaprzeczenia ojcostwa48. Powództwo wytoczone po jego upáywie podlega oddaleniu49. W peáni ma tu zastosowanie art. 165 § 2 k.p.c.
Artykuá 69 § 1 k.r.o. przewiduje dla matki dziecka szeĞciomiesiĊczny termin zawity do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie
ojcostwa. Zgodnie z tym artykuáem legitymacja czynna do wytoczenia takiego powództwa przysáuguje matce dziecka, bez wzglĊdu na
wiek, bowiem jak wynika z art.10 k.c. z chwilą zawarcia związku
maáĪeĔskiego osoba maáoletnia staje siĊ peánoletnią. Brak bezpoĞredniej regulacji kodeksowej co do legitymacji czynnej matki caákowicie ubezwáasnowolnionej, pozwala na odpowiednie stosowanie
do tej sytuacji art. 64 k.r.o.50 SzeĞciomiesiĊczny termin biegnie od
dnia urodzenia siĊ dziecka, tzn. od momentu zakoĔczenia porodu,
zgodnie z wpisem do aktu urodzenia51. Na jego rozpoczĊcie nie ma
wpáywu kondycja psychofizyczna matki po porodzie. Podobnie jak
i przy art. 63 k.r.o. nie ulega on przerwaniu, a jedynie moĪe byü
zawieszony zgodnie z art. 121 pkt 4 k.c. Matka czĊĞciowo ubezwáasnowolniona moĪe wytoczyü powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
za zgodą kuratora, przy jednoczesnej zgodzie sądu opiekuĔczego
(art. 156 i 178 § 2 k.r.o.)52.
Termin do zaprzeczenia ojcostwa, przysáugujący dziecku, przewidziany art. 70 § 1 k.r.o. jest terminem zawitym. Z treĞci powoáanego artykuáu wynika, iĪ legitymowanym czynnie do wytoczenia
tego powództwa jest samo dziecko. Uprawnienie to ma charakter
ĞciĞle osobisty, w związku z tym nie zachodzi potrzeba ustanawiania
46
Zob. orzeczenie SN z 26 wrzeĞnia 1966 r., II CR 268/66, OSNCP 1967,
poz.75.
47
Do jego obliczania stosuje siĊ k.c.
48
Termin biegnie, choüby nawet osobie legitymowanej do wytoczenia
powództwa nie moĪna byáo przypisaü winy jego uchybienia, por. orzeczenie SN
z 26 wrzeĞnia 1966 r., IICR268/66, OSNCP 1967, poz. 75.
49
Kodeks rodzinny i opiekuĔczy..., s. 466.
50
TamĪe, s.486.
51
Termin zawity oblicza siĊ z uwzglĊdnieniem art. 112 i n. k.c.
52
Kodeks rodzinny i opiekuĔczy..., s. 486.
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kuratora dla maáoletniego, w celu wytoczenia przez niego powództwa53. Trzyletni termin zawity do zaprzeczenia ojcostwa rozpoczyna
swój bieg w momencie uzyskania peánoletnoĞci przez dziecko. Nie
ma tu znaczenia moment powziĊcia wiadomoĞci, które byáyby istotne dla obalenia domniemania z art. 62 k.r.o. Na upáyw terminu nie
ma wpáywu równieĪ fakt, czy ojciec figuruje w akcie urodzenia, czy
teĪ nie54.
Artykuá 80 § 1 k.r.o. ustanawia roczny termin zawity dla mĊĪczyzny na uniewaĪnienie uznania dziecka z powodu wady wáasnego
oĞwiadczenia woli. Termin ten rozpoczyna swój bieg w dniu, w
którym mĊĪczyzna záoĪyá oĞwiadczenie o uznaniu i koĔczy siĊ po
upáywie roku (art. 112 k.c.). W przypadku, gdy zainteresowany nie
skorzystaá z uprawnienia, nie moĪe juĪ tego nigdy dokonaü, gdyĪ
ono wygasa55. Do zawieszenia biegu terminu ma zastosowanie tylko
art. 121 pkt 4 k.c., natomiast wyáączone są inne artykuáy dotyczące
przedawnienia56. Nadanie w odpowiednim czasie pisma zawierającego pozew o uniewaĪnienie uznania w urzĊdzie pocztowym jest
równoznaczne z wniesieniem go do sądu w terminie (165 § 2 k.p.c.).
W artykule 81 § 2 k.r.o. przewidziany jest trzyletni termin zawity
do uniewaĪnienia uznania dziecka przez mĊĪczyznĊ, który tego dokonaá, a nie jest ojcem dziecka. Konstrukcja tego przepisu nawiązuje
do ojcostwa w znaczeniu “biologicznym”, a nie prawnym. Wąski
zakres podmiotowy tego unormowania powoduje, iĪ uniewaĪnienia
uznania moĪe Īądaü tylko dziecko uznane przed osiągniĊciem peá53

Zob. orzeczenie SN z 27 lipca 1966 r., II CR 242/66, RPEiS 1967 nr 2,
s. 285.
54
Uchwaáa (7 sĊdziów) SN z 15 listopada 1958 r., III CZP 85/67, OSNCP
1968, poz. 179; orzeczenie SN z 10 kwietnia 1969 r., II CR 59/69, OSNCP 1970,
poz. 62.
55
W sytuacji, gdy zainteresowany zapadáby na chorobĊ psychiczną i mimo tej
choroby nie zostaá caákowicie ubezwáasnowolniony (choü byáy ku temu przesáanki),
niektórzy przedstawiciele doktryny dopuszczają zastosowanie art. 65 k.r.o. ze
wzglĊdu na podobny zakres regulacji. Pozwala to na przedáuĪenie terminu do czasu
ustania choroby i dopiero od tego momentu zacząáby biec nowy roczny termin.
(Tak Kodeks rodzinny i opiekuĔczy..., s. 511-512), jednakĪe wypowiedĨ ta moĪe
budziü wątpliwoĞci, gdyĪ termin zawity nie moĪe byü przedáuĪany z powodu choroby psychicznej (art. 121 pkt 2 k.c.), rozwiązanie to káóci siĊ z konstrukcją prekluzji, por. J. Ignatowicz, Bieg terminów zawitych..., s. 24.
56
Kodeks rodzinny i opiekuĔczy..., s. 511.
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noletnoĞci, od momentu uzyskania peánoletnoĞci57. CiĊĪar dowodu
w tej sprawie zgodnie z art. 6 k.c. spoczywa na powodzie. Bieg terminu rozpoczyna siĊ w dniu, w którym zainteresowany uzyskaá
peánoletnioĞü i koĔczy siĊ po upáywie lat trzech od jej uzyskania.
Nie moĪe on byü przerywany ani zawieszony z wyjątkiem art. 121
pkt 4 k.c.
Terminem prekluzyjnym jest równieĪ termin zakreĞlony w art.
59 k.r.o. Jest to trzymiesiĊczny termin zawity dla rozwiedzionego
maáĪonka do zmiany nazwiska dotychczasowego i powrotu do tego,
które nosiá przed zawarciem maáĪeĔstwa.58. Sytuacja ta dotyczy
tylko tego z maáĪonków, który zawierając związek maáĪeĔski zmieniá nazwisko przez záoĪenie oĞwiadczenia przewidzianego w art. 25
§ 1 i 2 k.r.o. Przepis ten nie dotyczy zmian nazwiska dokonanych w
trakcie trwania maáĪeĔstwa na podstawie ustawy z dnia 15 listopada
1956 r. o zmianie imion i nazwisk59. Termin ten nie moĪe byü przedáuĪany ani skracany, choüby uprawniona do tego osoba nie mogáa
w terminie trzech miesiĊcy od uprawomocnienia siĊ wyroku skorzystaü z nadanego jej uprawnienia. Do obliczania biegu trzymiesiĊcznego terminu zawitego mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Przez niektórych przedstawicieli doktryny termin zakreĞlony w
art. 8 § 3 k.r.o. jest uznawany za termin zawity. Z art. 8 § 3 k.r.o.
wynika, Īe duchowny powinien przed upáywem piĊciu dni od zawarcia maáĪeĔstwa przekazaü do USC zaĞwiadczenie, o którym
mowa w art. 8 § 2 k.r.o. wraz z zaĞwiadczeniem sporządzonym
przez kierownika USC na podstawie art. 41 § 1 k.r.o. JeĪeli zachowanie tego terminu jest niemoĪliwe z powodu siáy wyĪszej, wówczas bieg piĊciodniowego terminu ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody. Po ustaniu przeszkody biegnie on nadal. W przypadku niedopeánienia tego obowiązku w terminie (termin zawity),
kierownik USC na podstawie art. 61a ust. 5 p.a.s.c.60 odmawia spo57

TamĪe, s. 515.
Ten termin nie zostaá uwzglĊdniony w podziale, jakiego dokonaá A. Wolter w
swoim podrĊczniku. Podaje go natomiast Kodeks rodzinny i opiekuĔczy..., s. 390.
59
Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 ze zm.
60
Ustawa z dnia 29 wrzeĞnia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U.
Nr 36, poz. 180 ze zm.
58
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rządzenia aktu maáĪeĔstwa a maáĪeĔstwo zawarte nie wywiera skutków prawnych na forum prawa paĔstwowego. Za poglądem, Īe w
art. 8 § 3 k.r.o. mamy do czynienia z terminem zawitym opowiedziaá
siĊ m. in. K. Piasecki61, którego zdaniem mamy tu do czynienia
z prekluzją pozasądową, nie uzasadnia on jednak swojego stanowiska. J. StrzebiĔczyk62 zwracając uwagĊ na zbyt restryktywny charakter omawianego przepisu nie zajmuje stanowiska w kwestii terminologicznej co do okreĞlania w sposób jednoznaczny charakteru
piĊciodniowego terminu. Zwraca uwagĊ, iĪ w przypadku dokonania
wpisu przez urzĊdnika USC po upáywie wspomnianego terminu
związek taki wywoáa skutki cywilne. Z podobną argumentacją wystĊpuje J. Gajda63, twierdząc, Īe powoduje on nazbyt ujemne konsekwencje wobec maáĪonków za zdarzenia, na które nie mają oni Īadnego wpáywu i zgáasza postulat, Īe termin ten naleĪaáoby uznaü de
lege ferenda za termin instrukcyjny.
Z pewnoĞcią moĪe rodziü pewną wątpliwoĞü fakt, Īe uchybienie
terminu, o którym mowa w art. 8 § 3 k.r.o. rodzi skutki dla osób,
które nie są zobowiązane do dziaáania. Powstaje w konsekwencji
sytuacja, w której inny podmiot jest zobowiązany, a inny jest zainteresowany i wywodzi z tego okreĞlone skutki prawne. A przecieĪ w
nauce prawa cywilnego przyjĊty jest pogląd, zgodnie z którym niezachowanie terminu, z którym ustawa wiąĪe ujemne skutki dla strony, w szczególnoĞci, jeĪeli bezczynnoĞü strony powoduje utratĊ
uprawnieĔ, nazywamy zawitymi lub prekluzyjnymi64. Konstrukcja
terminu zawitego z art. 8 § 3 k.r.o. równieĪ powoduje pewne wątpliwoĞci w przypadku, gdy mimo niedochowania piĊciodniowego
terminu i wbrew nakazowi wynikającemu z art. 61a ust. 5 p.a.s.c.,
61

Kodeks rodzinny i opiekuĔczy..., s. 64. Podobne stanowisko reprezentują
J. Krukowski, Procedura uznania skutków cywilnych maáĪeĔstwa kanonicznego w
prawie polskim, “Roczniki Nauk Prawnych” 2000, t. X, z. 2, s. 205; tenĪe, Konkordat Polski znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 244; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, wydanie IV zmienione. Zaktualizowaá i uzupeániá M. Nazar, Warszawa 2000,
s. 102.
62
J. StrzebiĔczyk, Zawarcie maáĪeĔstwa wyznaniowego podlegającego prawu
polskiemu, “Rejent” 1999 nr 4, s. 21 n.
63
J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 64-69.
64
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czĊĞci ogólnej,
Warszawa 2000, s. 366.
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kierownik USC sporządzi akt maáĪeĔstwa, poniewaĪ związek maáĪeĔski jest uwaĪany za waĪnie zawarty, oczywiĞcie o ile speánione
są przesáanki z art. 1 § 2, 3 k.r.o. Sankcja nieistnienia maáĪeĔstwa
z art. 2 k.r.o. obejmuje jedynie uchybienia z art. 1 k.r.o., natomiast
uniewaĪniü maáĪeĔstwo moĪna jedynie z przyczyn okreĞlonych
przez k.r.o., a taka przyczyna nie zostaáa uwzglĊdniona.
Pewnym rozwiązaniem moĪe byü sáuszny postulat udzielenia
uprawnieĔ samym stronom do záoĪenia wniosku o sporządzenie aktu
zawartego przez nich maáĪeĔstwa, równieĪ w terminie piĊciodniowym65, tym bardziej Īe przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 Konkordatu66 nie
reguluje grona podmiotów, na których wniosek kierownik USC
sporządza akt maáĪeĔstwa.
Wydaje siĊ, Īe dyskusja wokóá art. 8 § 3 k.r.o. bĊdzie trwaáa
nadal, dopóki zagadnienie to nie bĊdzie, na ile to moĪliwe, rozstrzygniĊte przez Sąd NajwyĪszy.
Terminy zawite w kodeksie rodzinnym i opiekuĔczym peánią
istotną rolĊ, gwarantują pewnoĞü i staáoĞü w dochodzeniu praw stanu osoby fizycznej. K.r.o. posáuguje siĊ niewielką liczbą terminów
zawitych. Generalnie nie budzą one wiĊkszych wątpliwoĞci. Jednak
interpretacja przepisu art. 8 § 3 k.r.o. wywoáuje spory co do sposobu
traktowania tego terminu. Przez niektórych przedstawicieli doktryny
uwaĪany jest on za zawity, choü nie brakuje gáosów odmiennych.
PoĪądanym wiĊc byáoby, przy nowelizacji kodeksu cywilnego,
wprowadziü do niego przepis, który bezpoĞrednio odnosiáby siĊ
do prekluzji ujĊtej w k.r.o. Taki postulat zgáosiá juĪ w doktrynie
prof. S. Wójcik67, ale do dnia dzisiejszego nie zostaá jego postulat
zrealizowany.

65
Tak zob. T. SmyczyĔski, MaáĪeĔstwo “konkordatowe” a konstytucja (O potrzebie i zakresie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego), PiP 1997 nr 5,
s. 38-39; J. StrzebiĔczyk, Zawarcie maáĪeĔstwa wyznaniowego..., s. 23.
66
Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
67
S. Wójcik, O potrzebie i sposobie..., s. 401.
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I
Celem artykuáu jest przedstawienie regulacji ustawowego ustroju
majątkowego maáĪonków w prawie polskim. Pierwszą ustawą
wydaną po II wojnie Ğwiatowej, która odnosiáa siĊ do omawianej
problematyki, byá dekret prawo maáĪeĔskie majątkowe z 1946 r.1
W II Rzeczypospolitej pomimo powstania kilku projektów dotyczących zarówno maáĪeĔskiego prawa osobowego2 jak i majątkowego3,
nie doszáo do powstania kodyfikacji prawa rodzinnego4. Przez caáy
1

Dz. U. Nr 31, poz. 196.
I tak 28 maja 1929 r. zostaá przyjĊty przez KomisjĊ Kodyfikacyjną projekt
prawa maáĪeĔskiego. Spotkaá siĊ on jednak ze sprzeciwem róĪnych Ğrodowisk, w
tym zwáaszcza katolickich, wskutek czego nie wszedá w Īycie. Zob. G. JĊdrejek,
Separacja w Projekcie prawa maáĪeĔskiego z 1929 roku, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. II, red. A. Mezglewski, Lublin 2001, s. 57 i nn.; P. Kasprzyk, TrudnoĞci
kodyfikacyjne związane z wprowadzeniem instytucji separacji maáĪeĔskiej do prawa
polskiego, tamĪe, s. 30 i nn.
3
Zob. Projekt majątkowego prawa maáĪeĔskiego opracowany przez prof. Karola LutostaĔskiego, Warszawa 1934; Projekt prawa maáĪeĔskiego majątkowego,
Warszawa 1937.
4
Unifikacja z zakresu prawa cywilnego powiodáa siĊ w II Rzeczypospolitej jedynie w czĊĞci. Z prawa cywilnego materialnego oprócz prawa obligacyjnego
(kodeks zobowiązaĔ z 1933 r.) nie zostaáa skodyfikowana Īadna dziedzina prawa.
I tak nie zunifikowano prawa rzeczowego, prawa spadkowego oraz pewnych fragmentów czĊĞci ogólnej prawa cywilnego (Por. Z. RadwaĔski, Ksztaátowanie siĊ
2
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okres dwudziestolecia miĊdzywojennego w zakresie prawa rodzinnego prawem obowiązującym byáo prawo paĔstw zaborczych5. Dopiero po II wojnie Ğwiatowej doszáo do przyjĊcia dekretów unifikacyjnych z prawa rodzinnego, z których jeden dotyczyá stosunków
majątkowych maáĪonków6.
Poruszone w artykule zagadnienie zasáuguje na uwagĊ z kilku
powodów. Po pierwsze stosunki majątkowe maáĪonków naleĪą bez
wątpienia do tych problemów prawa cywilnego, które interesują
Polskiego systemu prawnego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, “Czasopismo
Prawno – Historyczne” 1969, t. XXI, z. 1, s. 43 i nn.). Zdoáano uchwaliü kodeks
handlowy (Dz. U. z 1934 r., Nr 57, poz. 502.). Polska kodyfikacja wzorem kodeksu
handlowego niemieckiego zostaáa oparta na tzw. podmiotowej koncepcji prawa
handlowego, zgodnie z którą prawo handlowe jest prawem stanu kupieckiego. Por.
J. Namitkiewicz, Zarys prawa handlowego, Warszawa 1934, s. 11; A. Szczygielski,
Zasady prawa handlowego, t. I, Warszawa 1947, s. 14. O duĪej wartoĞci kodeksu
Ğwiadczy fakt, iĪ nigdy w caáoĞci nie zostaá uchylony, stanowiąc aĪ do 1 stycznia
2001 r. podstawowe Ĩródáo prawa handlowego (Art. VI przepisów wprowadzających kodeks cywilny z 1964 roku uchyliá kodeks handlowy, pozostawiając w mocy
wiĊkszoĞü jego przepisów, w tym przepisy regulujące spóáki handlowe. Powstaáe
po 1989 roku spóáki handlowe podlegaáy zatem przez ponad dziesiĊü lat przedwojennej kodyfikacji, por. m. in. K. Kruczalak, Prawo handlowe – zarys wykáadu,
Warszawa 1996, s. 26 i n.). NaleĪy zauwaĪyü, iĪ ustawa – kodeks spóáek handlowych opracowana przez Stanisáawa SoátysiĔskiego, Andrzeja Szajkowskiego
i Andrzeja SzumaĔskiego, która weszáa w Īycie od 1 stycznia 2000 r., opiera siĊ w
duĪym stopniu na przedwojennym kodeksie handlowym. W okresie miĊdzywojennym uchwalone takĪe zostaáy ustawy szczegóáowe, które miaáy usprawniü obrót
gospodarczy. I tak przyjĊto m.in. ustawĊ z 5 II 1924 r. o ochronie wynalazków,
wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 31, poz. 306), ustawĊ z 2 VIII 1926
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 97, poz. 559), ustawĊ z 14 V 1926
o prawie autorskim (Dz. U. Nr 48, poz. 286). W drodze rozporządzeĔ Prezydenta
RP przyjĊte ponadto zostaáy: prawo wekslowe (rozporządzenie z 14 XI 1924 r. –
Dz. U. Nr 100, poz. 926) i prawo czekowe (rozporządzenie z 14 XI 1924 r. – Dz. U.
Nr 100, poz. 927).
5
I tak na ziemiach zaboru rosyjskiego obowiązywaáo prawo maáĪeĔskie z 1936
r., w zaborze niemieckim Kodeks Cywilny (BGB) z 1896 r., na terenach wschodnich Zwód Praw z 1832 r., w zaborze austriackim Kodeks Cywilny (ABGB) z 1811
r., na Spiszu i Orawie prawo wĊgierskie. Por. A. ZieliĔski, O nowym kodeksie
rodzinnym i opiekuĔczym, Warszawa 1965, s. 17.
6
Oprócz dekretu z 29 maja 1946 r. prawo maáĪeĔskie majątkowe, przyjĊto takĪe nastĊpujące dekrety: prawo maáĪeĔskie z 25 wrzeĞnia 1945 r. (Dz. U. Nr 48, poz.
270); prawo rodzinne z 22 stycznia 1946 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 52); prawo opiekuĔcze z 14 maja 1946 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 135).
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wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa7. Po drugie Komisja Kodyfikacyjna Prawa
Cywilnego prowadzi prace nad zmianą obecnie obowiązującego
kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego8. W niedalekiej przyszáoĞci
nieuniknione jest powstanie nowej regulacji prawa rodzinnego. Nie
ulega wątpliwoĞci, iĪ jednym z kluczowych problemów takiej kodyfikacji bĊdzie wybór majątkowego ustroju ustawowego maáĪonków9. W Polsce do rzadkoĞci naleĪy bowiem zawieranie majątkowych umów maáĪeĔskich tzw. intercyz, wskutek czego zdecydowana wiĊkszoĞü maáĪeĔstw pozostaje w ustawowym ustroju majątkowym.
W niniejszym opracowaniu chodzi nam przede wszystkim
o wskazanie ratio legis przepisów regulujących ustawowy ustrój
7
Jak pisaá wybitny niemiecki uczony Friedrich Carl von Savigny (O powoáaniu
naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, táum. K. Opaáek, Warszawa
1964, s. 81), twórca niemieckiej szkoáy historyczno-prawnej: “Pewne materie interesują Īywo i bezpoĞrednio nieprawnika, inne jako obojĊtne pozostawia siĊ samej
technice prawniczej; do pierwszej kategorii naleĪy w wiĊkszym stopniu prawo
rodzinne, do drugiej czĊĞci prawo majątkowe, szczególnie gdy chodzi o jego ogólne
podstawy”. Poglądy Savigny’ego znalazáy wielu zwolenników. I tak jak zauwaĪa
wspóáczesny prawnik WieĔczysáaw Wagner (Prawo porównawcze we wspóáczesnym Ğwiecie, “KoĞcióá i Prawo” 1990, t. 7, s. 269); “RóĪne dziaáy prawa mogą byü
mniej lub bardziej związane z charakterem narodowym danego spoáeczeĔstwa,
a niektóre w ogóle nie mają z nim nic wspólnego”. W szczególnoĞci z historią
narodu nie ma byü związane szeroko pojĊte “prawo gospodarcze”, do dziaáów
prawa, które są “wynikiem i wyrazicielem rozwoju przekonaĔ narodowych” zaliczyá Wagner prawo maáĪeĔskie, rodzinne i spadkowe.
8
Por. P. Pogonowski, DziaáalnoĞü Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego,
w: Polski System Prawny (Tradycja – ZagroĪenia – Kierunki Rozwoju), red.
T. SzymaĔski, Lublin 2001, s. 43 i nn.
9
Nie moĪe budziü wątpliwoĞci, iĪ funkcjonowaü moĪe jedynie jeden ustrój
ustawowy. A. Dyoniak (Ustrój wspólnoĞci zysków a ustrój wspólnoĞci dorobku,
“Studia Prawnicze” 1990, z. 1 , s. 18 i nn.) w sposób przekonywający przedstawiá
báĊdnoĞü koncepcji lansowanej m.in. w Niemczech, wielu ustawowych ustrojów
majątkowych, które odpowiadaáyby poszczególnym rodzajom maáĪeĔstw. I tak
odrĊbne ustroje ustawowe odpowiadaáyby maáĪeĔstwom, w których: a) oboje maáĪonkowie pracują zawodowo, b) kobieta prowadzi gospodarstwo domowe, a mąĪ
pracuje zawodowo, c) mąĪ prowadzi gospodarstwo domowe, a Īona pracuje
zawodowo, d) jeden maáĪonek pracuje w zakáadzie drugiego maáĪonka (tamĪe,
s. 18 i n.). Jest oczywiste, iĪ ustawodawca nie jest w stanie uregulowaü wszystkich
stanów faktycznych. Ustrój ustawowy powinien dotyczyü maáĪeĔskich stosunków
majątkowych wystĊpujących najczĊĞciej.
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majątkowy maáĪonków. Analizie poddano zatem jedynie te przepisy, które bezpoĞrednio dotyczą samego ustroju ustawowego, a w
szczególnoĞci podają skáad majątków wystĊpujących w stosunkach
majątkowych maáĪonków. Poza zakresem zainteresowania pozostają
zagadnienia szczegóáowe związane np. z zarządem majątkiem
wspólnym, czy teĪ odpowiedzialnoĞcią za dáugi.
Caáy artykuá skáada siĊ z szeĞciu czĊĞci. Oprócz uwag wprowadzających omówiono regulacjĊ ustawowego ustroju majątkowego
w: dekrecie z 1946 r. prawo maáĪeĔskie majątkowe (II); kodeksie
rodzinnym z 1950 r. (III)10; kodeksie rodzinnym i opiekuĔczym z
1964 r. (IV)11; Umieszczono takĪe regulacjĊ ustawowego ustroju
majątkowego maáĪonków zawartą w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej z 2000 r. oraz omówiono uchwaáĊ Rady Legislacyjnej
z 8 lutego 1996 r. dotyczącą reformy prawa rodzinnego (V). CaáoĞü
zamyka podsumowanie (VI).
II
Dekret prawo maáĪeĔskie majątkowe z 1946 r. wprowadziá jako
ustrój ustawowy ustrój podziaáu dorobku. Zgodnie bowiem z art. 15
dekretu “KaĪdy z maáĪonków zachowuje swój majątek osobisty
i dorobkowy; moĪe nim zarządzaü i rozporządzaü, o ile prawo niniejsze nie stanowi inaczej (§ 1). Dorobek obojga maáĪonków, jaki
okaĪe siĊ po ustaniu ustroju ustawowego, stanowi ich wspólną wáasnoĞü w równych czĊĞciach (§ 2)”. Art. 16 wymieniaá skáadniki
majątku odrĊbnego, a 17 najwaĪniejsze skáadniki majątku dorobkowego.
A zatem wprowadzony do polskiego systemu prawa ustrój majątkowy maáĪonków, wypróbowany w paĔstwach skandynawskich,
stanowiá próbĊ kompromisu pomiĊdzy ustrojem rozdzielnoĞci majątkowej a ustrojem wspólnoĞci majątkowej12. Elementy tego pierwszego ustroju przewaĪaáy w czasie trwania maáĪeĔstwa, a drugiego
10

Dz. U. Nr 34, poz. 308.
Dz. U. Nr 9, poz. 59.
12
Por. J. Policzkiewicz, Ustrój ustawowy z prawa maáĪeĔskiego majątkowego,
“Przegląd Notarialny” 1947, t. II, s. 372. Zob. takĪe A. Kisza, Polskie prawo maáĪeĔskie majątkowe, Warszawa 1948.
11
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po jego ustaniu, kiedy to dochodziáo do podziaáu majątku dorobkowego13.
PrzyjĊty ustrój podziaáu dorobku spotkaá siĊ jednak z krytyką
doktryny, która zarzucaáa mu pokrzywdzenie kobiet niepracujących,
samotnie wychowujących dzieci, które w czasie trwania maáĪeĔstwa
miaáy nie mieü z reguáy Īadnego udziaáu w uzyskanym przez mĊĪa
dorobku14.
III
Ustrój wspólnoĞci dorobku jako ustrój ustawowy zostaá wprowadzony do polskiego systemu prawa przez kodeks rodzinny z 1950 r.
Zgodnie z art. 21 § 1 kodeksu: “Przedmioty majątkowe, nabyte
przez któregokolwiek z maáĪonków w czasie trwania maáĪeĔstwa i
stanowiące jego dorobek, są wspólnym majątkiem obojga maáĪonków (wspólnoĞü ustawowa)”. Do przedmiotów majątkowych nie
objĊtych wspólnoĞcią ustawową zaliczono: przedmioty nabyte przez
spadek, zapis lub darowiznĊ, przedmioty osobistego uĪytku oraz
przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu (art. 21 § 2 k.r.).
Caáy kodeks skáadający siĊ z 91 artykuáów charakteryzowaá siĊ lakonicznoĞcią, co sprawiaáo, iĪ liczne luki prawne musiaáy zostaü
uzupeánione przez orzecznictwo15. Kwestiom stosunków majątkowych maáĪonków kodeks poĞwiĊciá zaledwie osiem artykuáów16.
Kodyfikacja z 1950 r. zostaáa oparta na dwóch nastĊpujących zaáoĪeniach: instytucja wspólnoĞci ustawowej sáuĪyü powinna interesom rodziny, a nie osób trzecich, równouprawnienie kobiety przejawiające siĊ w zrównaniu jej pracy w domu i przy wychowywaniu
dzieci z pracą zarobkowa mĊĪa. Z zasadami: socjalistycznego sto13

TamĪe.
Por. Kodeks rodzinny. Komentarz, red. M. GrudziĔski, J. Ignatowicz, Warszawa 1959, s. 116 i n.
15
Por. Projekt Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego oraz przepisów wprowadzających kodeks rodzinny i opiekuĔczy, Warszawa 1962, s. 39 i n.
16
I tak art. 20 dotyczyá odpowiedzialnoĞci maáĪonków za zobowiązania, art. 22
zarządu majątkiem wspólnym, art. 23 odpowiedzialnoĞci majątkiem wspólnym za
zobowiązania, art. 24-25 zniesienia wspólnoĞci ustawowej, art. 26 podziaáu majątku
wspólnego, art. 27 ustania wspólnoĞci wskutek orzeczenia rozwodu, art. 28 maáĪeĔskich umów majątkowych.
14
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sunku do pracy i moralnoĞci socjalistycznej miaáy byü zgodne dwa
nastĊpujące zaáoĪenia: wykluczenie wszelkich przysporzeĔ majątkowych, których Ĩródáem byáby sam fakt zawarcia maáĪeĔstwa, oraz
zachowanie przez maáĪonków samodzielnoĞci mimo zawarcia maáĪeĔstwa17.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe przyjĊcie w prawie polskim w 1950 r.
ustroju wspólnoĞci dorobku wynikaáo w znaczącej mierze z przesáanek ideologicznych. Wiązano jego wprowadzenie z procesem zanikania wáasnoĞci prywatnej w gospodarce. PodkreĞlano, Īe wspólnoĞü dorobku funkcjonuje juĪ w prawie radzieckim oraz w wielu
paĔstwach demokracji ludowej (np. w Albanii, Czechosáowacji,
WĊgrzech)18. Warto zwróciü uwagĊ, iĪ regulacja ustroju wspólnoĞci
dorobku w polskim kodeksie z 1950 r. byáa bardzo podobna do regulacji zawartej w obowiązującym w ZSRR od 1 stycznia 1927 r.
kodeksie prawa maáĪeĔskiego, rodzinnego i opiekuĔczego19.
Uznano, Īe to wáaĞnie ustrój wspólnoĞci dorobku jest najbardziej
optymalny w paĔstwie socjalistycznym20. Krytyce poddano przy
tym wszelkie ustroje rozdzielnoĞci majątkowej, jak i umowy maáĪeĔskie (intercyzy), które miaáy byü reliktem spoáeczeĔstwa kapitalistycznego21.

17

S. Breyer, Z zagadnieĔ ustawowego ustroju majątkowego, “Nowe Prawo”
1951, Nr 8, s. 24.
18
Por. m.in. J. Górecki, PodáoĪe gospodarcze i funkcjonowanie wspólnoĞci
maáĪeĔskiej majątkowej, “PaĔstwo i Prawo” 1962, z. 3, s. 671.
19
Por. Kodeks prawa maáĪeĔskiego, rodzinnego i opiekuĔczego RSFRR, Warszawa 1950.
20
Jak pisaá J. Wasilkowski w toku prac nad kodeksem rodzinnym z 1950 r.
(Stosunki prawne miĊdzy maáĪonkami w prawie socjalistycznym, “PaĔstwo i Prawo”
1950, z. 4, s. 124): “Ustrojem majątkowym, który w obecnym ukáadzie stosunków
spoáeczno-gospodarczych w Polsce urzeczywistnia zasadĊ równouprawnienia maáĪonków i chroni ĪonĊ przed faktyczną przewagą ekonomiczną mĊĪa, moĪe byü
jedynie ustrój wspólnoĞci ograniczonej do mienia dorobkowego nabytego w czasie
maáĪeĔstwa”.
21
TamĪe, s. 117. Warto zaznaczyü, Īe kodeks rodzinny z 1950 r. dopuszczaá w
art. 28 § 1 jedynie rozszerzenie lub teĪ zwĊĪenie wspólnoĞci ustawowej. Przyjmowano w doktrynie, Īe maáĪonkowie w drodze umowy nie mogą wprowadziü rozdzielnoĞci majątkowej. Zob. szerzej S. Breyer, Z zagadnieĔ ustawowego ustroju
majątkowego maáĪeĔskiego, “Nowe Prawo” 1951, Nr 9, s. 27.
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PodkreĞlano, Īe w maáĪeĔstwie socjalistycznym kwestie majątkowe odgrywają drugorzĊdne znaczenie22. Wyrazem innego niĪ w
paĔstwach kapitalistycznych podejĞcia do maáĪeĔstwa byáa równieĪ
systematyka prawa, gdzie prawo rodzinne, w tym maáĪeĔskie, wyáączono z zakresu prawa cywilnego. Zabieg ten wynikaá gáównie
z przyjĊcia, Īe prawo cywilne ma charakter majątkowy, a prawo
rodzinne gáównie charakter niemajątkowy. W ten sposób zerwano
z wywodzącymi siĊ z prawa rzymskiego systematykami, które traktowaáy prawo rodzinne, jak i prawo maáĪeĔskie jako integralną
czĊĞü prawa cywilnego23.
IV
Kodeks rodzinny i opiekuĔczy z 1964 r. zachowaá jako ustrój
ustawowy, czyli taki, który obowiązuje ex lege z chwilą zawarcia
maáĪeĔstwa, jeĪeli maáĪonkowie nie zawarli umowy majątkowej,
ustrój wspólnoĞci dorobku. O wiele szczegóáowiej niĪ w kodyfikacji
z 1950 r. uregulowano kwestie dotyczące stosunków majątkowych
maáĪonków. Wprowadzono bowiem oddzielny dziaá poĞwiĊcony
tym zagadnieniom, który liczyá 24 artykuáy (31-54), co w porówna22

Jak zaznacza S. Grzybowski (Z zagadnieĔ wspóáczesnego prawa cywilnego;
ksiĊga pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego, “Studia Iuridica”
1994, t. 21, s. 202) w okresie PRL przyjĊto zaáoĪenie, Īe: “Rodzina socjalistyczna
przestaáa byü organizmem gospodarczym, stosunki rodzinne powinny byü oparte na
innych zasadach aniĪeli stosunki majątkowe, do których są dostosowane przede
wszystkim normy prawa cywilnego”.
23
Zgodnie z systematyką Instytucji Gaiusa: personae – res – actiones prawo
rodzinne wchodzi w skáad prawa dotyczącego osób (personae). Systematyka ta
zostaáa zastosowana w wielu kodyfikacjach, w tym m.in. w Kodeksie Napoleona
(1804) i Kodeksie Cywilnym Austriackim (1811). W XIX wieku pojawiáa siĊ systematyka pandektowa, która po wáączeniu do oddzielnych kodyfikacji prawa procesowego (actiones), podzieliáa prawo materialne na piĊü dziaáów: prawo osobowe,
prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo rzeczowe i prawo obligacyjne. Systematyka ta zostaá zastosowana w Niemieckim Kodeksie Cywilnym BGB z 1896 r.,
który staá siĊ wzorem dla wielu europejskich i pozaeuropejskich kodyfikacji.
W Polsce mówi siĊ, Īe kodeks cywilny z 1964 roku “w zasadzie” oparty jest na
systematyce pandektowej, gdyĪ poza jego zakresem pozostaáo prawo rodzinne.
Zob. szerzej G. JĊdrejek, Prawo rzymskie a systematyka prawa prywatnego w
Polsce w XIX-XX wieku, w: StaroĪytne kodyfikacje prawa, red. A. DĊbiĔski, Lublin
2000, s. 199 i nn.
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niu do k.r. regulującego kwestie majątkowe zaledwie w 8 artykuáach
(21-28) stanowiáo duĪy postĊp.
W przypadku ustroju wspólnoĞci dorobku wystĊpują trzy masy
majątkowe: majątek wspólny, majątek odrĊbny mĊĪa, majątek odrĊbny Īony. NajwiĊksze znaczenie, zgodnie z zaáoĪeniami ustroju
ustawowego, ma majątek wspólny. Obejmuje on dorobek maáĪonków, czyli przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoĞci ustawowej przez oboje maáĪonków lub przez jednego z nich
(art. 32 § 1 k.r.o.)24.
Jako przykáad dorobku ustawodawca podaje (art. 32 § 2 k.r.o.):
1) pobrane wynagrodzenie za pracĊ oraz inne usáugi Ğwiadczone
osobiĞcie przez któregokolwiek z maáĪonków, 2) dochody z majątku
wspólnego, jak równieĪ z odrĊbnego majątku kaĪdego z maáĪonków.
W systemie wspólnoĞci dorobku dominującą role odgrywa majątek wspólny. Sąd NajwyĪszy konstruuje wrĊcz domniemanie, zgodnie z którym: “okreĞlone rzeczy w transakcji dokonywanej przez
jednego tylko z maáĪonków zostaáy nabyte z majątku dorobkowego
w interesie (na rzecz) ustawowej wspólnoĞci maáĪeĔskiej25. Nabycie
rzeczy z majątku odrĊbnego musi wynikaü: 1) ze Ğwiadczenia
wspóámaáĪonka, 2) z caáoksztaátu okolicznoĞci istotnych prawnie z
punktu widzenia przepisów k.r.o.”26. Jak zwraca uwagĊ w innym ze
swoich orzeczeĔ Sąd NajwyĪszy, “ustawowe pojĊcie dorobku powinno byü rozumiane szeroko, gdyĪ dorobek jest samą istotą wspólnoĞci ustawowej”27. NaleĪy przy tym zaznaczyü, Īe pojĊcie dorobku
nie jest synonimem pojĊcia majątku wspólnego maáĪonków28.
OdrĊbny majątek kaĪdego z maáĪonków stanowią z kolei:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólnoĞci
ustawowej, 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie,
24

Co do regulacji stosunków majątkowych miĊdzy maáĪonkami zob. m.in.
T. SmyczyĔski, Prawo rodzinne i opiekuĔcze, Warszawa 1997, s. 45 i nn.
25
Wyrok SN z dnia 17 maja 1985 r. C III CRN 119/85, OSPiKA 1986/9-10,
poz. 185.
26
TamĪe.
27
Z uzasadnienia postanowienia SN z dnia 10 lipca 1976 r. (III CRN 126/76,
OSNCP 1977/4, poz. 73, OSPiKA 1978/4, poz. 74).
28
Por. m.in. A. ZieliĔski, Skáadniki majątku wspólnego maáĪonków w reĪimie
wspólnoĞci ustawowej, “Nowe Prawo” 1990, Nr 10-12, s. 119.
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zapis lub darowiznĊ, chyba Īe spadkodawca lub darczyĔca inaczej
postanowiá, 3) przedmioty majątkowe nabyte ze Ğrodków uzyskanych w zamian za przedmioty wymienione w dwóch punktach poprzedzających, 4) przedmioty majątkowe sáuĪące wyáącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z maáĪonków, 5) przedmioty
majątkowe sáuĪące do wykonywania zawodu, jeĪeli zostaáy nabyte
ze Ğrodków naleĪących do odrĊbnego majątku maáĪonka wykonywającego ten zawód; nie dotyczy to jednak przedmiotów sáuĪących do
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsiĊbiorstwa, 6) prawa
niezbywalne, 7) przedmioty uzyskane z tytuáu odszkodowania za
uszkodzenie ciaáa lub wywoáanie rozstroju zdrowia albo z tytuáu
zadoĞüuczynienia za doznaną krzywdĊ; nie dotyczy to jednak renty
naleĪnej poszkodowanemu maáĪonkowi z powodu caákowitej lub
czĊĞciowej utraty zdolnoĞci do pracy zarobkowej albo z powodu
zwiĊkszenia siĊ jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia
na przyszáoĞü, 8) wierzytelnoĞci o wynagrodzenie za pracĊ lub za
inne usáugi Ğwiadczone osobiĞcie przez jednego z maáĪonków,
9) przedmioty majątkowe uzyskane z tytuáu nagrody za osobiste
osiągniĊcia jednego z maáĪonków, 10) prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego.
NaleĪy podkreĞliü, Īe art. 33 k.r.o. zawiera numerus clausus
skáadników majątku odrĊbnego. Oznacza to, Īe do majątku odrĊbnego mogą przynaleĪeü jedynie te przedmioty, które zostaáy wyraĨnie wymienione w art. 33. Wszystkie pozostaáe skáadniki majątkowe
wchodzą w skáad majątku wspólnego29.
Wydaje siĊ, Īe niepotrzebnie umieszczono przykáady przedmiotów majątkowych wchodzących w skáad majątku wspólnego. WątpliwoĞci budzi zwáaszcza wymienianie w art. 32 § pkt 2 dochodów
z majątku wspólnego, jak i z majątków odrĊbnych jako skáadników
majątku wspólnego. Za dochody z majątku odrĊbnego moĪna bo29

Bez wątpienia wpáyw na obecną regulacjĊ art. 32 i 33 k.r.o. wywaráo stanowisko W. Woltera (Wspólny majątek maáĪonków de lege ferenda, “PaĔstwo i Prawo” 1957, z. 10, s. 558 i nn.). Autor opowiadając siĊ za przyjĊciem w polskim
systemie prawa ustroju wspólnoĞci dorobku z wyróĪnieniem majątku wspólnego
i majątków odrĊbnych uznaá, Īe technika legislacyjna nakazuje, aby okreĞliü tylko
jedną z tych grup, a tym samym pozostaáe skáadniki bĊdą naleĪaáy do drugiej grupy.
Autor opowiedziaá siĊ za podaniem katalogu skáadników majątku odrĊbnego
z moĪliwoĞcią zaliczenia do tego majątku przedmiotów majątkowych w drodze
analogii (tamĪe, s. 562).
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wiem uznaü przedmioty majątkowe nabyte w wyniku surogacji (art.
33 pkt 3 k.r.o.), czy teĪ przedmioty majątkowe sáuĪące wyáącznie do
zaspokajania osobistych potrzeb jednego z maáĪonków (art. 33 pkt
4), które bĊdą przynaleĪaáy do majątku odrĊbnego.
Do chwili obecnej kodeks rodzinny i opiekuĔczy byá kilkakrotnie
nowelizowany30. ĩadna z tych nowelizacji nie zmieniáa jednak
ustroju ustawowego. Kwestii stosunków majątkowych maáĪonków
dotyczyáa gáównie pierwsza nowelizacja z 1975 r.31, która zwiĊkszyáa ochronĊ majątkową maáĪonka, gdy dáuĪnikiem jest drugi maáĪonek (art. 41 § 3 k.r.o.). SkreĞlono takĪe art. 44 przewidujący odpowiedzialnoĞü za zobowiązania wspóámaáĪonka takĪe po ustaniu
wspólnoĞci majątkowej.
Twórcom kodyfikacji z 1964 r. chodziáo przede wszystkim o doprecyzowanie poszczególnych przepisów kodeksu rodzinnego, których wykáadnia nastrĊczaáa duĪo trudnoĞci. I tak precyzyjniej okreĞlono skáadniki majątku wspólnego (art. 32 k.r.o.) oraz enumeratywnie wymieniono skáadniki majątku odrĊbnego (art. 33 k.r.o.).
Przed wejĞciem w Īycie nowej kodyfikacji zarówno w doktrynie,
jak i w orzecznictwie trwaáy spory, czy np. wynagrodzenie za pracĊ
jest dorobkiem, a tym samym wchodzi w skáad majątku wspólnego,
czy teĪ jest traktowane jak majątek osobisty32. Kodeks rodzinny
i opiekuĔczy wyraĨnie stwierdziá, iĪ pobrane wynagrodzenie za
pracĊ wchodzi w skáad majątku wspólnego (art. 32 § 2 pkt 1 k.r.o.).
Kodyfikacja z 1964 r. wprowadziáa ponadto instytucjĊ surogacji
majątkowej, która dotychczas nie uregulowana ustawowo, byáa dopuszczona przez praktykĊ w szerokim zakresie33. Precyzyjne wymienienie skáadników majątku odrĊbnego miaáo na celu usuniĊcie
dotychczasowych wątpliwoĞci34.

30
Zmiany te omawia K. Pietrzykowski, Ocena stanu prawa rodzinnego w Polsce. “Przegląd Legislacyjny” 2001, nr 3, s. 175 i nn.
31
Zob. ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny
i opiekuĔczy (Dz. U. Nr 45, poz. 234).
32
Por. m.in. W. Wolter, Majątek wspólny i majątki odrĊbne maáĪonków pod
rządem wspólnoĞci ustawowej, “Nowe Prawo” 1965, Nr 2, s. 110.
33
Por. S. Gross, Stosunki majątkowe miĊdzy maáĪonkami, “Nowe Prawo” 1966,
nr 11, s. 1376.
34
Dotychczasowy termin “majątek osobisty” zostaá zastąpiony terminem “majątek odrĊbny”. TamĪe.
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Te wszystkie zmiany, mające na celi doprecyzowanie przepisów
dotyczących ustawowego ustroju maáĪeĔskiego, w Īadnym wypadku
nie podwaĪyáy sensownoĞci ustroju wspólnoĞci dorobku, jako ustroju ustawowego. Uznano, Īe najbardziej odpowiednim ustrojem dla
rodzin pracowniczych jest ustrój wspólnoĞci dorobku, umowną rozdzielnoĞü majątkową zachowano gáównie z myĞlą o stosunkach
wiejskich35.
V
Po 1989 roku, kiedy to w Polsce dokonane zostaáy zmiany ustrojowe i gospodarka centralnie sterowana z minimalnym udziaáem
wáasnoĞci prywatnej, zastąpiona zostaáa przez gospodarkĊ wolnorynkową, powszechnie przyjĊto stanowisko o koniecznoĞci zmiany
przepisów k.r.o. regulujących maáĪeĔskie stosunki majątkowe36.
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowaáa projekt,
opublikowany w 2000 r.37, ustawy zmieniającej kodeks rodzinny
i opiekuĔczy. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie stosunków majątkowych miĊdzy maáĪonkami do ustroju gospodarczego w III Rzeczypospolitej38.
PrzyjĊty bowiem w k.r.o. jako ustawowy, ustrój wspólnoĞci dorobku, zostaá dostosowany do modelu gospodarki socjalistycznej, w
którym dziaáalnoĞü gospodarcza stanowiáa domenĊ paĔstwa, natomiast osoby prywatne w sposób marginalny, gáównie prowadząc
niewielkie warsztaty rzemieĞlnicze, mogáy uczestniczyü w Īyciu
gospodarczym. Sytuacja diametralnie zmieniáa siĊ po roku 1989,
kiedy to dominującą rolĊ zaczĊáa odgrywaü wáasnoĞü prywatna.
MaáĪonkowie prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą zetknĊli siĊ
35

TamĪe, s. 1386.
T. SmyczyĔski, (Kierunki reformy kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego,
“Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, z. 2, s. 299) podkreĞlając koniecznoĞü nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego zaznacza, Īe za najpilniejsze zadanie
naleĪy uznaü reformĊ ustrojów majątkowych maáĪonków.
37
Projekt ten zostaá zamieszczony w “Przeglądzie Legislacyjnym” 2000, nr 2,
s. 169 i nn. W nikáym stopniu w zmienionej wersji z 7 lutego 2001 r. zostaá opublikowany w “Studiach Prawniczych” 2000, nr 3-4, s. 159 i nn.
38
Zob. K. Gonera, Zbigniew RadwaĔski, Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, “PaĔstwo i Prawo” 2000, z. 4, s. 8 i n.
36
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z dotychczas niespotykanymi problemami dotyczącymi np. zarządu
przedsiĊbiorstwem rodzinnym, czy teĪ odpowiedzialnoĞci swoim
majątkiem za dáugi spowodowane prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej.
Doktryna uznawaáa powszechnie za trzy podstawowe wady
obecnie obowiązującego ustroju wspólnoĞci dorobku: 1. trudnoĞci w
kwalifikowaniu nabywanych praw do majątków maáĪonków,
2. skomplikowane reguáy zarządu majątkiem wspólnym, 3. niekorzystne dla wierzycieli zasady zaspokajania z majątku wspólnego
maáĪonków swoich wierzytelnoĞci39. Omawiany projekt ma za zadanie wyeliminowanie, o ile jest ono moĪliwe, powyĪszych niedogodnoĞci.
Projekt zachowuje jako ustawowy ustrój wspólnoĞci dorobku
(art. 31 § 1 Projektu). Podobnie jak w k.r.o. okreĞlone zostaáy skáadniki majątku wspólnego maáĪonków w postaci dochodów z pracy
i dziaáalnoĞci zarobkowej maáĪonków oraz dochodów z majątków
maáĪonków (art. 31 § 2 pkt 1-2 Projektu. Pewnym novum jest natomiast wskazanie wprost jako skáadników majątku wspólnego Ğrodków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego
funduszu emerytalnego kaĪdego z maáĪonków (art. 32 § 2 pkt 3
Projektu).
Zmiany dotyczą majątku odrĊbnego, który zostaá nazwany majątkiem osobistym. I tak skáadnikiem tego majątku są m.in. “prawa
majątkowe wynikające z majątkowej wspólnoĞci áącznej podlegającej odrĊbnym przepisom” (ar. 33 pkt 3). Wprowadzono takĪe zasadĊ
surogacji zupeánej. Dodano bowiem do art. 33 pkt 11, zgodnie
z którym w skáad majątku osobistego wchodzą: “przedmioty majątkowe nabyte w zamian za skáadniki majątku osobistego, chyba Īe
przepis szczególny stanowi inaczej”.
Warto przy tym zaznaczyü, Īe wĞród gremiów przygotowujących
projekty ustaw nie byáo po 1989 r. zgodnoĞci co do wyboru maáĪeĔskiego ustroju ustawowego. I tak w wydanej 8 lutego 1996 r.
uchwale Rada Legislacyjna opowiedziaáa siĊ za wprowadzeniem do

39

Por. A. Dyoniak, Funkcjonowanie ustawowego ustroju majątkowego maáĪeĔskiego w odniesieniu do rodzin zakáadów produkcyjnych, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1985, z. 1, s. 70.
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polskiego systemu prawa ustroju wspólnoĞci dorobku40. Uznano
bowiem, ze ustrój ten jest “w peáni zgodny z zasadą równouprawnienia maáĪonków”41. Ma przewagĊ nad ustrojem wspólnoĞci dorobku, gdyĪ bardziej precyzyjnie reguluje problematykĊ zarządu
majątkiem wspólnym oraz odpowiedzialnoĞü za dáugi42. Zdaniem
Komisji “obecne realia gospodarcze uzasadniają przywrócenie tego
ustroju jako ustroju ustawowego”43.
RównieĪ wĞród przedstawicieli doktryny nie ma zgody co do zachowania ustroju wspólnoĞci dorobku jako ustroju ustawowego. Jak
zauwaĪa T. SmyczyĔski: “Dzisiaj przewaĪa chyba przekonanie, iĪ
wprowadzenie tego ustroju majątkowego jako ustroju ustawowego
moĪe spotkaü siĊ z niezrozumieniem spoáeczeĔstwa przyzwyczajonego do ustawowej wspólnoĞci dorobku istniejącej w Polsce od 50
lat”44. Sam jednak uczony opowiada siĊ de lege ferenda za przyjĊciem jako ustawowego, ustroju podziaáu dorobku45. Niektórzy
z autorów widzą takĪe ustrój rozdzielnoĞci majątkowej jako ustrój
ustawowy46. Nie ulega wątpliwoĞci, iĪ dyskusja dotycząca wyboru
ustroju ustawowego bĊdzie jeszcze dáugo toczyáa siĊ w doktrynie.
Nie moĪna takĪe zapomnieü o gáosie organizacji spoáecznych, w
tym zwáaszcza organizacji kobiecych, które z pewnoĞcią poĞwiĊcą
duĪą uwagi proponowanym regulacjom stosunków majątkowych
maáĪonków.
VI
Obserwując ewolucjĊ ustawowego ustroju majątkowego maáĪonków po II wojnie Ğwiatowej, moĪemy zauwaĪyü tendencjĊ zmierzającą do powstania jak najwiĊkszej wspólnoĞci majątkowej. Dekret
40
Stanowisko Rady Legislacyjnej w sprawie stanu ustawodawstwa regulującego sytuacjĊ majątkową czáonków rodziny, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996,
z. 4, s. 781 i n.
41
TamĪe, s. 782.
42
TamĪe.
43
TamĪe.
44
T. SmyczyĔski, Projekt ustawy zmieniającej maáĪeĔskie prawo majątkowe,
“Studia Prawnicze” 2000, z. 3-4, s. 154.
45
TamĪe, s. 158.
46
Por. m.in. K. Pietrzykowski, Ocena stanu prawa, s. 179.
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z 1946 r., opierając siĊ na wynikach prac przedwojennej Komisji
Kodyfikacyjnej, za ustrój ustawowy uznaá ustrój podziaáu dorobku.
Kodeks rodzinny z 1950 r., którego powstanie byáo skorelowane
z kodeksem czechosáowackim, wprowadziá podobnie jak w ZSRR
ustrój wspólnoĞci dorobku jaki ustrój ustawowy. Uznano bowiem,
Īe ustrój ten najlepiej chroni interesy kobiety pracującej w domu
i wychowującej dziecko, a przede wszystkim, dostosowany jest do
gospodarki socjalistycznej, gdzie przewaĪa wáasnoĞü paĔstwowa,
a wáasnoĞü prywatna odgrywa marginalną rolĊ.
Uchwalony w 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuĔczy zachowaá
jako ustrój ustawowy ustrój wspólnoĞci dorobku. W porównaniu
z kodeksu z 1950 r. bardziej szczegóáowo okreĞlono natomiast
skáadniki majątku wspólnego (art. 32 k.r.o.) jak i odrĊbnego (art. 33
k.r.o.). Dokonana w 1975 r. nowelizacja Kodeksu przyczyniáa siĊ
m. in. do wzrostu znaczenia majątku wspólnego kosztem majątków
odrĊbnych maáĪonków.
Po 1989 roku, kiedy to Polska staáa siĊ krajem o gospodarce
wolnorynkowej, doktryna zaczĊáa podkreĞlaü wady ustroju wspólnoĞci dorobku, a zwáaszcza: trudnoĞci w zakwalifikowaniu przedmiotów majątkowych do majątków maáĪonków, niejasne reguáy zarządem majątkiem wspólnym oraz niekorzystnie dla wierzycieli zasady
odpowiedzialnoĞci majątkiem wspólnym za zobowiązania. Powstaáy
w 2000 r. projekt ustawy zmieniającej kodeks rodzinny i opiekuĔczy
zachowuje jako ustawowy ustrój wspólnoĞci dorobku, wprowadzając równoczeĞnie zmiany, które mają wykluczyü, lub teĪ zminimalizowaü wady tego ustroju wymienione powyĪej.
Celem niniejszego opracowania nie jest udzielanie odpowiedzi
na pytanie, który z maáĪeĔskich ustrojów majątkowych byáby najlepszy de lege ferenda, jako ustrój ustawowy. Prima facie, chociaĪ
zagadnienie to wymaga dalszych badaĔ, ustrojem tym powinien
pozostaü ustrój wspólnoĞci dorobku, odpowiednio dostosowany do
potrzeb gospodarki rynkowej. Ustrój ten bowiem od ponad 50 lat
tkwi w “ĞwiadomoĞci spoáeczeĔstwa”, a zwáaszcza prawo rodzinne
powinno byü wolne od wszelkich gwaátownych zmian.
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Ewolucja treĞci praw czáowieka
Podobnie do wieloetapowego poznania prawa naturalnego przebiega rozwój treĞci praw czáowieka. W róĪnych epokach pojawiaáy
siĊ róĪne wątki. Idea praw czáowieka narodziáa siĊ i rozwinĊáa w
europejskim krĊgu cywilizacyjnym wyznaczanym przez etykĊ judeochrzeĞcijaĔską. Talmud, jak równieĪ Pismo ĝwiĊte Nowego Testamentu, przesiąkniĊte są zagadnieniami równoĞci, sprawiedliwoĞci, pokoju w stosunkach miĊdzyludzkich oraz godnoĞci czáowieka.
Czáowiek stworzony na obraz i podobieĔstwo BoĪe partycypuje w
Jego osobowej godnoĞci. W pewnym okresie nastĊpuje fascynacja
wolnoĞcią. Implikuje to koniecznoĞü zagwarantowania sfery praw
naleĪnych jednostce, gdzie paĔstwo musi powstrzymaü siĊ od dziaáania. DziĊki temu powstają konstytucje stojące na straĪy wolnoĞci,
wáasnoĞci i bezpieczeĔstwa. W dalszym etapie spostrzega siĊ nierównoĞci spoáeczne powodujące ucisk i nadmierny wyzysk ludzi
pracy. Skutkuje to miĊdzy innymi wypracowaniem caáego pakietu
praw socjalnych i pracowniczych. W toku rozwoju dostrzega siĊ
takie prawa, których ochrona przekracza moĪliwoĞci poszczególnych paĔstw. Wówczas wystĊpuje koniecznoĞü podejmowania dziaáaĔ na páaszczyĨnie miĊdzynarodowej.
Celem tego artykuáu jest ukazanie zmian w ujmowaniu treĞci
praw czáowieka. U podstaw tych zmian leĪaáy zasady funkcjonujące
w Īyciu spoáecznym takie jak: wolnoĞü, równoĞü, solidarnoĞü a nawet pomocniczoĞü.
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I
W epoce Odrodzenia wyrosáa szkoáa prawa natury. Zwrot ku
czáowiekowi, wiara w jego indywidualistyczną naturĊ prowadziáy
nieuchronnie do odrodzenia teorii prawa natury. Kanonem tej
teorii byáy cztery prawa: do Īycia, wáasnoĞci, wolnoĞci i równoĞci –
z których ludzie korzystali w tzw. stadium przedspoáecznym – nie
odnosząc siĊ do uzasadnieĔ religijnych. To wáaĞnie w szkole prawa
natury i praw przez nią lansowanych powstaáa teoria umowy spoáecznej.
OĞwiecenie, zajmując siĊ teorią prawa natury i umowy spoáecznej, rozwinĊáo problematykĊ praw czáowieka w Ğcisáym znaczeniu.
Kierunek ewolucji praw czáowieka miaá charakter indywidualistyczno-liberalny. Indywidualistyczny, gdyĪ uwaĪano, Īe Īycie czáowieka
w spoáecznoĞci – jako jednostki aspoáecznej – ma swoje Ĩródáo w
umowie spoáecznej1. JednoczeĞnie pozbawiając naturĊ ludzką funkcji kreacyjnej Īycia spoáecznego, proponowano atomistyczny model
spoáeczeĔstwa2. Charakter liberalny przejawiaá siĊ w tezie o absolutnej wolnoĞci i suwerennoĞci jednostki. WolnoĞü pojmowana byáa
tutaj jako niezaleĪnoĞü od paĔstwa oraz jako nieograniczona swoboda wyraĪania myĞli, dziaáaĔ, szczególnie w zakresie gospodarczym3.
Z wolnoĞcią ujmowaną w charakterze negatywnym ĞciĞle wiązano
pojĊcie równoĞci. RównoĞü pojmowana byáa przede wszystkim jako
równoĞü wobec prawa. Pomijano natomiast jej wymiar spoáecznogospodarczy4.
Monteskiusz, w dziele O duchu praw, ukazaá wspóázaleĪnoĞü
miĊdzy wolnoĞcią a praworządnoĞcią. J.J. Rousseau, w Umowie
1

J. Majka, Filozofia spoáeczna, Warszawa 1982, s. 33.
TamĪe, s. 49.
3
NaleĪy zwróciü tu uwagĊ na rozróĪnienie OĞwiecenia jako ideologii krytycznej wobec feudalizmu oraz konstruktywnej wobec paĔstwa kapitalistycznego,
akcentując szczególnie “nurt spoáeczno-paĔstwowy” (paĔstwo jako organizacja
polityczna spoáeczeĔstwa, wola powszechna, interes publiczny) czy teĪ paĔstwowotwórczy (praktyczne dokonania spoáeczeĔstwa amerykaĔskiego). Jednak gáĊbsza
analiza tego nurtu kulturowego i dostrzeganie w nim róĪnych pokáadów myĞli
wykraczaáyby znacznie poza zakres merytoryczny prezentowanego artykuáu.
4
Por. F. J. Mazurek, WolnoĞü i równoĞü spoáeczna, “Roczniki Nauk Spoáecznych” 9(1981), s. 236.
2
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spoáecznej, stwierdza, iĪ niezbywalna suwerennoĞü ludu ma zabezpieczaü prawa jednostki przed naduĪyciami ze strony wáadzy. ZaĞ
umowa spoáeczna zabezpiecza tworzenie prawa pozytywnego i gwarantuje inne prawa i wolnoĞci5.
Pod koniec XVIII wieku miaáy miejsce dwie waĪne deklaracje
mające powaĪny wpáyw na uniwersalizacjĊ praw czáowieka. Pierwsza z nich to Deklaracja NiepodlegáoĞci trzynastu Stanów Zjednoczonych Ameryki ogáoszona 4 lipca 1776 roku. Gáówni jej twórcy
T. Jefferson i J. Madison uznali prawa mieszczące siĊ w katalogu
praw naturalnych za niezbywalne, wrodzone i uniwersalne. ħródáem
tych praw jest sama ludzka natura, a nawet wprost odwoáano siĊ do
Stwórcy: “UwaĪamy za zrozumiaáe same przez siĊ te prawdy, Īe
wszyscy ludzie zostali stworzeni równi, Īe zostali wyposaĪeni przez
StwórcĊ w pewne niezbywalne prawa, miĊdzy którymi są: Īycie,
wolnoĞü i dąĪenie do szczĊĞcia”6. Uznano wolnoĞü sumienia i praktyk religijnych – a obowiązkiem wáadzy byáo zabezpieczenie tych
praw. Przy naruszaniu wymienionych norm, deklaracja uznawaáa
prawo do oporu, czyli zmiany bądĨ obalenia rządu nawet na drodze
rewolucji. Niestety, wyĪej wymienione prawa dotyczyáy tylko rasy
biaáej. Mimo stwierdzenia, iĪ wszyscy ludzie są sobie równi, deklaracja nie znosiáa niewolnictwa Murzynów.
Drugą deklaracją byáa ogáoszona w roku 1789 francuska Deklaracja Praw Czáowieka i Obywatela. Mówi ona miĊdzy innymi:
o równoĞci wobec prawa; prawie do wolnoĞci, zaĞ wolnoĞü pojmowana jest jako moĪnoĞü czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym; o wolnym przepáywie myĞli i poglądów jako najcenniejszym
5

Dla zwolenników naturalnych praw czáowieka teoria umowy spoáecznej byáa
atrakcyjna w tym wzglĊdzie, Īe eksponowaáa jednostkĊ jako przyczynĊ sprawczą
paĔstwa, w ludzie widziaáa Ĩródáo wáadzy politycznej, a dobro jednostki, które byáo
celem umowy, czyniáa kryterium oceny porządku politycznego. W konsekwencji
tego ostatniego, dawaáa moĪliwoĞü odstąpienia od umowy przez rządzących, gdy
wáadza sprzeniewierzy siĊ celom umowy. Prawo do oporu expressis verbis proklamowaáa Deklaracja Praw Czáowieka i Obywatela z 1789 roku. Ostatecznie w efekcie umowy spoáecznej jednostka w zamian za prawa naturalne otrzymywaáa prawa
w spoáeczeĔstwie obywatelskim, a te byáy lepiej chronione i bardziej harmonizowaáy interesy jego czáonków.
6
Deklaracja NiepodlegáoĞci. JednogáoĞna Deklaracja Trzynastu Zjednoczonych
Stanów Ameryki, 4 lipca 1776 roku, w: Prawa czáowieka. Wprowadzenie. Wybór
Ĩródeá, oprac. K. Motyka, Lublin 1999, s. 66.
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prawie czáowieka. Kolejne artykuáy przesycone są ideą “naturalnych, niezbywalnych i ĞwiĊtych praw czáowieka”. We wstĊpie do
Deklaracji francuskiej czytamy: “Przedstawiciele ludu francuskiego
(ukonstytuowani jako) Zgromadzenie Narodowe uznaje i ogáasza, w
obecnoĞci i pod opieką Istoty NajwyĪszej, nastĊpujące prawa Czáowieka i Obywatela”7. Podobnie jak deklaracja amerykaĔska równieĪ
deklaracja francuska, odwoáując siĊ do prawa naturalnego i na tej
podstawie ogáaszając katalog podstawowych praw i wolnoĞci, w
bardzo wąskim zakresie formuáuje obowiązki obywatela wobec
paĔstwa.
Prawa zawarte w wymienionych deklaracjach miaáy cechĊ praw
negatywnych. Obydwie stwierdziáy jedynie istnienie, niezbywalnoĞü
i powszechną waĪnoĞü praw czáowieka. Uznanie w nich, Īe wszyscy
ludzie rodzą siĊ wolni i niezaleĪni, Īe posiadają wrodzone prawa,
które nie mogą byü naruszane przez wáadzĊ paĔstwową, byáo istotne
dla dalszego rozwoju praw czáowieka. Wprawdzie byáy to deklaracje
wewnątrzpaĔstwowe, to jednak prawom w nich zawartym przypisywano powszechną waĪnoĞü, przysáugują one bowiem wszystkim
ludziom wszystkich paĔstw. Zasadniczą róĪnicą miĊdzy nimi byáo
odwoáanie siĊ do Stwórcy jako ostatecznego Ĩródáa proklamowanych praw w deklaracji amerykaĔskiej. Tak daleko deklaracja francuska nie poszáa – proklamowane pod opieką i w obecnoĞci “Istoty
NajwyĪszej” prawa uznano za naturalne.
Na pierwszą generacjĊ praw czáowieka istotny wpáyw wywaráa
liberalno-indywidualistyczna koncepcja wolnoĞci. Gáówni przedstawiciele tej teorii to: J.J. Rousseau, F. Nietzsche i J.P. Sartre.
Dla Rousseau wolnoĞü jest niezbywalnym prawem czáowieka
zgodnym z jego naturą. JeĞli nawet czáowiek funkcjonuje w Īyciu
spoáecznym, to jedynie po to, by byü dalej wolnym8. RozróĪniaá on
wolnoĞü naturalną i spoáeczną, gdzie pierwsza istniaáa w przedspoáecznym stadium ludzkiej historii, druga zaĞ w Īyciu czáowieka w
spoáecznoĞci. WolnoĞü spoáeczna wymaga od obywatela posáuszeĔstwa, lecz odnosi siĊ w równej mierze do czáonków caáej okreĞlonej

7

Deklaracja Praw Czáowieka i Obywatela, 26 sierpnia 1789 roku, w: Prawa
czáowieka..., s. 69.
8
J.J. Rousseau, Umowa spoáeczna, PoznaĔ 1920, s. 16.
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grupy spoáecznej. ToteĪ równoĞü wobec prawa nie neguje prawa do
wolnoĞci.
Nietzsche byá zwolennikiem skrajnego indywidualizmu, jak
równieĪ materializmu i determinizmu. Dlatego kwestionowaá istnienie wolnej woli w naturze ludzkiej, wysuwając postulat woli mocy.
Wola mocy to bezwzglĊdna wola Īycia, interpretowanego w jego
wymiarach biologiczno-sensytywnych, walki z samym sobą i z innymi ludĨmi9. W tej koncepcji wolnoĞü czáowieka wymaga rezygnacji z wszelkich kodeksów: spoáecznych, religijnych i moralnych.
Naczelną zasadą, jaką naleĪaáo siĊ kierowaü, byáo: bądĨ twardym10.
Podobnie do powyĪszej koncepcji wolnoĞci, Sartre ujmowaá
wolnoĞü jako absolutną autonomiĊ. Czáowiek, bĊdąc ĞwiadomoĞcią
wolnoĞci, jest wolny ze swej natury, toteĪ nigdy nie moĪe przestaü
byü wolnym, ani teĪ scedowaü swej wolnoĞci na rzecz nikogo innego: Boga czy spoáeczeĔstwa. PoniewaĪ wolnoĞü jest niepodzielna,
toteĪ czáowiek jest wolny caákowicie i na zawsze lub nie jest wolny
wcale. WolnoĞü bĊdąca wewnĊtrzną istotą czáowieka powoduje
niemoĪnoĞü dzielenia siĊ z kimkolwiek odpowiedzialnoĞcią za jego
Īycie i dziaáanie. Autonomia czáowieka nie moĪe mieü Īadnych
ograniczeĔ.
Indywidualistyczno-liberalna koncepcja wolnoĞci ukazuje potrzebĊ wolnoĞci w Īyciu spoáecznym jako niezbywalnego prawa
kaĪdego czáowieka. Jednak dostrzega jedynie negatywne skutki
ograniczeĔ wolnoĞci, pomniejszając efekty nieograniczonej wolnoĞci. PoniewaĪ czáowiek jest istotą ograniczoną, nie zaĞ absolutną, to
wszelka absolutyzacja czáowieka, w tym jego wolnoĞci, prowadzi do
jego zniewolenia. Ponadto nastĊpuje dezintegracja Īycia spoáecznego, gdyĪ realizacja dobra wspólnego jest niemoĪliwa. NieskrĊpowana wolnoĞü ekonomiczna prowadzi do drastycznej nierównoĞci spoáecznej. WolnoĞü to sáuĪba dla wartoĞci realizowanych jedynie w
Īyciu spoáecznym, a wiĊc wolnoĞü nie istnieje bez integracji ze spoáecznoĞcią11.
Niektórzy ujmują wolnoĞü tylko od strony negatywnej, tj. jako
brak przymusu. Mówiąc o przymusie mamy na myĞli dziaáanie
9

F. Nietzsche, Poza dobrem i záem, Warszawa-Kraków 1912, s. 242.
TenĪe, Tako rzecze Zaratustra, Warszawa 1905, s. 302.
11
S. Kowalczyk, Czáowiek a spoáecznoĞü, Lublin 1994, s. 165.
10
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z zewnątrz, niezgodne z wolą dziaáającego. Jednak wewnĊtrzne
decyzje woli nie mogą byü zniesione przez nacisk zewnĊtrzny.
Czáowiek jest wolny wewnĊtrznie równieĪ wtedy, gdy poddany jest
przymusowi zewnĊtrznemu. WolnoĞü ujmowana tylko w aspekcie
negatywnym jest niepeána. Osoba ludzka jest z natury swej wolna,
gdyĪ swoje cele moĪe osiągnąü tylko poprzez poznanie, uznanie
i wybór wartoĞci. OkreĞlanie siĊ na mocy wáasnych decyzji pociąga
za sobą ponoszenie odpowiedzialnoĞci za ich wybór. Ostatecznie
wolnoĞü wewnĊtrzna sprowadza siĊ do autonomii czáowieka bĊdącej
wartoĞcią wspólną wszystkim ludziom12. WolnoĞü nie jest produktem spoáecznym. ToteĪ jej istoty nie moĪna dopatrywaü siĊ w uwarunkowaniach politycznych i spoáeczno-gospodarczych.
Drugi aspekt wolnoĞci, aspekt zewnĊtrzny, moĪe posiadaü liczne
stopnie. ZaleĪne one bĊdą miĊdzy innymi od: rozwoju spoáecznogospodarczego i naukowo-technicznego, ustroju spoáeczno-gospodarczego i politycznego, kultury spoáecznej, a takĪe od rozwoju
moralnego czáonków spoáeczeĔstwa. WolnoĞü w aspekcie zewnĊtrznym, zwana teĪ spoáeczną, warunkuje samourzeczywistnianie
siĊ czáowieka. Dla wyraĪenia wolnoĞci wewnĊtrznej na zewnątrz
musi istnieü moĪliwoĞü swobodnego dziaáania, poszanowanie woli
i godnoĞci osoby ludzkiej ze strony innych jednostek i spoáecznoĞci.
J. Messner sprowadza wolnoĞü spoáeczną do samookreĞlenia siĊ
czáowieka – bez przeszkód ze strony innych jednostek i spoáecznoĞci
– poprzez urzeczywistnianie swych celów egzystencjonalnych13.
Instytucje mogą warunkowaü wystĊpowanie wolnoĞci spoáecznej, jak równieĪ ograniczaü ją, utrudniając swobodne dziaáanie jednostek. Instytucją mającą najszersze uprawnienia w tym zakresie
jest paĔstwo, bez którego realizacja wymienionej wolnoĞci byáaby
niemoĪliwa. Trudno w peáni mówiü o wolnoĞci tam, gdzie wystĊpuje zniewolenie w postaci bezrobocia, nĊdzy, gáodu czy teĪ braku
bezpieczeĔstwa. Jednak ograniczanie wolnoĞci ze strony paĔstwa
powinno odbywaü siĊ w poszanowaniu praw czáowieka i dobra
wspólnego.

12

J. Majka, ChrzeĞcijaĔska koncepcja wolnoĞci a prawo do wolnoĞci, “Znak”
19(1967) nr 153/3, s.292.
13
Por. J. Messner, Das Naturrecht, Insbruck 1966, s. 434.
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PaĔstwo wolnoĞciowe, ograniczając swobodĊ jednostek, czyni
to, by odpowiedni jej zakres zapewniü wszystkim. W skáad tego
zakresu powinny wchodziü podstawowe prawa czáowieka uwzglĊdniające w swej treĞci wolnoĞü. RównieĪ Īycie spoáeczne, gospodarcze i kulturalne nie powinny pozostawaü bez ochrony paĔstwa.
Szczególnie w dziedzinach podziaáu dochodu narodowego, szkolnictwa, pracy i sprawiedliwej páacy aktywna dziaáalnoĞü jest konieczna.
Nie naleĪy jednak zapominaü, iĪ interwencyjna dziaáalnoĞü paĔstwa
nie moĪe przekraczaü granic dobra wspólnego.
Kontynuacją wolnoĞci politycznej jest wolnoĞü róĪnych sektorów
Īycia spoáecznego i gospodarczego. WolnoĞü sfery ekonomicznej
ujawnia siĊ w wolnoĞci pracy: zawierania umów i jej wymiaru.
Praca jest powoáaniem i obowiązkiem czáowieka. Jednak nie powinna byü to praca naruszająca jego godnoĞü, czy teĪ niewolnicza
i wyniszczająca. W ustroju indywidualistyczno-liberalnym paĔstwo,
zapewniając wolnoĞü pracy, uchyla siĊ od prawa do pracy. KaĪdy
czáowiek, oprócz wymienionego prawa, ma takĪe m.in. prawo do
sprawiedliwej páacy, prawo do wykonywania i wyboru zawodu.
Drugi aspekt wolnoĞci sfery ekonomicznej to prawo do swobodnej dziaáalnoĞci gospodarczej, lecz regulowanej prawem. WyraĪa on
siĊ w prawie do wáasnoĞci prywatnej, istniejącej obok wáasnoĞci
spóádzielczej i paĔstwowej. WolnoĞü dziaáalnoĞci gospodarczej
wymaga istnienia wáasnoĞci prywatnej14.
WolnoĞü myĞli i nauki jest integralnym elementem wolnoĞci
tworzenia wartoĞci. Oznacza ona brak ograniczania ludzi nauki
i kultury w ich dziaáalnoĞci ze strony paĔstwa, jak równieĪ wolnoĞci
róĪnorodnoĞci ujĊü poszczególnych dyscyplin i nurtów. Jednak trzeba mieü na uwadze fakt, iĪ nauka nie moĪe godziü w normy etyczne.
NieuwzglĊdnianie norm moralnych moĪe prowadziü do biologicznego lub psychicznego niszczenia czáowieka.
RównieĪ wĞród wolnoĞci Īycia spoáecznego naleĪy wymieniü
wolnoĞü spoáecznych Ğrodków przekazu informacji. PaĔstwa
o ustroju indywidualistyczno-liberalnym stoją na stanowisku caákowitej wolnoĞci Ğrodków masowego przekazu, jak równieĪ wypowiadają siĊ za caákowitym zniesieniem cenzury. Jest to sáuszny postulat
14

S. Kowalczyk, Czáowiek.., s. 174.
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pod warunkiem, iĪ wolnoĞü informacji bĊdzie száa w parze z umiejĊtnoĞcią samokontroli ludzi pracujących w mass mediach. Nade
wszystko naleĪy mieü na uwadze dobro osoby ludzkiej, jej godnoĞü
oraz fundamentalne prawa i wartoĞci. De facto prawo czáowieka do
prywatnoĞci i intymnoĞci przegrywa z prawami do wolnoĞci informacji w Ğrodkach masowego przekazu.
Liberalne ujĊcie praw czáowieka uksztaátowane w koĔcu XVIII
wieku, z niewielkimi zmianami, jako jedyne panowaáo do początków XX wieku. TreĞü ich oczywiĞcie wypáywaáa z zaáoĪeĔ liberalnej koncepcji Īycia spoáecznego. KaĪda jednostka swoje podstawowe prawa, takie jak: wolnoĞü, równoĞü, wáasnoĞü, wywodzi z prawa
naturalnego. WolnoĞü jednostki moĪe byü ograniczana tylko przez
swobody innych i niezbĊdne interesy spoáecznoĞci. Stąd nazwa tych
praw jako wolnoĞciowe, bĊdące pierwszą generacją praw czáowieka.
Zakres interwencji wáadzy paĔstwowej w Īycie spoáeczne wyznaczaá prawa i wolnoĞci jednostki.
Pomimo jednostronnego wymiaru praw czáowieka pierwszej generacji naleĪy stwierdziü, Īe proklamowanie zasady wolnoĞci i równoĞci w deklaracjach XVIII wieku byáo ze wszech miar sáuszne.
DziĊki nim rozpocząá siĊ nowy okres w rozwoju spoáecznoĞci, której
podstawą staáa siĊ osoba ludzka. Otrzymywaáa ona jednakowe prawa w zakresie podstawowym – przynajmniej formalnie – ze wzglĊdu na swą godnoĞü, niezaleĪnie od woli pozostaáych jednostek.
Pod wpáywem krytyki poprzedniego áadu spoáecznego, szczególnie przez ruchy rewolucyjne, w teorii i praktyce nastąpiáo przejĞcie
od koncepcji paĔstwa jako “stróĪa nocnego” do koncepcji “paĔstwa
dobrobytu” lub spoáecznego paĔstwa prawa. WáasnoĞü prywatna
byáa wciąĪ uznawana za nienaruszalne prawo. WolnoĞü na początku
XX wieku przestaáa byü pojmowana w sensie negatywnym. Pojawiáa siĊ równieĪ w kategoriach pozytywnych, jako wolnoĞü do partycypacji. Nie ujmowano jej juĪ tylko jako brak przymusu ze strony
paĔstwa, lecz takĪe jako wolnoĞü od nĊdzy i strachu. Akcentowanie
pozytywnego charakteru praw czáowieka przejawiaáo siĊ w coraz
bardziej rozbudowanych prawach spoáecznych, co powodowaáo
koniecznoĞü dziaáania paĔstwa. PaĔstwo, materialnie zabezpieczając
przez swoją politykĊ realizacjĊ celów ekonomiczno-spoáecznych,
czynnie wáączaáo siĊ w realne urzeczywistnianie równoĞci.
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W podsumowaniu praw wolnoĞciowych moĪemy stwierdziü, Īe
wolnoĞü jednostki w zakresie spoáecznym jest ograniczona dobrem
wspólnym i prawami innych osób. Zakres wolnoĞci spoáecznej zaleĪy od dojrzaáoĞci spoáeczeĔstwa, a w tym sprawujących wáadzĊ
paĔstwa, od ustroju politycznego i spoáeczno-gospodarczego oraz od
rozwoju spoáeczno-gospodarczego i kulturalnego. Interwencja paĔstwa jest konieczna do zagwarantowania wolnoĞci spoáecznej, ale
nie moĪe ona wykraczaü poza ramy zasady dobra wspólnego i zasady pomocniczoĞci.
OkreĞlając prawa wolnoĞciowe uĪywa siĊ róĪnych terminów, takich jak: “prawa wolnoĞciowe”, “wolnoĞci publiczne”, “podstawowe wolnoĞci czáowieka”, “prawa klasyczne”, “prawa czáowieka
pierwszej generacji”. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogáaszając MiĊdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
w roku 1966 omawiając wymienione prawa uĪyáa terminu: “prawa
obywatelskie i polityczne”.
II
Podstawą drugiej generacji praw czáowieka jest równieĪ godnoĞü
osoby ludzkiej, jak gáosi Pakt Praw Gospodarczych, Spoáecznych
i Kulturalnych. Natomiast prawa tu akcentowane wyeksponowują
zasadĊ równoĞci. Hasáa równoĞci bliĪsze byáy kolektywizmowi
marksistowskiemu niĪ ideologii indywidualistyczno-liberalnej,
akcentującej przede wszystkim wolnoĞü. W marksistowskiej doktrynie prawa czáowieka mogáy wyraĪaü tylko wolĊ klasy panującej.
Zatem wyeksponowano prawa spoáeczne, ekonomiczne i kulturalne.
Natomiast prawa wolnoĞciowe umieszczono na dalszym miejscu.
Taka konstrukcja rozumiana jest jako materialna gwarancja dla praw
politycznych. Przyczyną uksztaátowania siĊ drugiej generacji praw
czáowieka byá m.in. brak zabezpieczeĔ socjalnych oraz niemoĪnoĞü
powszechnego udziaáu w tworzeniu dóbr gospodarczych i korzystaniu z nich. Naczelne prawa spoáeczne czáowieka, jakimi są na przykáad prawo do pracy i sprawiedliwej páacy, byáy masowo naruszane.
F. Engels rozpoznawaá kilka koncepcji równoĞci, mianowicie:
antyczną, chrzeĞcijaĔską, burĪuazyjną i marksistowską. Jej początki
trafnie wywodziá z faktu istnienia wspólnoty ludzkiej. Wraz z Mark-
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sem stwierdziá: “RównoĞü to uĞwiadomienie sobie przez czáowieka
samego siebie w praktyce, czyli uĞwiadomienie sobie przez czáowieka innego czáowieka jako równego mu i ustosunkowanie siĊ do
jednego czáowieka wzglĊdem drugiego jako równego sobie. RównoĞü jest francuskim wyrazem na oznaczenie jednoĞci istoty czáowieczej, na oznaczenie ĞwiadomoĞci swego odrĊbnego gatunku, na
oznaczenie praktycznej toĪsamoĞci czáowieka z czáowiekiem – tzn.
na oznaczenie spoáecznego, czyli ludzkiego ustosunkowania siĊ
czáowieka do czáowieka”15. Autorzy nawiązując do klasycznej koncepcji równoĞci – powiązanie idei równoĞci z “jednoĞcią istoty
czáowieczej” – ujmują równoĞü autentyczną jako równoĞü w Īyciu
spoáecznym.
Materializm dialektyczny, posáugując siĊ “kreacyjną funkcją spoáecznoĞci”, wyjaĞnia, iĪ homo sapiens staje siĊ ludzką istotą dziĊki
spoáecznoĞci i jedynie w jej ramach. Dla Marksa “spoáeczeĔstwo
produkuje czáowieka jako czáowieka”, toteĪ poza nim jest on tylko
fizycznym osobnikiem16. W tej koncepcji równoĞci jej zakres
i sposób realizacji okreĞlane są przez kolektyw, a nie wynikają
z natury ludzkiej. ToteĪ wolnoĞü nie jest atrybutem jednostki, lecz
skutkiem spoáecznej aktywnoĞci, co sprowadza równoĞü do “mieü”,
a nie “byü”. Z tego wynika relatywnoĞü wolnoĞci i praw czáowieka,
co znalazáo odzwierciedlenie W kwestii Īydowskiej, gdzie Marks
przeciwstawia prawa czáowieka prawom obywatela. Wedáug niego
prawa czáowieka to prawa “czáowieka egoistycznego, czáowieka
oderwanego od siebie i wspólnoty”17. Natomiast racjĊ bytu mają
tylko prawa obywatela. PoniewaĪ prawo do wolnoĞci uznane byáo
za egoistyczne prawo czáowieka umoĪliwiające odgradzanie od drugiego czáowieka, tak wiĊc jedyną autentyczną formą równoĞci zostaáa równoĞü ekonomiczno-spoáeczna. Warunkiem jej realizacji byáo
zniesienie wáasnoĞci prywatnej – przyczyny wszelkich form nierównoĞci. W przeciwieĔstwie do koncepcji indywidualistycznoK. Marks, F. Engels, ĝw. Rodzina, w: K. Marks, E. Engels, Dzieáa, t. 2, Warszawa 1961, s. 46.
16
K. Marks, RĊkopisy ekonomiczno-filozoficzne z r. 1844, w: K. Marks, F. Engels, Dzieáa, t. 1, Warszawa 1960, s. 579.
17
TenĪe, W kwestii Īydowskiej, w: K. Marks, F. Engels, Dzieáa, t. 3, Warszawa
1961, s. 71.
15
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liberalnej, marksizm preferuje równoĞü ekonomiczną przed równoĞcią jurydyczną18. S. Kowalczyk stwierdza: “Postulat ekonomicznej
równoĞci jest niewątpliwie sáuszny i gáĊboko humanitarny. (...) Kontrowersyjna jest natomiast diagnoza przyczyn tej nierównoĞci,
sprowadzająca Ĩródáa kaĪdego záa spoáecznego do faktu wáasnoĞci
prywatnej. (...) Marksistowski egalitaryzm nie dostrzega, Īe istnieje
wiele róĪnorodnych trwaáych przyczyn nierównoĞci spoáecznej.
Likwidacja wáasnoĞci prywatnej, zresztą sama w sobie kontrowersyjna, nie anuluje pozostaáych powodów tejĪe nierównoĞci”19.
Przy okreĞlaniu praw spoáecznych bierze siĊ pod uwagĊ podmioty uprawnione, przedmiot oraz rolĊ paĔstwa przy ich funkcjonowaniu w Īyciu. Podmiotem tych praw jest – zdaniem niektórych –
pewna grupa skáadająca siĊ z pracowników najemnych, ludzi starych, chorych, inwalidów. Inni uwaĪają, Īe uprawnionymi podmiotami powyĪszych praw mogą byü tylko jednostki, a nie grupa spoáeczna, gdyĪ nie ma ona osobowoĞci prawnej.
OkreĞlenie spoáecznych praw czáowieka na podstawie kryterium
pewnej kategorii jednostek lub grup spoáecznych jest niepeáne. Prowadzi ono w ostatecznoĞci do uznania powyĪszych praw za partykularne, a nie uniwersalne, obejmujące wszystkich ludzi i wszystkie
prawa tego zakresu. TreĞü spoáecznych praw czáowieka nie moĪe
sprowadzaü siĊ tylko do nakazu socjalnej pomocy paĔstwa udzielonej pewnej kategorii osób.
E. Grisel okreĞlenie powyĪszych praw sprowadza do wskazania
na przedmiot posiadający trzy wymiary: gospodarczy, spoáeczny
i kulturalny20. SáusznoĞü wymienionego stanowiska przejawia siĊ
tym, Īe przedmiot pozwala rozróĪniü prawa wolnoĞciowe i spoáeczne, jak równieĪ same prawa tzw. drugiej generacji: prawa gospodarcze, spoáeczne i kulturalne.
T. Tomandl uwaĪa, iĪ prawa spoáeczne są immanentnie związane
z zasadą równoĞci gwarantowanej przez paĔstwo. Funkcjonalne
znaczenie tych praw polega na przeniesieniu radykalno-egalitarnych
18
Por. W. OsiatyĔski, Egalitaryzm a praktyka spoáeczna, “WspóáczesnoĞü”
1967 nr 23, s. 1.
19
S. Kowalczyk, Czáowiek..., s. 188.
20
Por. E. Grisel, Les droits sociaux, “Zeitschrift für schweizerisches Recht”
92(1973) nr 1, s. 96.
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ĪądaĔ w sferĊ Īycia praktycznego21. Stanowisko T. Tomandla jest
doĞü powszechnie uznane22. Polemizując z nim F.J. Mazurek uwaĪa,
iĪ: “(...) paĔstwo nie jest jedynym podmiotem zobowiązanym do
realizacji praw spoáecznych, (...) nie wszystkie przecieĪ prawa spoáeczne wymagają aktywnego udziaáu paĔstwa, jak choüby prawo do
zrzeszania siĊ czy prawo do strajku”23.
Istnieje pogląd w doktrynie praw czáowieka, iĪ wolnoĞciowe
prawa czáowieka mają charakter absolutny, zaĞ spoáeczne – relatywny24. O relatywnoĞci ma Ğwiadczyü nie umieszczenie praw spoáecznych w konstytucji. ToteĪ z powodu ogólnego ich sformuáowania,
nie mogą byü bezpoĞrednio stosowane. Realizacja ich wymaga bliĪszego uszczegóáowienia w aktach prawnych pozakonstytucyjnych.
Ponadto funkcjonowanie spoáecznych praw czáowieka zaleĪne jest
od warunków gospodarczych kraju. Stan gospodarczy kraju warunkuje ich stosowanie25.
W nawiązaniu do wyraĪonego stanowiska F.J. Mazurek pisze, Īe
wszystkie prawa czáowieka, w tym takĪe spoáeczne, wynikają z
godnoĞci osoby ludzkiej26. Autor nie ma wątpliwoĞci co do tego, Īe
realizacja praw spoáecznych zaleĪy od rozwoju spoáecznogospodarczego kraju i wszystkich narodów. Jednak wskazuje zjawisko, w którym rozwój gospodarczy kraju i suma posiadanych dóbr
czy zasobów nie gwarantuje automatycznie korzystania z praw spoáecznych przez wszystkich obywateli. Powszechna realizacja tych
praw nie zaleĪy tylko od rozwoju gospodarczego, ale przede
wszystkim od sprawiedliwego podziaáu dóbr materialnych i dostĊpu
do dóbr kulturowych27.
21

Por. T. Tomandl, Der Einbau sozialer Grundrechte in das positive Recht,
“Recht und Staat” 1967 nr 337/338, s. 6.
22
Where as ESCR (Economic, Social and Cultural Rights) require positive state
action for their realisation CPR (Civil and Political Rights) require only abstention
by the state. Report of a Conference held in The Hague on 27 April-1 May 1981
convented by the International Commission of Iuristis, Oxford 1981, s. 50.
23
F.J. Mazurek, Prawa czáowieka w nauczaniu spoáecznym KoĞcioáa, Lublin
1991, s. 121.
24
E. Grisel, dz. cyt., s. 139.
25
Por. G. Brunner, Die Problematik der sozialen Grundrechte, Tubingen 1971,
s. 16.
26
F.J. Mazurek, dz. cyt., s. 122.
27
TamĪe.
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Niektórzy autorzy stoją na stanowisku, Īe prawa spoáeczne, realizowane przez paĔstwo, nie są prawami podmiotowymi w Ğcisáym
tego sáowa znaczeniu, lecz bardziej programami spoáeczno-gospodarczymi paĔstwa28. W tym miejscu naleĪy wyjaĞniü, iĪ prawa
podmiotowe to uprawnienia przysáugujące czáowiekowi29. Jest on
nie tylko podmiotem uprawnionym z mocy praw spoáecznych, lecz
takĪe zobowiązany jest do dziaáania w kierunku ich ochrony. Natomiast paĔstwo, oprócz zobowiązania, posiada równieĪ uprawnienie
do stawiania wymogów jednostkom i grupom spoáecznym we wnoszeniu wkáadu w dobro wspólne.
Jednym z podstawowych praw spoáecznych, do którego realizowania niezbĊdna jest pozytywna dziaáalnoĞü paĔstwa, to prawo do
pracy. Praca jest potrzebą, nawet elementarną, jest ona wartoĞcią
wielowymiarową, w tym takĪe wartoĞcią gospodarczą. UmoĪliwia
ona zdobywanie dóbr koniecznych do utrzymania i rozwoju osobowego30. Biorąc pod uwagĊ potrzebĊ pracy i jej wartoĞü formuáuje siĊ
prawo czáowieka do pracy. Jest to prawo naturalne, niezbywalne,
trwaáe, powszechne, obiektywne i dynamiczne, wpáywające na caáy
system prawny. Realizacja i ochrona jego zaleĪy od rozwoju
i struktur spoáeczno-gospodarczych, a takĪe techniki. Wymienione
czynniki mogą wpáywaü równieĪ na zagroĪenia wspomnianego prawa, wystĊpujące szczególnie w ustroju spoáeczno-gospodarczym, w
którym przyznaje siĊ priorytet kapitaáowi przed czáowiekiem31.
28

Por. A. Vonlanthen, Idee und Entwicklung der sozialen Gerechtigkeit,
Freiburg 1973, s. 103; Ch. Beitz, Economic Rights and Distributive Justice in Developing Societes, “World Politics. A Quaterly Journal of International Relations”
33(1981) nr 3, s.322.
29
Prawem podmiotowym jest oparta na “prawie-normie” przysáugująca podmiotowi moĪliwoĞü swobodnego, w zakresie okreĞlonym przez prawo-normĊ,
podejmowania decyzji co do celów i sposobów dokonywania pewnych czynnoĞci
ze skutkiem prawnym, swobodnego wykonywania decyzji oraz moĪnoĞü domagania siĊ w związku z tym odpowiednich ĞwiadczeĔ ze strony innych podmiotów
prawa, w: H. WaĞkiewicz, Prawa czáowieka. PojĊcie, historia, “ChrzeĞcijanin w
ĝwiecie” 1978 z. 63-64, s. 14.
30
Jan Paweá II, Encyklika Laborem exercens o pracy ludzkiej, Warszawa 1982,
n. 28; por. F.J. Mazurek, Prawo do pracy w encyklice Laborem exercens, w: Powoáany do pracy. Komentarz do Laborem exercens, red. J. Krucina, Wrocáaw 1983, s.
208.
31
Jan Paweá II, Encyklika Laborem exercens, n. 13.
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W treĞci prawa czáowieka do pracy moĪna wyróĪniü prawo do
wolnoĞci wyboru pracy zgodnego z uzdolnieniami i umiejĊtnoĞciami. Ponadto w prawie tym zawarte jest prawo do wyksztaácenia
ogólnego i zawodowego, prawo do odpowiednich warunków pracy,
oraz prawo do pracy twórczej, do inicjatywy gospodarczej nierozáącznie związanej z zagwarantowaniem prawa do posiadania wáasnoĞci prywatnej32.
Prawo do sprawiedliwej páacy jest kolejnym kluczowym prawem
spoáecznym czáowieka. Jest jednym z podstawowych warunków
sprawiedliwego rozdziaáu dochodu spoáecznego i rozwoju spoáeczeĔstwa. Sprawiedliwa páaca powinna zaspokoiü sáuszne potrzeby
pracownika i jego rodziny, z uwzglĊdnieniem wzrostu standardu
Īyciowego i zrealizowaniem awansu spoáecznego.
NastĊpnym, istotnym spoáecznym prawem czáowieka jest prawo
do posiadania wáasnoĞci, rozumianego jako uprawnienie jednostki
lub zbiorowoĞci do posiadania dóbr gospodarczych, dysponowania
nimi oraz czerpania z nich korzyĞci zgodnie z dobrem wspólnym33.
W tym miejscu naleĪy zaznaczyü odrĊbnoĞü miĊdzy prawem do
posiadania wáasnoĞci a uĪywaniem wáasnoĞci. Prawo do uĪywania
dóbr jest naturalnym i powszechnym prawem czáowieka związanym
z zaspokajaniem niezbĊdnych potrzeb.
Gwaátowny rozwój praw czáowieka po totalitaryzmach II wojny
Ğwiatowej, szczególnie ich umiĊdzynarodowienie i ochrona, bĊdzie
odzwierciedlaü zarówno klasyczną, przeobraĪoną doktrynĊ praw
czáowieka, jak i prawa czáowieka drugiej generacji – prawa gospodarcze, spoáeczne i kulturalne. Jednak naleĪy pamiĊtaü, iĪ podziaá
praw na polityczne i obywatelskie oraz na gospodarcze, spoáeczne i
kulturalne jest sztuczny. W The Economic Bill of Rights (Karta praw
gospodarczych ogáoszona w 1944 roku przez prezydenta Stanów
Zjednoczonych F.D. Roosevelta) czytamy, Īe “indywidualne wolno32
Prawa do posiadania wáasnoĞci nie naleĪy myliü z prawem wáasnoĞci, wchodzącym w skáad praw czáowieka I generacji. Katolicka nauka spoáeczna rozgranicza
prawo do posiadania i prawo do uĪywania. Od strony przedmiotowej jest powszechne przeznaczenie dóbr. Od strony podmiotowej – uprawnienie osób posiadających do uĪywania. Naturalne prawo czáowieka do posiadania wiąĪe siĊ z prawem
uĪywania. Prawo do uĪywania ma pierwszeĔstwo przed prawem do posiadania.
33
J. Majka, Etyka Īycia gospodarczego, Warszawa 1980, s. 88.
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Ğci nie mogą istnieü bez ekonomicznego zabezpieczenia i bez ekonomicznej niezaleĪnoĞci. Ludzie bĊdący w biedzie nie są wolni.
Ludzie, którzy są gáodni i bez pracy, są surowcem, z którego budowane są dyktatury. W naszych dniach ta ekonomiczna prawda zostaáa uznana za oczywistą. PrzyjĊliĞmy – powiedzmy – drugą KartĊ
Praw, na której moĪe byü ustalona nowa podstawa bezpieczeĔstwa
i dobrobytu dla wszystkich – bez wzglĊdu na stanowisko, rasĊ
i religiĊ”34. W roku 1961 Rada Europy, na posiedzeniu Komitetu
Ministrów w Turynie, przyjĊáa Europejską KartĊ Socjalną35.
Jest ona traktatem miĊdzynarodowym o charakterze regionalnym.
W 1988 roku przyjĊto Protokóá Dodatkowy do Europejskiej Karty
Socjalnej – mający charakter materialny i dodający nowe prawa do
Karty36. Natomiast proceduralny charakter ma Protokóá Zmieniający
Europejską KarĊ Socjalną przyjĊty w 1991 roku37. Kontynuacją
prac nad prawami socjalnymi byáo przyjĊcie w 1996 roku Zrewidowanej Europejskiej Karty Spoáecznej, gdzie wskazano na niepodzielny charakter wszystkich praw czáowieka38.
Przedstawiciele doktryny liberalnej nie uznają pewnych praw
spoáecznych poniewaĪ przestrzegania ich nie moĪna dochodziü na
drodze sądowej, natomiast uznają prawo do wáasnoĞci, do pracy
inicjatywnej. PowyĪszy pogląd podziela wielu autorów, niekoniecznie o powyĪszej orientacji39.
Jednak charakterystykĊ praw spoáecznych czáowieka naleĪy ująü
zupeánie inaczej. Mówiąc o spoáecznych prawach czáowieka, nie
naleĪy zapominaü, Īe są to prawa podmiotowe, nierozerwalnie
związane z wolnoĞciowymi. Uprawniają one jednostki ludzkie do
aktywnego udziaáu w tworzeniu dóbr gospodarczych i kulturowych
i korzystania z nich oraz do partycypacji w podejmowaniu decyzji
dotyczących spraw spoáecznych, gospodarczych i kulturalnych.
34

Za: F.J. Mazurek, Mity o prawach spoáecznych czáowieka, “Klub Inteligencji
Katolickiej. Zeszyty Spoáeczne” 1998 nr 6, s. 12.
35
Za: Prawa czáowieka. Dokumenty miĊdzynarodowe, oprac. i przekáad B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, ToruĔ 1993, s. 164-180.
36
TamĪe, s. 180-187.
37
TamĪe, s. 187-190.
38
Por. Zrewidowana Europejska Karta Spoáeczna, w: R.A. Henczel, J. Maciejewska, Podstawowe dokumenty Rady Europy, “Scholar” 1997, s. 54-82.
39
Por. O. von Nell-Breuning, Prawo do pracy, “Novum” 1979 nr 6, s.49.

R. Andrzejczuk

234

TreĞü tych praw nie moĪe ograniczaü siĊ tylko do pomocy socjalnej
paĔstwa, udzielanej pewnej kategorii osób najbardziej potrzebujących40. Podmiotami zobowiązanymi do realizacji praw spoáecznych
czáowieka są zarówno paĔstwa, jak i same jednostki uprawnione,
związki zawodowe i inne grupy poĞrednie. Jednostka ma nie tylko
prawo do pracy, ale takĪe obowiązek jej poszukiwania i wykonania.
OkreĞlając prawa spoáeczne uĪywa siĊ terminów: “spoáeczne
prawa czáowieka”, “prawa czáowieka drugiej generacji”.
III
Spoáeczna natura czáowieka skáania go do uczestnictwa w Īyciu
spoáecznym, w którym moĪe rozwijaü siĊ. JednakĪe winno siĊ ono
opieraü na pewnych zasadach moralnych, których naruszenie niewątpliwie wpáywa na deformacjĊ tego Īycia. Taką zasadą jest m.in.
zasada solidarnoĞci, która zdobyáa uznanie w nowej generacji praw
czáowieka. Znalazáy siĊ tam prawa nie umieszczone w poprzednich
generacjach. Gáównym zaáoĪeniem zawartych tam praw jest niemoĪnoĞü ich ochrony bez solidarnej wspóápracy wszystkich ludów
i narodów. Na treĞü tych praw zdaniem K. Drzewickiego skáadają
siĊ: prawo do rozwoju41, prawo do pokoju, prawo do Ğrodowiska,
prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkoĞci oraz prawo komunikowania42.
K. Vasak podjąá próbĊ okreĞlenia prawa do rozwoju i umieĞciá je
wĞród praw tzw. trzeciej generacji nazywanymi równieĪ prawami
solidarnoĞciowymi, gdyĪ urzeczywistnienie ich moĪe byü osiągniĊte
jedynie przez wspóápracĊ wszystkich narodów43.
W prawie do rozwoju moĪemy wyeksponowaü trzy podstawowe
elementy: a) treĞü bĊdącą syntezą wszystkich praw czáowieka;
40

Prawo do partycypacji jest podstawowym prawem czáowieka.
Ze wzglĊdu na ograniczenia edytorskie, w dalszej czĊĞci artykuáu rozwiniĊto
jedynie prawo do rozwoju.
42
K. Drzewicki, Trzecia generacja praw czáowieka, “Sprawy MiĊdzynarodowe” 1983 z. 10, s. 83; tenĪe, Prawo do rozwoju. Studium z zakresu praw czáowieka,
“Zeszyty Naukowe. Rozprawy i monografie” GdaĔsk 1988, z. 122, s. 13.
43
K. Vasak, A 30 Year Struggle. The Sustained Efforts to Give Force of Law to
the Universal Declaration of Human Rights, “The UNESCO Courier” 1977, November, s. 29.
41
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b) dynamiczny charakter posiadający uniwersalny wymiar oraz c)
podmiot uprawniony, którym jest kaĪda osoba ludzka i kaĪdy naród44. Tak rozumiana trzecia generacja praw czáowieka musi byü
brana pod uwagĊ przy uzasadnianiu praw narodów do samostanowienia, aby uniknąü utoĪsamiania ich z prawami kolektywu. Trzecia
generacja wskazuje wyraĨnie na sposób ich ochrony. Brak ochrony
tych praw prowadzi do naruszania takĪe praw wolnoĞciowych.
Integralny rozwój wymaga zaspokajania potrzeb ludzkich poprzez zdobywanie i korzystanie z materialnych dóbr gospodarczych
i duchowych. PominiĊcie tak ujmowanego rozwoju, czyli fragmentaryczna jego realizacja, w rzeczy samej godzi w prawa czáowieka.
Dynamiczny charakter prawa do rozwoju przejawia siĊ w urzeczywistnianiu jego coraz to nowej treĞci w wymiarze ogólnoludzkim, jak równieĪ w zobowiązaniu jednostek i wszystkich narodów
do podejmowania wspóápracy na rzecz solidarnego rozwoju róĪnych
spoáecznoĞci. Formuáowanie prawa do rozwoju jako syntezy
wszystkich praw wymaga ujĊcia go jako syntezy praw spoáecznych,
gospodarczych, kulturalnych oraz wolnoĞciowych, bez których te
pierwsze nie mogą byü realizowane45.
Integralny rozwój czáowieka dokonuje siĊ miĊdzy innymi poprzez wychowanie, wyksztaácenie, ochronĊ zdrowia, partycypacjĊ w
Īyciu naukowo-technicznym i kulturowym. Poprzez partycypacjĊ w
dobrach gospodarczych i kulturowych, jak równieĪ poprzez partycypacjĊ w tworzeniu ich i podejmowaniu decyzji, zapewniona jest
realizacja pozostaáych praw czáowieka46. Brak tak ujĊtej partycypacji powoduje hamowanie rozwoju osoby ludzkiej.
G. Abi-Saab uwaĪa, iĪ podmiotem prawa do rozwoju jest przede
wszystkim kolektyw (paĔstwo, naród), zaĞ podmiotowoĞü jednostki
44

Por. F.J. Mazurek, dz. cyt., s. 161-162.
Por. J. Joblin, Role of human, economic and social rights in the advent of a
new society, “Labour and Society” 2(1977) nr 4, s. 359, gdzie autor uznaje prawo
do rozwoju jako klamrĊ spinającą historiĊ praw ekonomicznych i spoáecznych,
dodając do wymienionych praw prawa kulturowe, natomiast prawom wolnoĞciowym nie przyznaje racji bytu w prawie do rozwoju.
46
Por. D. Hollenbach, Claims in Conflict. Retrieving and Renewing the Catholic Human Rights Tradition, New York 1979, s. 99.
45

236

R. Andrzejczuk

jest wtórna47. Stwierdza on, iĪ kluczowym elementem prawa do
rozwoju jest samostanowienie narodów bĊdące uprawnieniem kolektywu, które warunkuje urzeczywistnianie praw jednostki.
Umieszczenie prawa narodów do samostanowienia w pierwszych
artykuáach MiĊdzynarodowych Paktów Praw Czáowieka upowaĪnia,
zdaniem autora, do uznania ich za prawo czáowieka do rozwoju.
Uprawnienie kolektywu pojmuje on jako syntezĊ praw wszystkich
jednostek, czáonków spoáecznoĞci (narodu)48. Okazuje siĊ, Īe takie
rozumienie prawa do rozwoju przyjĊáo póĨniej wielu innych autorów. Wydaje siĊ, Īe zwolennicy praw kolektywnych bardziej nawiązują do interpretacji Abi-Saab niĪ do wstĊpu AfrykaĔskiej Karty
Praw Czáowieka i Ludów. Zresztą w samym tytule na pierwszym
miejscu umieszczono prawa czáowieka przed prawami ludów.
W powyĪszej wypowiedzi autor jednostronnie postrzega paĔstwo, czy naród, jako kolektyw. Z punktu widzenia filozofii personalistycznej, naród jest bytem realnym, ale akcydentalnym sui generis. Prawa jemu przysáugujące mają zupeánie inny charakter niĪ
prawa osoby ludzkiej – lecz w Īadnym wypadku nie są one prawami
kolektywnymi. Prawo do samostanowienia i powiązane z nim prawo
do rozwoju, są prawami narodów. Ponadto báĊdne jest twierdzenie,
iĪ podmiotowoĞü jednostki w prawie do rozwoju jest wtórna. Osoba
ludzka jest bytem realnym spotencjalizowanym, potrzebującym do
swego istnienia spoáecznoĞci. W związku z tym prawa przysáugujące
jednostce mają charakter podmiotowy, istnieją niezaleĪnie od paĔstwa czy narodu, jak i teĪ od woli prawodawcy. RównieĪ taką naturĊ
ma prawo do rozwoju, które jest prawem czáowieka. W tym jednak
wypadku prawo to przysáuguje zarówno jednostce, jak i narodowi,
paĔstwu, czy teĪ spoáecznoĞci ogólnoĞwiatowej. Są to dwa podmioty prawa do rozwoju.
Na osobĊ ludzką, jako centralny podmiot rozwoju i centralny
podmiot prawa do rozwoju, wskazano zarówno w Deklaracji o prawie do rozwoju przyjĊtej przez ONZ w 1986 roku, jak i w Deklara47

G. Abi-Saab, The Legal Formulation of a Right to Development, “Recueil des
cours de l’Academie de Droit International” 1980, s. 170; por. równieĪ F.J. Mazurek, Prawa czáowieka w nauczaniu spoáecznym KoĞcioáa, Lublin 1991, s. 166.
48
G. Abi-Saab, dz. cyt., s. 164.
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cji WiedeĔskiej przyjĊtej na ĝwiatowej Konferencji Praw Czáowieka
w 1993 roku. W preambule Deklaracji o prawie do rozwoju czytamy: “(...) Uznając, Īe ludzka osoba jest centralnym podmiotem procesu rozwoju i Īe rozwój polityki powinien zatem czyniü ludzką
istotĊ gáównym uczestnikiem i beneficjantem rozwoju (...)” natomiast w dalszej czĊĞci nastĊpuje potwierdzenie, “Īe prawo do rozwoju jest niezbywalnym prawem czáowieka i równoĞü moĪliwoĞci
rozwoju jest przywilejem zarówno narodów jak i jednostek, które
tworzą te narody (...)”49. W Deklaracji WiedeĔskiej znajdujemy
podobny zapis: “(...) Zgodnie z Deklaracją o prawie do rozwoju,
osoba ludzka jest pierwszorzĊdnym podmiotem rozwoju”50. Ponadto
róĪnice cywilizacyjne, upoĞledzające niektóre paĔstwa, nie zwalniają z przestrzegania praw naleĪnych osobie ludzkiej: “Podczas gdy
rozwój uáatwia korzystanie z wszystkich praw czáowieka, nie moĪna
powoáywaü siĊ na brak rozwoju dla usprawiedliwienia ograniczenia
praw czáowieka uznawanych przez spoáecznoĞü miĊdzynarodową”51.
Kontynuacją cytowanych dokumentów i treĞci tam zawartej jest
przyjĊcie w 1993 roku rezolucji 48/130: Prawo do rozwoju przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych52.
Dokument ten potwierdziá powszechnoĞü, niepodzielnoĞü
i wspóázaleĪnoĞü praw czáowieka oraz wskazaá na osobĊ ludzką jako
centralny podmiot prawa do rozwoju. Podmiotami uprawnionymi
prawa do rozwoju są jednostki, rodzina, naród, paĔstwo oraz spoáecznoĞü ogólnoludzka (familia humana). Jednak charakter uprawnieĔ i obowiązków jednostki i wymienionych spoáecznoĞci jest zgoáa inny, miĊdzy innymi z tego powodu, Īe są to róĪne z punktu widzenia filozoficznego rodzaje rzeczywistoĞci. Prawo czáowieka do
rozwoju jest pierwotne, zaĞ prawo poszczególnych spoáecznoĞci jest
wtórne, instrumentalne wobec prawa czáowieka i wynika z tego
pierwszego. ToteĪ báĊdem jest przeciwstawianie sobie prawa jed49

Deklaracja o prawie do rozwoju, G.A. res. 41/128, annex, 41 U.N. GAOR
Supp. (No. 53) at 186, U.N. Doc. A/41/53 (1986).
50
Deklaracja WiedeĔska i Program Dziaáania ĝwiatowej Konferencji Praw
Czáowieka. WiedeĔ, Czerwiec 1993, PoznaĔ 1998, s. 46.
51
TamĪe.
52
Right to development, G.A. res. 48/130, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49)
at 249, U.N. Doc. A/48/49 (1993).
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nostki prawom narodów, gdyĪ nie są one toĪsame, a jedynie wspóázaleĪne.
Prawo do rozwoju pojawiáo siĊ na początku lat siedemdziesiątych, jako postulat krajów rozwijających siĊ. Domagaáy siĊ one takiej konstrukcji prawnomiĊdzynarodowej, która sprzyjaáaby najszerzej pojĊtemu rozwojowi cywilizacyjnemu, szczególnie paĔstw
Trzeciego ĝwiata. W jednej z rezolucji z 1979 roku Komisja Praw
Czáowieka uznaáa, iĪ “prawo do rozwoju jest prawem czáowieka”.
Zatem jasno zostaáo stwierdzone, Īe podmiotem prawa do rozwoju
jest czáowiek. Mimo to niektórzy prawnicy mieli káopoty z definicją
aspektów podmiotowych i przedmiotowych wymienionego prawa.
RównieĪ powoáana na początku lat osiemdziesiątych przez KomisjĊ
Praw Czáowieka Grupa Ekspertów dla sprecyzowania prawa do
rozwoju nie zdoáaáa powyĪszych problemów rozwiązaü. NieprzezwyciĊĪalną barierą okazaá siĊ pojĊciowy zakres prawa do rozwoju,
jak i Ğrodki jego urzeczywistniania.
Pojawienie siĊ trzeciej generacji praw czáowieka miaáo byü
odpowiedzią na istnienie problemów globalnych poprzez realizowanie solidarnoĞci miĊdzynarodowej. Jednak poáączenie w treĞci art. 1
MiĊdzynarodowych Paktów Praw Czáowieka prawa narodów
(ludów) z prawami solidarnoĞci poprzez rozwój wprowadziáo pewien zamĊt w doktrynie. Skutkiem tego pojawili siĊ autorzy próbujący wykazaü istnienie prawa narodów do samostanowienia jako
prawa solidarnoĞci. W tym wypadku generacyjnoĞü praw czáowieka
miaáaby byü argumentem za poszerzeniem podmiotu uprawnionego.
Natomiast solidarnoĞü dawaáaby moĪliwoĞü wprowadzenia kolektywu w miejsce tego ostatniego. W konsekwencji prawo do samostanowienia byáoby kolektywnym prawem czáowieka przysáugującym narodowi. Ponadto byáoby ono równieĪ prawem solidarnoĞci.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe osobie ludzkiej przysáuguje prawo do
rozwoju, którego podstaw naleĪy dopatrywaü siĊ w godnoĞci osoby
ludzkiej. Na tle gáodu, Ğmierci gáodowej milionów ludzi i analfabetyzmu pojawiá siĊ jeszcze wyraĨniej problem ochrony tego prawa.
Prawa solidarnoĞciowe są tak nazywane, poniewaĪ uznano, iĪ
mają byü chronione nie tylko przez instrumenty prawne, lecz przede
wszystkim przez solidarną wspóápracĊ wszystkich narodów
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i paĔstw, bez wzglĊdu na ideologie i ustroje polityczno-gospodarcze
na rzecz rozwoju.
W przypadku praw czáowieka trzeciej generacji usiáuje siĊ sprowadziü zasadĊ solidarnoĞci do kolektywizmu. Zwolennicy kolektywnych praw czáowieka jako praw ludów i praw solidarnoĞci usiáują wykazaü związek ludu (narodu) z jednostką wykazując jednoczeĞnie brak takowej wiĊzi z paĔstwem53. Jednak inni autorzy uwaĪają,
iĪ istnienie spoáecznoĞci to sposób speániania pewnych celów przez
jednostkĊ, które najwáaĞciwiej moĪna wykonaü we wspólnocie54.
Realizacja tych celów wymaga rozszerzenia katalogu podmiotów.
ToteĪ w charakterze podmiotu praw solidarnoĞci, obok jednostki
sytuuje siĊ miĊdzy innymi spoáecznoĞci regionalne, ludy (narody), a
takĪe miĊdzynarodową spoáecznoĞü wszystkich ludzi. Zatem juĪ
tylko poprzez pryzmat podmiotów naleĪaáoby uznaü fuzjĊ prawa
ludów (narodów) i prawa solidarnoĞci za niewáaĞciwą. Ponadto art.
1 MiĊdzynarodowych Paktów Praw Czáowieka zapewnia narodom, z
mocy prawa do samostanowienia, swobodny rozwój gospodarczy,
spoáeczny i kulturalny. Jest tu jedynie mowa o przysáugującym narodom, i tylko narodom, prawie do samostanowienia, które implikuje rozwój na páaszczyĨnie gospodarczej, spoáecznej
i kulturalnej. Natomiast prawo do rozwoju, które jest jednym z praw
solidarnoĞci, dotyczy zarówno jednostek, jak teĪ narodów. Jednak
nawet w konstrukcji prawa przysáugującego grupie, nie oznacza
to jeszcze kolektywizmu, czyli dyktatu zbiorowoĞci. TakĪe tu
trzeba widzieü jednostki jako czáonków grupy, którą tworzą. Zatem
prawa jednostki, jako podmiotowe, nie mogą byü nabywane od zbiorowoĞci.
Mając powyĪsze na uwadze naleĪy stwierdziü, iĪ gáównym zaáoĪeniem praw solidarnoĞci jest niemoĪnoĞü samodzielnego korzystania z niektórych praw przez róĪne spoáecznoĞci. ToteĪ skuteczna ich
realizacja wymaga wspólnych i solidarnych wysiáków podejmowanych przez wszystkich uczestników Īycia miĊdzynarodowego. To
wspólne dziaáanie spowodowane jest implikacją do Īycia spoáecznego z jednej strony, z drugiej zaĞ skuteczniejszą formą realizacji za53

Por. J. Crawford, The Rights of Peoples. Some Conclusions, w: The Rights of
Peoples, ed. J. Crawford, Oxford 1988, s. 170.
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mierzonych celów. Jednak pierwszorzĊdnym celem tej aktywnoĞci
jest osoba ludzka, bĊdąca centrum kaĪdej spoáecznoĞci. Zatem podstawą solidarnoĞci jest uznanie osobowej natury i godnoĞci osoby
ludzkiej.
IV
Pomimo jednostronnego ujĊcia praw w pierwszej generacji praw
czáowieka naleĪy stwierdziü, Īe proklamowanie zasady wolnoĞci
i równoĞci w deklaracjach XVIII wieku byáo ze wszech miar sáuszne. DziĊki nim rozpocząá siĊ nowy okres w rozwoju spoáecznoĞci,
której podstawą staáa siĊ osoba ludzka. Otrzymywaáa ona jednakowe
prawa w zakresie podstawowym – przynajmniej formalnie – ze
wzglĊdu na swą godnoĞü, niezaleĪnie od woli pozostaáych jednostek. Podsumowując rozwój historyczny tej filozofii prawa, widzimy
na pierwszym planie prawa obywatelskie i wolnoĞci polityczne.
Przez proklamowanie powszechnej wolnoĞci i równoĞci obywateli
wobec prawa zniesiono przywilej, nie rozwiązując w caáoĞci problemu nierównoĞci spoáecznej i gospodarczej. Te dwie wymienione
zasady pojmowano czysto formalnie. W związku z tym jednowymiarowa koncepcja liberalna wolnoĞci i równoĞci byáa krytykowana
zarówno ze strony marksistowskiej, jak i katolicyzmu spoáecznego.
Podstawą drugiej generacji praw czáowieka jest równieĪ godnoĞü
osoby ludzkiej, jak gáosi Pakt Praw Gospodarczych, Spoáecznych
i Kulturalnych. Natomiast prawa tu akcentowane wyeksponowują
zasadĊ równoĞci. W marksistowskiej doktrynie prawa czáowieka
mogáy wyraĪaü tylko wolĊ klasy panującej. Zatem poáoĪono tu nacisk na prawa spoáeczne, ekonomiczne i kulturalne. Natomiast prawa wolnoĞciowe umieszczono na dalszym miejscu. Taka konstrukcja rozumiana jest jako materialna gwarancja dla praw politycznych.
Przyczyną uksztaátowania siĊ drugiej generacji praw czáowieka byá
m.in. brak zabezpieczeĔ socjalnych oraz niemoĪnoĞü powszechnego
udziaáu w tworzeniu dóbr gospodarczych i korzystaniu z nich. Naczelne prawa spoáeczne czáowieka, jakimi są na przykáad prawo do
pracy i sprawiedliwej páacy, byáy masowo naruszane.
Pojawienie siĊ trzeciej generacji praw czáowieka miaáo byü odpowiedzią na istnienie problemów globalnych poprzez realizowanie
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solidarnoĞci miĊdzynarodowej. Jednak poáączenie w treĞci art. 1
MiĊdzynarodowych Paktów Praw Czáowieka prawa narodów
(ludów) z prawami solidarnoĞci poprzez rozwój wprowadziáo pewien zamĊt w doktrynie. Skutkiem tego pojawili siĊ autorzy próbujący wykazaü istnienie prawa narodów do samostanowienia jako
prawa solidarnoĞci. W tym wypadku generacyjnoĞü praw czáowieka
miaáaby byü argumentem za poszerzeniem podmiotu uprawnionego.
Natomiast solidarnoĞü dawaáaby moĪliwoĞü wprowadzenia kolektywu w miejsce tego ostatniego. W konsekwencji prawo do samostanowienia byáoby kolektywnym prawem czáowieka przysáugującym narodowi. Ponadto byáoby one równieĪ prawem solidarnoĞci.
Jednak takie ujĊcie jest niekoherentne poniewaĪ prawa czáowieka
przysáugują jednostce ze wzglĊdu na jej godnoĞü. Natomiast ich
treĞcią są integralnie ujĊte prawa w trzech generacjach. TakĪe w
wymiarze miĊdzynarodowym podstawa norm tkwi w wartoĞci osoby
ludzkiej i jej uprawnieniach. WiąĪe siĊ to z faktem, iĪ wszelkie spoáecznoĞci peánią rolĊ instrumentu zabezpieczającego integralny rozwój czáowieka, poprzez wykonywanie funkcji pomocniczych wobec
niego, bĊdącego wartoĞcią centralną.

242

R. Andrzejczuk

Recenzje

243

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom IV – 2002

Paweá A. LeszczyĔski, Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji
RP, Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe “Semper”, ss. 99.
“Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP” Pawáa LeszczyĔskiego to przede wszystkim przedstawienie genezy prac konstytucyjnych nad przepisami wyznaniowymi ujĊtymi w Konstytucji RP
z 2 kwietnia 1997 r., ich analiza oraz omówienie realizacji po wejĞciu w Īycie Ustawy Zasadniczej. Autor powoáuje siĊ w pracy na
biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego; literaturĊ dotyczącą przebiegu prac nad konstytucją autorstwa profesorów: Ryszarda ChruĞciaka; Stanisáawa Gobethnera; Mirosáawa Wyrzykowskiego, a takĪe z opracowaĔ prawa wyznaniowego prof.
Michaáa Pietrzaka i ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz artykuáy
publikowane na áamach “PaĔstwa i Prawa”.
We wstĊpie zawarte zostaáy informacje ogólne, dotyczące podziaáu przepisów wyznaniowych na przepisy wyznaniowe w znaczeniu Ğcisáym, przepisy wyznaniowe w znaczeniu szerokim oraz
przepisy proceduralno-gwarancyjne. Sprecyzowano teĪ pojĊcie “koĞcióá”, przez które rozumie siĊ KoĞcióá rzymskokatolicki oraz inne
koĞcioáy o uregulowanej sytuacji prawnej w drodze odrĊbnej ustawy, a takĪe związki wyznaniowe dziaáające w oparciu o wpis do
rejestru koĞcioáów i związków wyznaniowych.
Rozdziaá I opracowania nosi tytuá “Relacje PaĔstwo – KoĞcióá
we wspóáczesnym Ğwiecie”. Autor przedstawia to zagadnienie w
oparciu o poglądy dwóch autorów. Pierwszym z nich jest ks. prof.
Józef Krukowski, który wyróĪnia trzy modele stosunków paĔstwo –
koĞcióá, a mianowicie:
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1) system rozdziaáu;
2) system paĔstwa wyznaniowego, w którym jedna z religii jest
oficjalna;
3) system paĔstwa totalitarnego.
Drugi z autorów – prof. Michaá Pietrzak ujmuje te relacje w
formie dwóch systemów:
1) powiązania, którego cechą charakterystyczną jest zaangaĪowanie paĔstwa w urzeczywistnienie celów religijnych. Ma ono takĪe
moĪliwoĞü ingerowania w wewnĊtrzne sprawy związków wyznaniowych oraz preferowania okreĞlonego związku wyznaniowego,
zapewniając mu szczególną pozycjĊ w strukturze paĔstwowej. Przykáadem systemu powiązania miĊdzy paĔstwem a konkretnym koĞcioáem jest Grecja.
2) rozdziaáu; w którym paĔstwo jest awyznaniowe; nie posiada
kompetencji do regulowania spraw natury religijnej i respektuje
autonomiĊ wszystkich związków wyznaniowych. Przykáadem relacji
tego typu są : Kanada, Związek Australijski, Japonia i Szwecja.
Do powyĪszych klasyfikacji autor dodaje takĪe typ paĔstwa ateistycznego. Wskazuje tu na specyficzny model stosunków paĔstwo –
związki wyznaniowe w byáych paĔstwach komunistycznych. Twierdzi, Īe paĔstwo ateistyczne byáo tak naprawdĊ wyznaniowe. RóĪnica polegaáa jednak na tym, Īe miejsce wyznania oficjalnego zajmowaáa ideologia marksizmu-leninizmu.
W rozdziale tym poruszone zostaáy takĪe zagadnienia dotyczące
perspektywy Unii Europejskiej, związane z istnieniem w ramach
Komisji Europejskiej tzw. Komórki Prospektywnej, która speániaáa
funkcje punktu kontaktowego pomiĊdzy komisją a wspólnotami
religijnymi.
W rozdziale II pt. “Relacje PaĔstwo-KoĞcióá w konstytucjach
Polski w XX w.” autor przytacza sformuáowania dotyczące preambuáy i ukáadu stosunków paĔstwo-koĞcióá zawarte w trzech konstytucjach: marcowej (1921 r.), kwietniowej (1935 r.) i lipcowej
(1952 r.). Analizując przepisy trzech konstytucji dochodzi do wniosku, Īe ukáad stosunków miĊdzy paĔstwem a KoĞcioáem w konstytucjach: marcowej i kwietniowej uksztaátowany zostaá w formie
systemu powiązania, natomiast konstytucja lipcowa przyjĊáa system
rozdziaáu.
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“Geneza sformuáowaĔ wyznaniowych Konstytucji RP z 2 IV
1997 r.” to kolejny rozdziaá, w którym autor podejmuje rozwaĪania
nad: 1. Ogólnymi uwarunkowaniami prac konstytucyjnych, 2. Propozycjami konstytucyjnymi koĞcioáów, 3. Propozycjami Ğrodowisk
humanistycznych. Zdaniem p. LeszczyĔskiego projekty konstytucyjne z lat 1989-1994 prezentowaáy bardzo zróĪnicowane wizje áadu
wyznaniowego w Polsce. W publicznej debacie uczestniczyáy
wszystkie krĊgi spoáeczeĔstwa. Autor opisuje propozycje KoĞcioáa
rzymskokatolickiego, który wyodrĊbniá dwie relacje: wewnątrzpaĔstwową, która zachodzi miĊdzy paĔstwem a obywatelem, który jest
podmiotem prawa do wolnoĞci religijnej, oraz instytucjonalną wystĊpującą miedzy paĔstwem a koĞcioáem. Episkopat Polski krytycznie ustosunkowaá siĊ do koncepcji paĔstwa laickiego. Odrzuciá
takĪe formuáĊ “rozdziaáu koĞcioáa od paĔstwa”. Natomiast zamiast
“rozdziaáu” Episkopat Polski zaproponowaá dwie zasady, które winny byü zapisane w nowej konstytucji:
1. zasadĊ wzajemnego poszanowania suwerennoĞci i niezaleĪnoĞci KoĞcioáa i paĔstwa w swoich dziedzinach,
2. zasadĊ zdrowego wspóádziaáania dla dobra wspólnego.
Autor rozwaĪa takĪe propozycjĊ Ğrodowisk humanistycznych reprezentowanych m. in. przez FederacjĊ Polskich StowarzyszeĔ Humanistycznych, która powstaáa w 1995 r. Organizacje w niej zrzeszone ogáosiáy “Obywatelskie tezy do Konstytucji RP”. Rozdziaá III
tych tez poĞwiĊcony byá propozycjom zapisów wyznaniowych przyszáej konstytucji.
Podrozdziaá “Przepisy wyznaniowe wybranych projektów konstytucyjnych z lat 1989-1994” obrazuje záoĪonoĞü poruszanego zagadnienia, a takĪe uĞwiadamia, Īe nieáatwo byáo znaleĨü konsensus
dotyczący normatywnego ksztaátu relacji miĊdzy paĔstwem a koĞcioáem oraz sposobu ujĊcia prawa do wolnoĞci sumienia i wyznania, pomimo pozornej zbieĪnoĞci rozwiązaĔ w tym zakresie. Autor
doĞü szczegóáowo opisuje wszystkie projekty, m. in. projekt Komisji
Konstytucyjnej Sejmu RP X Kadencji; Komisji Konstytucyjnej Senatu I Kadencji; Prezydenta RP; SLD; PSL-UP; KPN; UM; projekt
obywatelski NSZZ, które w róĪny sposób podejmowaáy zagadnienia
dotyczące relacji paĔstwo – koĞcióá oraz zasady wolnoĞci sumienia
i wyznania. Pomimo róĪnorodnych zapatrywaĔ na temat pozycji
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koĞcioáa wobec paĔstwa w przedstawionych przez autora fragmentach projektów konstytucji, wszystkie one zawierają postanowienia
o wolnoĞci sumienia i wyznania jak równieĪ przepisy antydyskryminacyjne.Rozdziaá “Praca nad regulacją spraw wyznaniowych w
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego” zawiera 4 podrozdziaáy:
1. Organizacja pracy Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1994-1997,
2. Regulacja stosunków paĔstwo – koĞcióá,
3. WolnoĞü sumienia i wyznania,
4. Preambuáa.
W podrozdziale I autor opisuje skáad, organizacje i zasady funkcjonowania Komisji Konstytucyjnej ZN oraz sposób wyboru jej
przewodniczącego. Wymienia szeĞü podkomisji wchodzących w
skáad Komisji Konstytucyjnej. Autor przedstawia postĊpowanie
dotyczące przyjmowania projektów konstytucji; redagowanie jednolitego tekstu oraz poddanie go debacie sejmowej. P. LeszczyĔski w
sposób przystĊpny i prosty wykáada kolejne etapy prac nad konstytucją.
Kolejny podrozdziaá – “Regulacja stosunków paĔstwo – koĞcióá”
dotyczy wyboru formy okreĞlającej paĔstwo jako “Ğwieckie” lub
“Ğwiatopoglądowo neutralne”. Zawiera takĪe zagadnienia okreĞlające relacje na linii paĔstwo – związki wyznaniowe. Autor prezentuje
zdania i opinie reprezentantów koĞcioáów i organizacji laickich.
Zamieszcza wypowiedzi ks. bpa Jeremiasza (przedstawiciel Polskiego Autokefalicznego KoĞcioáa Prawosáawnego), ks. Henryka
Rothera-Sacewicza (reprezentant KoĞcioáów Zbiorów Chrystusowych, Naczelny Prezbiter); ks. bpa Tadeusza R. Majewskiego (reprezentant KoĞcioáa Polskokatolickiego), Ryszarda Gutkowskiego
(reprezentant Rady KoĞcioáów ChrzeĞcijan Baptystów); Anny Walickiej (zabraáa gáos w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz PaĔstwa
Neutralnego ĝwiatopoglądowo NEUTRUM). Przytacza teĪ propozycje, które przedstawili: senator Alicja GrzeĞkowiak (NSZZ “SolidarnoĞü”), Leszek WiĞniewski, Michaá Pietrzak (reprezentant Prezydenta RP).
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Autor w “Zagadnieniach wyznaniowych Konstytucji RP” opisuje
kolejne etapy wprowadzania poprawek, zmiany stanowisk, zawieranie kompromisów i caáą trudną drogĊ do zawarcia porozumienia w
tak waĪnej sprawie, jak stosunki miĊdzy paĔstwem a koĞcioáami.
Byá to proces bardzo skomplikowany, dáugotrwaáy, wzbudzający
wiele emocji i kontrowersji róĪnych Ğrodowisk. Zostaá jednak
zakoĔczony uchwaleniem w trzecim czytaniu Konstytucji RP
z 2.IV.1997 r.
Trzeci z podrozdziaáów: “WolnoĞü sumienia i wyznania” przedstawia problem opracowania konstytucyjnego przepisu dotyczącego
wolnoĞci sumienia i wyznania. Autor stwierdza, Īe to zagadnienie
postanowiono umiejscowiü w projektowanym rozdziale II Konstytucji, mówiącym o prawach, wolnoĞciach oraz obowiązkach obywatela. ZasadĊ wolnoĞü sumienia i wyznania traktowano jako prawo
czáowieka. LeszczyĔski prezentuje po kolei wszystkie stadia: od
powstania projektów przepisu, poprzez dyskusjĊ nad nimi, w której
gáos zabrali: Wiktor OsiatyĔski; Jan M. Rokita; Alicja GrzeĞkowiak;
ks. Henryk Rother-Sacewicz; ks. Zachariasz àyko.
Jedną z waĪniejszych kwestii, która zostaáa poruszona w kolejnym podrodziale, jest istota preambuáy, jej charakter oraz debata nad
jej formą i treĞcią. Spór o preambuáĊ dotyczyá jej roli wzglĊdem
Konstytucji. Kluczowe sformuáowanie wyznaniowe “Invocatio Dei”, czyli odwoáanie siĊ do Boga znajduje siĊ na wstĊpie preambuáy.
“Invocatio Dei” posiadaáo zarówno wielu zwolenników, jak
i przeciwników. Doszáo jednak doszáo do zawarcia pewnego kompromisu i Komisja Konstytucyjna ZN przyjĊáa treĞü preambuáy bĊdącą skorygowaną propozycją Tadeusza Mazowieckiego. Wariant
ten nie zawieraá “Invocatio Dei”, ale dwukrotną wzmiankĊ o Bogu.
W rozdziale V opracowania autor zajmuje siĊ oceną artykuáów
25 i 53 Konstytucji RP. W art. 25 kontrowersje budzi wyraĪona w
ust. 2 zasada “bezstronnoĞci”. Dowodzą tego przeciwstawne opinie:
Leszka Garlickiego i Michaáa Pietrzaka oraz przytoczone poglądy
Jacka Salija, Giapmaoala Crepedi, Aleksandra Merkera.
Art. 53 cechuje siĊ natomiast chaosem terminologicznym. WystĊpuje tam, zdaniem autora, wielka róĪnorodnoĞü pojĊü: wolnoĞü
przekonaĔ, wolnoĞü Ğwiatopoglądu, wyznania. Nie wspomina siĊ
o gáoszeniu poglądów areligijnych, co nie czyni zadoĞü wymogom
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spoáeczeĔstwa pluralistycznego. Konstytucja nie wypowiada siĊ
takĪe o prawie wykonywania funkcji religijnych przysáugujących
koĞcioáom.
Rozdziaá VI nosi tytuá “Wybrane zagadnienia stosunków paĔstwo-koĞcióá w latach 1998-2000 r.”. Autor prezentuje implementacjĊ postanowieĔ konkordatu do polskiego systemu prawnego oraz w
sposób precyzyjny i jasny przedstawia przebieg ratyfikacji Konkordatu miĊdzy Polską a Stolicą Apostolską, który zostaá podpisany w
Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. Zamieszcza takĪe informacjĊ
o tym, Īe w marcu 1998 r. kardynaá Angelo Sodano – Sekretarz
Stanu Stolicy Apostolskiej oraz premier Jerzy Buzek wymienili
dokumenty ratyfikacyjne. Ponadto P. LeszczyĔski prezentuje fragmenty przemówienia premiera oraz sáowa PapieĪa Jana Pawáa II, co
niewątpliwie wzbogaca tekst. Zwraca on uwagĊ takĪe na ustawĊ
z 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw Kodeksu Rodzinnego i OpiekuĔczego Kodeksu PostĊpowania Cywilnego, Prawa o Aktach Stanu
Cywilnego, Ustawy o Stosunku PaĔstwa do KoĞcioáa katolickiego.
Istotnym zagadnieniem przedstawionym przez autora jest tzw.
“maáĪeĔstwo konkordatowe”, czyli moĪliwoĞü uzyskania skutków
cywilnych przez maáĪeĔstwo kanoniczne. Opisuje równieĪ umowĊ
miĊdzy Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie
statusu prawnego szkóá wyĪszych zakáadanych i prowadzonych przez
KoĞcióá katolicki, w tym uniwersytetów, odrĊbnych wydziaáów i wyĪszych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu
uznawania przez paĔstwo stopni i tytuáów nadawanych przez te
szkoáy (umowa z 1 lipca 1999 r.) Wspomina o ustawie z 14 czerwca
1991 r., na mocy której paĔstwo dotuje finansowo Katolicki Uniwersytet Lubelski a takĪe ustawie z 26 czerwca 1997 r., wywoáującej podobne skutki wobec Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie. Autor informuje takĪe o powstaniu w maju 1998 r. KoĞcielnej Komisji Konkordatowej a takĪe o ukonstytuowaniu siĊ
Rządowej Komisji Konkordatowej.
Bardzo ciekawym tematem podjĊtym przez twórcĊ tego opracowania są zagadnienia dotyczące obecnoĞci KoĞcioáa w strukturze
Wojska Polskiego. P. LeszczyĔski zwiĊĨle i klarownie przedstawia
wszystkie aspekty tego problemu. Wymienia funkcjonujące w strukturze polskiej armii ordynariaty:
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1. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego,
2. Prawosáawny Ordynariat Wojskowy,
3. Ewangeliczne Duszpasterstwo Wojskowe.
Opisuje ich zadania, funkcje i posáugĊ duszpasterską wĞród Īoánierzy.
Jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich lat jest
problem “sekt” oraz “nowych ruchów religijnych”. Autor formuáuje
swoją definicjĊ sekty oraz prezentuje wypowiedzi przedstawione
przez KomisjĊ praw Czáowieka oraz MiĊdzynarodowy Zespóá do
Spraw Nowych Ruchów Religijnych. Zwraca uwagĊ na to, jak
skomplikowaną i trudną do okreĞlenia organizacją jest sekta, co
potwierdzają umieszczone w tym podrozdziale opinie i poglądy
róĪnych Ğrodowisk. Autor uwaĪa, Īe pojĊciem “sekta” naleĪy operowaü w sposób przemyĞlany i rozwaĪny, gdyĪ nazbyt czĊsto pojĊcie to báĊdnie odnoszone jest do związków wyznaniowych, które
mają prawnie uregulowany status.
Ostatnimi zagadnieniami poruszanymi w ksiąĪce są problemy
majątkowe dotyczące zwrotu majątku KoĞcioáa i związków wyznaniowych, handel w niedzielĊ oraz dziaáalnoĞü charytatywna koĞcioáów.
W zakoĔczeniu autor podkreĞla koniecznoĞü wspóápracy paĔstwa
ze stowarzyszeniami Ğwiatopoglądowymi zrzeszającymi ateistów,
agnostyków czy reprezentantów innych nurtów. Zdaniem autora, na
stosowanie artykuáów wyznaniowych Konstytucji bĊdzie miaáo
wpáyw orzecznictwo sądów powszechnych, a w kwestii ochrony
wolnoĞci sumienia i wyznania nadal bĊdzie oddziaáywaü orzecznictwo Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka w Strasburgu.
W sprawach wyznaniowych istotne bĊdzie takĪe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunaáu Konstytucyjnego.
Przestrzeganie swobody sumienia monitorowaü bĊdzie Rzecznik
Praw Obywatelskich, jak i Rzecznik Praw Dziecka. LeszczyĔski
uwaĪa, Īe Konstytucja dokonaáa petryfikacji struktury przepisów
polskiego prawa wyznaniowego.
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“Zagadnienia wyznaniowej w Konstytucji RP” autorstwa Pawáa
LeszczyĔskiego stanowią pewne podsumowanie – wykáad podstawowych informacji. Autor stosując prostą formuáĊ uáatwia czytelnikowi zapoznanie siĊ z poruszaną problematyką. Jego wypowiedzi
przeplatane są poglądami i opiniami polityków, politologów i innych naukowców, co wzbogaca ksiąĪkĊ i stanowi jej dodatkowy
walor. Niewątpliwie atutem tego opracowania jest to, Īe dotyczy
ono zagadnieĔ, które wzbudzają wĞród spoáeczeĔstwa wiele emocji
i kontrowersji.
Krzysztof Warchaáowski

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom IV – 2002

Krzysztof Warchaáowski, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach wspóáczesnych, Lublin 1998.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
wydając monografiĊ ks. dra Krzysztofa Warchaáowskiego pt.
“Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach wspóáczesnych”, niewątpliwie uzupeániáo lukĊ na rynku pozycji prawniczych. Sam zaĞ Autor zabraá gáos w dyskusji nad zasadnoĞcią, wáaĞciwoĞcią i rolą umów konkordatowych w porządkach prawnych
wspóáczesnych paĔstw. Zagadnienia natomiast nauczania religii
i szkolnictwa katolickiego naleĪaáy do kwestii wzbudzających w
naszym kraju najwiĊcej kontrowersji. Argumenty wysuwane przez
przeciwników przyjĊtych w konkordacie rozwiązaĔ rzadko odwoáywaáy siĊ do instytucji funkcjonujących juĪ w innych paĔstwach.
“DyĪurnym” hasáem byáa rzekoma groĨba wprowadzenia w naszym
porządku prawnym elementów paĔstwa wyznaniowego. Podstawową wiĊc zasáugą Autora jest podjĊcie tak istotnego problemu oraz
umieszczenie go w szerokim kontekĞcie wspóáczesnych umów konkordatowych, w tym równieĪ polskiego konkordatu podpisanego w
roku 1993, a ratyfikowanego w roku wydania prezentowanego opracowania. Pozwala to na znacznie bardziej obiektywną ocenĊ zastosowanych rozwiązaĔ i oparcie jej nie tyle na opiniach emocjonalno
– publicystycznych, co na merytorycznych przesáankach prawnych
oraz na dorobku paĔstw o zróĪnicowanej tradycji i kulturze.
Opracowanie to skáada siĊ z trzech czĊĞci. W pierwszej – wprowadzającej – przedstawione zostaáy podstawy wychowania religijnego w ramach edukacji szkolnej. Pierwszy zatem rozdziaá tej czĊĞci
traktuje o stanowisku KoĞcioáa w sprawie wychowania religijnego w
szkoáach. Podstawą tych rozwaĪaĔ są kolejno: doktryna KoĞcioáa
i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Autor wskazuje tu na przyrodzoną (naturalną) godnoĞü i prawa osoby ludzkiej, prawa rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi oraz na pomocniczą rolĊ paĔstwa, KoĞcioáa
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i szkoáy w wypeánianiu przez nich tegoĪ zadania. Drugi natomiast
rozdziaá przedstawia gwarancje wychowania religijno – moralnego
zawarte w umowach miĊdzynarodowych wielostronnych (o zasiĊgu
uniwersalnym oraz regionalnym) i konkordatowych. PodkreĞlona w
tym miejscu jest istotna zgodnoĞü stanowiska nauki KoĞcioáa z podstawami prawa miĊdzynarodowego w tym zakresie.
Druga czĊĞü, skáadająca siĊ z trzech rozdziaáów, prezentuje
zagadnienia nauczania religii w szkoáach publicznych w obowiązujących umowach konkordatowych. Autor wyróĪnia w niej nauczanie religii w formie obligatoryjnej (rozdziaá I) i fakultatywnej (rozdziaá II – w nim równieĪ przedstawiona sytuacja naszego kraju) oraz
zaznacza wyjątkowy status nauczania religii w wyznaniowym paĔstwie islamskim – Tunezji (rozdziaá III). Przy przedstawianiu uregulowaĔ poszczególnych umów konkordatowych zachowuje podobny
schemat z indywidualnymi, nieznacznymi modyfikacjami. Odnosi
siĊ zatem do programu nauczania religii, pozycji nauczycieli religii,
religii jako przedmiotu edukacji szkolnej, zakresu jej nauczania oraz
nadzoru nad nim.
Trzecia czĊĞü, najobszerniejsza, w trzech rozdziaáach prezentuje
zagadnienia statusu szkóá katolickich w konkordatach wspóáczesnych. W pierwszej kolejnoĞci spotykamy problematykĊ redakcyjnie
áącznie potraktowanych katolickich przedszkoli, szkóá podstawowych oraz Ğrednich, nastĊpnie kolejno – szkóá wyĪszych oraz seminariów duchownych (wyĪszych i niĪszych). WĞród szkóá z pierwszej
i drugiej spoĞród wymienionych kategorii godnym podkreĞlenia jest
zarysowanie sytuacji szkolnictwa katolickiego w kolejnym, po Tunezji, niekatolickim paĔstwie wyznaniowym, a mianowicie w Izraelu. WĞród szkóá wyĪszych natomiast przedstawiono w odrĊbnych
czĊĞciach sytuacjĊ prawną uniwersytetów papieskich i katolickich,
nastĊpnie wydziaáów teologicznych w uczelniach paĔstwowych, a w
koĔcu uczelni (koĞcielnych i paĔstwowych) przygotowujących nauczycieli religii. Przy omawianiu uregulowaĔ poszczególnych
umów konkordatowych Autor kaĪdorazowo ustosunkowuje siĊ zasadniczo do uznania przez paĔstwo prawa KoĞcioáa do prowadzenia
odnoĞnych instytucji oraz, nastĊpnie, do okreĞlenia ich statusu w
paĔstwowym systemie szkolnictwa. W niektórych przypadkach
omawiana jest takĪe sytuacja prawna nauczycieli i uczniów takich
instytucji oraz ewentualne dotacje paĔstwowe na ich rzecz w postaci
subwencji rzeczowych, osobowych i inwestycyjnych.
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W opracowaniu tym zamieszczono równieĪ obfitą bibliografiĊ
przedmiotu podzieloną na Ĩródáa i literaturĊ. Czoáowe miejsce, co
jest zrozumiaáe ze wzglĊdu na charakter pracy, zajmują w niej teksty
analizowanych umów konkordatowych oraz odnoĞnego ustawodawstwa paĔstwowego – od konstytucji do aktów niĪszej rangi, gáównie
traktujących o materii oĞwiatowej. Poczesne miejsce zajmują
teĪ dokumenty proweniencji koĞcielnej – Soboru WatykaĔskiego II
i papieĪy czasów posoborowych. Znajdujemy tam teĪ obszerny wykaz literatury, w znacznym zakresie obcojĊzycznej, co samo w sobie
jest wartoĞcią dla zainteresowanych podobną tematyką.
Swoje zamiary badawcze i metodĊ ich realizacji Autor przedstawia we wstĊpie, natomiast podsumowuje wyniki swoich prac w
zakoĔczeniu. Niewątpliwie komfort lektury byáby wyĪszy, zwáaszcza dla czytelnika nie bĊdącego specjalistą w dziedzinie prawa konkordatowego, gdyby spotykaá on podsumowania rozdziaáów i czĊĞci
analizowanej pracy. Zamieszczone wstĊpy do niektórych czĊĞci
i rozdziaáów, przy pominiĊciu zakoĔczeĔ, czy teĪ wniosków z nich
páynących, pozostawiają pewien niedosyt. Odczuwalny jest równieĪ
brak wyraĨnie podkreĞlonych tendencji rozwojowych w badanym
zakresie prawa konkordatowego, wskazania kierunków tych przemian i ich ewentualnego znaczenia dla powstawania i interpretacji
przepisów polskiego konkordatu. W tym kontekĞcie cenną rzeczą
byáoby równieĪ wysuniĊcie pewnych postulatów okreĞlających moĪliwe do zastosowania rozwiązania o charakterze modelowym. Próba
taka miaáaby znaczenie de lege ferenda w zakresie szerszym (negocjowania i zawierania ewentualnych kolejnych umów konkordatowych) i wĊĪszym (interpretacji obowiązujących przepisów konkordatu polskiego biorąc pod uwagĊ ratio legis i konstrukcji kolejnych
aktów okoáokonkordatowych).
Uwagi te nie umniejszają jednak nowatorskiego charakteru opracowania i aktualnoĞci podjĊtej przez Autora tematyki. Lektura tej
pozycji niewątpliwie przyczyni siĊ do poszerzenia wiedzy czytelnika na prezentowany temat. Dostarczy równieĪ rzeczowych, merytorycznych argumentów o charakterze prawnym i prawno-porównawczym polemistom, zabierającym gáos w odradzających siĊ czasami dyskusjach na temat miejsca i roli rozwiązaĔ konkordatowych
w polskim systemie prawa.
Tadeusz Stanisáawski

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom IV – 2002

G. Sanciñena Asurmendi, El reconocimiento civil de las resoluciones matrimoniales extranjeras y canónicas, Madrid 1999,
pp. 207.
W XX wieku nastąpiáo wyraĨne ograniczenie jurysdykcji koĞcielnej nad maáĪeĔstwami, takĪe w materii uznawania skutków
cywilnych wyroków sądów koĞcielnych.
W nowszej praktyce zawierania umów miĊdzy paĔstwami a Stolicą Apostolską kwestia ta bywa podnoszona, ale nie zawsze rozstrzygana. Na przykáad w konkordacie z Polską, podpisanym w
1993 r., w art. 10, orzekanie w sprawach maáĪeĔskich przewidzianych w prawie kanonicznym, w tym o jego niewaĪnoĞci, pozostawia
siĊ w wyáącznej kompetencji wáadzy koĞcielnej (ust. 3), zaĞ o skutkach okreĞlonych w prawie polskim – sądom paĔstwowym (ust. 4).
Jednak kwestia powiadamiania o tych orzeczeniach moĪe byü
przedmiotem nowych umów miĊdzy stronami lub uzgodnieĔ miĊdzy
Rządem i Konferencją Episkopatu, jeĞli ta otrzyma stosowne upowaĪnienie, co przewiduje siĊ w art. 27 (art. 10 ust. 5).
Zdecydowanie dalej poszáy rozwiązania przyjĊte w ukáadzie podstawowym ze Sáowacją (Základná zmluva medzi Svätou stolicou
a Slovenskou republikou), podpisanym 24 listopada 2000 r. W przypadku stwierdzenia niewaĪnoĞci maáĪeĔstwa kanonicznego lub jego
rozwiązania przez wáadze KoĞcioáa katolickiego, na Īądanie jednej
ze stron orzeczenie takie ma byü przedstawione wáadzom paĔstwowym, a ta zastosuje przepisy wáasnego porządku prawnego (art. 10
ust. 2).
W rozwiązaniu tym, pod wzglĊdem zakresu jak teĪ sposobu
uznania orzeczeĔ koĞcielnych, jest wyraĨne nawiązanie do praktyki
obowiązującej w Hiszpanii na mocy Pierwszego ukáadu miĊdzy Stolicą Apostolską i Hiszpanią dotyczącego kwestii prawnych, podpisanego 2 stycznia 1979 r. (art. VI ust. 2). Mając na uwadze najnowsze
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rozwiązanie obowiązujące u naszych Sąsiadów, jak teĪ moĪliwoĞü
nowego uregulowania przewidzianą w konkordacie z Polską, interesująca takĪe dla nas moĪe byü pozycja El reconocimiento civil de
las resoluciones matrimoniales extranjeras y canónicas (Uznanie
cywilne rozstrzygniĊü w sprawach maáĪeĔskich sądów zagranicznych i koĞcielnych), która ukazaáa siĊ na rynku ksiĊgarskim w Hiszpanii. Jej autorką jest G. Sanciñena Asurmendi, zaĞ wydawcą Marcial Pons.
Problematyka ujĊta zostaáa w siedmiu rozdziaáach. W pierwszym, Autorka przedstawia ewolucjĊ w prawie paĔstwowym Hiszpanii, gdy chodzi o paĔstwowe uznawanie wyroków sądów zagranicznych i sądów koĞcielnych. Wskazuje na odmiennoĞü uregulowaĔ w kodeksie cywilnym, co podkreĞla ich rozáączne traktowanie
(odpowiednio art. 107 i art. 80). O ile wyroki sądów zagranicznych
są uznawane “automatycznie”, to wyznaniowe przechodzą badanie
co do treĞci, z ograniczeniami wspomnianego juĪ wyĪej ukáadu w
sprawach jurysdykcyjnych miĊdzy Stolicą Apostolską i paĔstwem
hiszpaĔskim: “Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego kontrahenci bĊdą mogli odnosiü siĊ do sądów koĞcielnych celem stwierdzenia niewaĪnoĞci ich związku lub prosiü o dyspensĊ papieską od
maáĪeĔstwa waĪnie zawartego, lecz nie dopeánionego. Postanowienia wáadz koĞcielnych, na Īyczenie jednej ze stron, mogą byü uznane za skuteczne na forum paĔstwowym, o ile kompetentny trybunaá
cywilny uzna je za zgodne z obowiązującym prawem paĔstwowym”
(art. VI ust. 2).
W rozdziale drugim zawarte jest studium na temat uznawania
wyroków zagranicznych. Podstawą jego jest konwencja miĊdzy
Hiszpanią i Niemcami z 14 listopada 1983 r. oraz z Brukselą
z 28 maja 1998 r. TĊ ostatnią stosuje siĊ do wszystkich krajów Unii
Europejskiej. Natomiast wobec innych, jeĞli brak jest umowy dwustronnej, mają zastosowanie przepisy kodeksu postĊpowania cywilnego (Ley de Enjuiciamento Civil española) – art. 951-954. Trzeba
dodaü, Īe od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje nowy kodeks, w którym
materia ta jest regulowana w art. 778 (Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil), a wczeĞniejsze przepisy utracą waĪnoĞü po
wejĞciu w Īycie nowej ustawy o wspóápracy prawnej miĊdzynaro-
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dowej w materii cywilnej (Disposición deregatoria 1, 3a; Disposición final 20).
Zdecydowanie szerzej potraktowana zostaáa kwestia uznawania
wyroków sądów koĞcielnych w trybie art. 80 kodeksu cywilnego, w
brzmieniu noweli z 7 lipca 1981 r. – Ley 30/1981, de 7 de julio, por
la que se modifica la regulación del matrimonio en el Codigo Civil y
se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad,
separación y divorcio (rozdziaá III). Odnosząc siĊ do korzystniejszego trybu, przewidzianego w drugim z wymienionych ukáadów
(z Brukselą), szczególnie duĪo miejsca poĞwiĊca siĊ kwestii – nieobecnej na przykáad w ukáadzie Stolicy Apostolskiej z Wáochami,
a istniejącej w rzeczywistoĞci hiszpaĔskiej – uznawania decyzji
papieskich w sprawach maáĪeĔstw kanonicznych zawartych, lecz nie
dopeánionych. Autorka studiuje koniecznoĞü zwracania siĊ do trybunaáów paĔstwowych dla uznania tych decyzji, gdy traktuje siĊ je
wyáącznie jako decyzje áaski biskupa Rzymu. DuĪo uwagi poĞwiĊca
stanowiskom doktrynalnym, które bardzo siĊ róĪnią w zapatrywaniach, co do cywilnego uprawomocnienia papieskich decyzji: od
tych, które domagają siĊ przeprowadzenia przez sąd cywilny postĊpowania od podstaw, poprzez postulujące rozwaĪanie, czy nie
sprzeciwiają siĊ one w konkretnym przypadku porządkowi publicznemu, po prostą weryfikacjĊ formalną. Ostatecznie opowiada siĊ za
rozwiązaniem poĞrednim, tj. rozpatrywaniem dyspensy w kontekĞcie granic wolnoĞci religijnej z tytuáu porządku publicznego.
TreĞü zawarta w rozdziaáach IV-VI dotyczy czynnoĞci sĊdziego
trybunaáu cywilnego. G. Sanciñena Asurmendi skoncentrowaáa siĊ
w nich gáównie na róĪnicach w zaáatwianiu spraw. W rozdziale szóstym rozwija sprawĊ automatycznego uznania, które związane jest
z dokonaniem wpisu w Rejestrze Cywilnym, a czynnoĞci sĊdziego
ograniczają siĊ do sprawdzenia waĪnoĞci aktu od strony formalnej.
Dotychczas kompetentny byá sĊdzia I instancji miejsca zamieszkania maáĪonków; jeĞli zamieszkiwali w odrĊbnych obszarach sądowych, sĊdzia ostatniego miejsca zamieszkania lub miejsca przebywania drugiego z maáĪonków wedáug wyboru powoda. Po záoĪeniu przez niego podania sĊdzia w ciągu 9 dni przekazywaá je drugiej
stronie i prokuratorowi, po czym podejmowaá decyzje w zaleĪnoĞci
od reakcji tychĪe: a) o odmowie, w przypadku umotywowanego
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sprzeciwu drugiej strony lub prokuratora; b) o przyjĊciu, jeĞli nie
byáo sprzeciwu, sĊdzia rozwaĪaá autentycznoĞü wyroku sądu koĞcielnego lub dyspensy papieskiej oraz jej zgodnoĞü z prawem paĔstwa. Przedmiot badaĔ okreĞlony byá w art. 90 ustawy 30/1981 r.
(litery A-E). Cenne jest odniesienie siĊ do ustawy nr 1/2000, obowiązującej od 1 stycznia 2001 r., do jej art. 523, w którym ustawodawca nie domaga siĊ uznania (exequatur), lecz w dobrej wierze
zastosowania dyspozycji zawartych w traktatach miĊdzynarodowych, w tym o pomocy prawnej. W tym miejscu warto podaü istotną
treĞü obowiązującego juĪ art. 778 kodeksu cywilnego. W przypadku
wniesienia spraw o uznanie skutecznoĞci cywilnej wyroków wydanych przez trybunaáy koĞcielne o niewaĪnoĞci maáĪeĔstwa kanonicznego lub decyzji papieskich od maáĪeĔstwa waĪnie zawartego,
lecz nie dopeánionego (matrimonium non consummatum), o ile nie
zawierają Īądania, ustalenia lub zmiany przyjĊtych rozwiązaĔ, np. w
zakresie opieki nad dzieümi maáoletnimi, trybunaá w ciągu 10 dni
wysáucha drugą stronĊ i urząd prokuratorski, po czym podejmie
decyzjĊ na podstawie przedstawionych dokumentów o skutecznoĞci
w porządku cywilnym wyroków trybunaáów lub decyzji wáadz koĞcielnych (1). Gdy do wniosku są doáączone dodatkowe Īądania
powództwo o uznanie skutecznoĞci cywilnej wyroków koĞcielnych
bĊdzie rozpatrywane áącznie z nimi, przy zachowaniu ogólnych
przepisów tej materii zawartych w art. 775 (2).
W ostatnim rozdziale – siódmym – Autorka zajĊáa siĊ skutkami
wpisu do Rejestru Cywilnego orzeczeĔ sądów zagranicznych i koĞcielnych, takimi jak: wáadza rodzicielska nad wspólnymi dzieümi,
obowiązki alimentacyjne, wspólnota majątkowa, zmianami w aktach
stanu cywilnego. W tej materii naleĪy siĊ stosowaü w peáni do obowiązującego w Królestwie Hiszpanii prawa paĔstwowego (w nowym kodeksie postĊpowania cywilnego zob. art. 748-778).
Prezentowane studium, z uwagi na zawartoĞü, jak teĪ kontekst
wskazany na początku, moĪe byü cenną lekturą, zwáaszcza dla zajmujących siĊ prawem wyznaniowym i rodzinnym, czy teĪ zainteresowanych postulowaniem nowych uregulowaĔ w związku z zapisem
w art. 10 ust. 5 Konkordatu z 1993 r. Nie odbiera mu teĪ caákowicie
znaczenia przeprowadzona w Hiszpanii w ostatnim czasie nowelizacja niektórych podstawowych przepisów. Jej istota sprowadza siĊ do
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uproszczenia procedur oraz zmierza do zrównania w traktowaniu
wyroków sądów zagranicznych i koĞcielnych.
G. Sanciñena Asurmendi poprzez swoje opracowanie doáączyáa
do zajmujących siĊ m.in. tą problematyką: R. Navarra-Vallsa,
D. Llamazaresa Fernándeza i V. Reiny (w Hiszpanii), F. Margiotta
Broglii (we Wáoszech), A. Leitego (w Portugalii), by wymieniü
autorów tylko z krajów Europy Zachodniej, omawiających – w róĪnym zakresie – orzeczenia sądów koĞcielnych w sprawach o stwierdzenie niewaĪnoĞci maáĪeĔstwa czy decyzje o rozwiązaniu go
w inny sposób przez wáadzĊ koĞcielną.
Wiesáaw Bar

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom IV – 2002

R. Navarro-Valls, R. Palomino, Estado y Religión.Textos para
una reflexión crítica, Barcelona (2000), pp. 380.
Prawo czáowieka do wolnoĞci religijnej, wáadza w porządku politycznym i duchowym, relacje miĊdzy paĔstwami i wspólnotami
religijnymi, niekiedy w ich konkurencyjnym natĊĪeniu, znajdujące
wyraz w legislacjach, są przedmiotem refleksji w ramach nauki
prawa wyznaniowego.
Cenną pomocą, zwáaszcza w procesie dydaktycznym, moĪe byü
praca Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica (PaĔstwo
i religia. Teksty do naukowej refleksji) przygotowana przez Rafaela
Navarra-Vallsa i Rafaela Palomina, na zlecenie wydawnictwa Ariel
S.A. z Barcelony.
Autorzy są profesorami Universidad Complutense w Madrycie.
Pierwszy z nich jest równieĪ wicesekretarzem Królewskiej Akademii Legislacji i Sądownictwa, natomiast drugi profesorem wizytującym uniwersytetów w Chicago i Kalifornii (Berkeley).
WĞród publikacji R. Navarra-Vallsa dominują pozycje z zakresu
prawa wyznaniowego (m.in. Las objeciones de conciencia en el
Derecho español y comparado, 1997) i maáĪeĔskiego (m.in. Matrimonio y Derecho, 1995). Natomiast R. Palomino koncentruje siĊ
gáównie na prawie wyznaniowym porównawczym (m.in. Las objeciones de conciencia en el Derecho norteamericano, 1994).
Jak wskazuje podtytuá ksiąĪki, zawiera ona wybór tekstów Ĩródáowych i fragmentów bardziej znaczących do nich komentarzy,
dotyczących relacji miĊdzy paĔstwem i spoáecznym fenomenem
religii. Pierwszym kryterium zastosowanym do ich uporządkowania
jest kryterium chronologiczne. CaáoĞü zostaáa podzielona na cztery
czĊĞci. W ramach tychĪe posiákowano siĊ równieĪ kryterium przedmiotowym.
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Materiaá Ĩródáowy poprzedza Wprowadzenie (Introducción), w
którym autorzy dają krótką historiĊ relacji miĊdzy wspólnotą polityczną i wspólnotą religijną. Wskazują teĪ na niebezpieczeĔstwo
skrajnych ujĊü praw czáowieka, które przy zawĊĪającym spojrzeniu
mogą byü materią dla manipulacji przez nowe totalitaryzmy, zaĞ
przy nieustannych rewindykacyjnych roszczeniach mogą staü siĊ
instrumentem dla faászywych humanizmów. Jądrem problemu są
relacje miĊdzy paĔstwami i koĞcioáami, które niekiedy mogą siĊ staü
“pierwotniakami bez okien”, gdy są ignorowane, albo teĪ “braümi
syjamskimi”, gdy siĊ mieszają. Przeáom tysiącleci stoi, zdaniem
Autorów, pod znakiem “zmartwychwstania” wielkich religii. Temu
moĪe towarzyszyü niebezpieczeĔstwo postaw integrystycznych lub
cynicznego wykorzystywania przekonaĔ religijnych, zwáaszcza
fanatyzmów, dla celów politycznych. Zatem w relacjach wspólnota
religijna – wspólna paĔstwowa nie moĪna zapominaü o ich destynatorze – czáowieku. W tej czĊĞci odwoáują siĊ do dyskusji podczas
rzymskiego sympozjum Polityka i etyka w spoáeczeĔstwie 2000 (2728.02.1997 r.), a zwáaszcza do wystąpienia R.J. Neuhausa – Church
and State in the New Society (KoĞcióá i PaĔstwo w nowej spoáecznoĞci), wskazującego na koniecznoĞü zachowania nastĊpujących reguá:
a) suwerennoĞü paĔstwa w materii politycznej musi byü okreĞlana
dokáadnie, by ideologowie nie wykorzystywali jej dla wáasnych
celów; to domaga siĊ odnowienia instytucji mediacyjnych; b) proces
polityczny musi byü otwarty na obywateli o róĪnych przekonaniach
“bez nagradzania, czy pomijania z powodu okreĞlonych przekonaĔ
religijnych bądĨ ich braku”; c) koĞcioáy muszą uznaü granice wáasnych kompetencji w Īyciu politycznym i ekonomicznym oraz wychowywaü swoich wiernych do zaangaĪowanego uczestnictwa w
Īyciu publicznym (ss. 9-17).
W czĊĞci pierwszej – Del monismo político-religioso al dualismo
cristiano (Od monizmu polityczno-religijnego do dualizmu chrzeĞcijaĔskiego) – zamieszczone zostaáy teksty traktujące o religii
i polityce: w Ğwiecie przedchrzeĞcijaĔskim, w cesarstwie rzymskim
przy narodzeniu siĊ chrzeĞcijaĔstwa, o obliczach cezaropapizmu w
Imperium i na Wschodzie, w dobie ustanowienia chrzeĞcijaĔstwa
jako religii oficjalnej, wyksztaácenia siĊ dualizmu wschodniego aĪ
po cezaropapizm karoliĔski (ss. 21- 51).
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W czĊĞci drugiej – La edad media: cristiandad, poder político y
poder espiritual: Conflicto de jurisdicciones? (ĝredniowiecze:
chrzeĞcijaĔstwo, wáadza polityczna i wáadza duchowa: konflikt jurysdykcji?) – czytelnik znajdzie m.in. podstawowe teksty o fundamentach teokracji oraz dotyczące walki o inwestyturĊ – Humberta
de Silvy Cándidy, list Pedra Damiana do Henryka IV, Dictatus Papae papieĪa Grzegorza VII, list do tegoĪ od cesarza Henryka IV,
listy z ekskomuniką naáoĪoną na Imperatora, konkordat wormacki
z 1122, pokój wenecki – traktat zawarty miedzy Fryderykiem I
i Aleksandrem III (1177) – i inne. Apogeum papieskiej wáadzy ilustruje opracowanie o Innocentym III jako najwyĪszym arbitrze
chrzeĞcijaĔstwa, dekret tegoĪ Novit ille (z 1204) oraz list poddaĔczy
Jana bez Ziemi (1213). Oprócz opracowania cztery teksty Ĩródáowe
poĞwiĊcone zostaáy Bonifacemu VIII i schyákowemu okresowi teokracji. ZaĞ w nowego – laickiego - ducha czasu wprowadza fragment z Defensor Pacis Marsyliusza z Padwy (ss. 55-119).
De la tolerancia (O tolerancji) traktują teksty zgromadzone w
czĊĞci trzeciej (ss. 123 – 184). Są one związane z reformacją Lutra
i Kalwina, ustawą supremacyjną Henryka VIII (1534), wojnami
religijnymi, proklamowaniem Aktu Tolerancyjnego z Maryland
(1649), regalizmami – deklaracją gallikaĔską (1682) i konkordatem
Benedykta XIV z Hiszpanią (1753), z amerykaĔską deklaracją z
Wirginii (1776) i “Bill of Rights” (1791) oraz francuską Deklaracją
Praw Czáowieka i Obywatela (1789). Teksty Ĩródáowe przeplatają
nieliczne komentarze.
CzĊĞü czwarta – El siglo de las libertades (Wiek wolnoĞci) –
ukazuje ochronĊ wolnoĞci religijnej na forum miĊdzynarodowym
(fragmenty z Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka z 1948; MiĊdzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich z 1966
oraz Deklaracji ONZ w sprawie wyeliminowania wszystkich form
nietolerancji z 1981) i rozwiązania w Unii Europejskiej oraz w konstytucjach wspóáczesnych paĔstw (Niemiec, Austrii, Belgii, Danii,
Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Wáoch, Luksemburgu,
Holandii, Portugalii i Szwecji). OcenĊ tych regulacji uáatwiü moĪe
fragment ze studium W. Cole Durhama na temat podstaw do studiów porównawczych w zakresie prawa wyznaniowego, zawierający
przystĊpne schematy.
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Stanowisko KoĞcioáa katolickiego w kwestii wolnoĞci religijnej
przedstawione zostaáo poprzez fragmenty z soborowej Deklaracji
o WolnoĞci Religijnej, teksty konkordatów posoborowych, opracowanie kard. J. Ratzingera na temat znaczenia wartoĞci religijnych
i moralnych w spoáeczeĔstwie pluralistycznym.
W ostatnim, czwartym, paragrafie tej czĊĞci prezentowane są aktualne kwestie relacji miĊdzy paĔstwami a religią oraz wolnoĞci
religijnej. KwestiĊ uczuü religijnych jako granicy dla wolnoĞci wyraĪania siĊ, ekspresji ilustruje orzeczenie Trybunaáu w Strasburgu
z dnia 20 wrzeĞnia w sprawie Otto-Preminger-Institut przeciw Austrii w związku z ograniczeniami w rozpowszechnianiu filmu Das
Liebeskonzil. Na polu edukacji sprawĊ uĪywania znaków religijnych
przez uczniów oraz obowiązek ĞwieckoĞci po stronie nauczycieli
prezentuje siĊ na przykáadzie Francji podając tekst Okólnika Ministra Edukacji z 12 grudnia 1989 r. KwestiĊ prozelityzmu przybliĪa
sentencja Trybunaáu w Strasburgu z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie
Minosa Kokkinakisa, Ğwiadka Jehowy, przeciwko Grecji, w związku z 60.krotnym aresztowaniem go za prozelityzm. Znajdziemy tu
teĪ teksty związane z nowymi ruchami religijnymi, w tym RekomendacjĊ nr 1178(1992) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 5 lutego 1992 r. ZaĞ granice wolnoĞci religijnej z tytuáu
koniecznoĞci ochrony zdrowia i bezpieczeĔstwa publicznego ilustruje orzeczenie Trybunaáu Apelacyjnego Arizony z 9 stycznia 1973 r.,
natomiast z powodu zachowania porządku publicznego – sentencja
NajwyĪszego Trybunaáu Hiszpanii z 18 czerwca 1992 r. (ss. 187314).
Obszerne (ss. 315-362) ZakoĔczenie (Conclusión) – Los estados
frente a la iglesia (PaĔstwa wobec koĞcioáa) – to tekst wystąpienia
R. Navarra-Vallsa w Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, podczas
VIII MiĊdzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego we wrzeĞniu 1993 r. MoĪna go równieĪ znaleĨü w Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado, vol. IX(1993), ss. 17-51.
Opracowanie uzupeánia podstawowa literatura (Bibliografía básica, ss. 363-372), wyáącznie w jĊzyku kastylijskim. Do tematyki
historii relacji KoĞcióá – PaĔstwo zalecono 13 pozycji, dodatkowo
dwie bĊdące specjalnymi wyborami tekstów. Najobszerniejsza jest
grupa dotycząca problemów i kwestii aktualnych w tychĪe relacjach.
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Wykaz obejmuje 96 tytuáów, najwiĊcej wydanych pierwszy raz w
latach 1995-2000.
Bardzo pobieĪny jest Indeks analityczny i imienny (Índice analítico y onomástico), w czĊĞci przedmiotowej ledwie zauwaĪalny (ss.
373-378). TakĪe Spis treĞci (Índice) nie oddaje wszystkich znaczących podziaáów w poszczególnych paragrafach rozdziaáów, co
utrudnia szybkie znalezienie publikowanych tekstów Ĩródáowych
(ss.379-380). Pomimo tych braków, obniĪających praktyczną uĪytecznoĞü publikacji, jest ona interesująca z punktu widzenia uprawiania nauki prawa wyznaniowego oraz procesu dydaktycznego.
Nie tylko hiszpaĔskojĊzyczni studenci, ale i naukowcy otrzymali
wartoĞciowy zbiór “tekstów do krytycznej refleksji” nad relacjami
miĊdzy paĔstwem i religią.
Wiesáaw Bar

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom IV – 2002

Piotr Kasprzyk, Zenon Baranowski, Parafialna rada do spraw
ekonomicznych, Sandomierz 2001, ss. 136.
Na 9890 parafii (w tym 638 zakonnych) istniejących w 42 diecezjach, na które podzielona jest Polska, tylko w co czwartej jest
Ğwiecka rada ekonomiczna1. Stan taki moĪe budziü zaniepokojenie.
Przede wszystkim dlatego, Īe wskazuje na letarg katolików Ğwieckich, których rola zostaáa tak bardzo uwypuklona przez Sobór WatykaĔski II. Nie tak dawno mogliĞmy przeczytaü w prasie, Īe KoĞcióá Katolicki w Niemczech jest drugim pracodawcą. Na Zachodzie
Europy nikogo nie dziwi zaangaĪowanie KoĞcioáa w takie sfery
Īycia, jak chociaĪby oĞwiata, zdrowie czy teĪ kultura. Z natury rzeczy “ciĊĪar” takiej aktywnoĞci musi spoczywaü na osobach Ğwieckich, duchowni, poĞwiĊcając siĊ duszpasterstwu, z koniecznoĞci
muszą takie formy dziaáalnoĞci pozostawiü laikatowi.
Pobudzeniu udziaáu Ğwieckich w Īyciu KoĞcioáa ma na pewno
sáuĪyü obowiązek zawarty w kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., powoáania w kaĪdej parafii rady do spraw ekonomicznych2. Prawnym aspektom funkcjonowania takich rad zostaáa poĞwiĊcona recenzowana pozycja. Skáada siĊ ona z dwóch czĊĞci.
W pierwszej z nich zawarto uregulowanie takiej rady w prawie powszechnym, czyli Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kanonów KoĞcioáów Wschodnich. Stan de lege lata poprzedzony zostaá
obszernymi wywodami historycznymi przedstawiającymi dawne
organy wspóáuczestniczące w zarządzie dobrami koĞcielnymi.
W czĊĞci drugiej przedstawiono natomiast uregulowanie takiej rady
1

Dane zaczerpniĊto z tygodnika “Przegląd” z 26 listopada 2001, s. 17.
Zgodnie z kan. 537 “W kaĪdej parafii powinna byü rada do spraw ekonomicznych, która rządzi siĊ nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz takĪe normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni zgodnie z tymi normami
Ğwiadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 532”.
2
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w polskim prawie partykularnym. Ukáad tej czĊĞci jest taki sam jak
i pierwszej, czyli na początku przedstawiono rys historyczny instytucji, a nastĊpnie stan de lege lata. Do pracy doáączono takĪe aneks
obejmujący wydane przez biskupów diecezjalnych statuty parafialnych rad do spraw ekonomicznych (takie statuty wydano w diecezjach: tarnowskiej, páockiej, koszaliĔsko - koáobrzeskiej, opolskiej,
gliwickiej, kieleckiej, toruĔskiej, pelpiĔskiej, gnieĨnieĔskiej, eáckiej,
áowickiej). Umieszczono takĪe ramowy statut parafialnej rady do
spraw ekonomicznych oraz wzory umów cywilnoprawnych, które
mogą okazaü siĊ pomocne w pracach rady, są to: dzierĪawa gruntu,
najem nieruchomoĞci lub jej czĊĞci na cele uĪytkowe, umowa
o dzieáo, umowa poĪyczki, umowa zlecenia, umowa o pracĊ.
Umieszczono takĪe dwie proĞby: o zezwolenie na zbycie (nabycie)
majątku koĞcielnego oraz proĞba o zezwolenie na budowĊ koĞcioáa
lub innego budynku.
DuĪa wartoĞü recenzowanej pracy wynika przede wszystkim
z faktu, iĪ dotyczy ona problematyki wyraĨnie zaniedbanej przez
kanonistykĊ. Z caáą pewnoĞcią monografia zostaáa wydana we wáaĞciwym czasie. Po 1989 r., kiedy to katolicy w Polsce mogą bez
przeszkód braü udziaá w Īyciu KoĞcioáa, nastąpiá gwaátowny wzrost
zaangaĪowania Ğwieckich w dziaáalnoĞü róĪnego rodzaju ruchów
i stowarzyszeĔ katolickich. Zgodnie z badaniami socjologicznymi,
takich osób jest ponad 1,5 mln3. Z pewnoĞcią w wielu przypadkach
są to dane jedynie “na papierze”, nie ulega jednak wątpliwoĞci, iĪ
z biegiem lat rola Ğwieckich w polskim KoĞciele bĊdzie wzrastaü.
Stąd teĪ krąg potencjalnych czytelników recenzowanej pozycji wydaje siĊ byü bardzo duĪy. Dobrze siĊ zatem staáo, iĪ autorzy podjĊli
duĪy trud i opublikowali niniejszą ksiąĪkĊ.
W pracy brakuje jednak odpowiedzi na kilka pytaĔ. Po pierwsze
dlaczego, mimo Īe powoáanie takiej rady jest obligatoryjne, jedynie
11 diecezji posiada odpowiednie normy partykularne. Wytáumaczenie, iĪ winna jest temu biernoĞü katolików Ğwieckich, jest prawdziwe, ale jedynie w czĊĞci. Praca adresowana jest równieĪ do katolików Ğwieckich, naleĪaáoby zatem bardziej przystĊpnie wyjaĞniü
niektóre kwestie. I tak np. w kilku miejscach wykazano, iĪ normy
3
Por. A. Petrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeĔ w KoĞciele,
Warszawa 2000, s. 9.

266

Recenzje

prawa partykularnego dotyczące rad są niezgodne z Kodeksem Prawa Kanonicznego, a zatem niewaĪne4. WystĊpowanie takiego zjawiska winno byü poddane bardziej szczegóáowej analizie. W pracy
brakuje równieĪ danych co do praktycznej dziaáalnoĞci tych rad.
Ponadto celowe byáoby umieszczenie postulatów de lege ferenda
dotyczących prawnego uregulowania parafialnych rad do spraw
ekonomicznych, zarówno w prawie powszechnym, jak i partykularnym.
Poczynione uwagi w niczym nie umniejszają wartoĞci pracy, która jest jedną z niewielu pozycji w jĊzyku polskim omawiających
skomplikowane zagadnienie dotyczące parafialnych rad do spraw
ekonomicznych. Z pewnoĞcią pozycja spotka siĊ z duĪym zainteresowaniem duchowieĔstwa, a przede wszystkim tych osób Ğwieckich,
które chcą braü aktywny udziaá w Īyciu KoĞcioáa. Wypada mieü
takĪe nadziejĊ, iĪ zapoczątkuje ona dalsze badania nad radami parafialnymi do spraw ekonomicznych.
Grzegorz JĊdrejek

4

Np. autorzy zwracają uwagĊ (s. 51 i n.), iĪ “statut 715 synodu koszaliĔskiego
postanawia, Īe radĊ naleĪy ustanowiü «w razie potrzeby». Przepis ten jest sprzeczny z dyspozycją kan. 537 i tym samym niewaĪny”.
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