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KLAUZULE WYZNANIOWE W KONSTYTUCJI RP

Szeroko pojeÎ ta problematyka wyznaniowa, albo jeszcze lepiej
sÂwiatopoglaÎdowa, jest dzisiaj niekwestionowanym standardem kon-
stytucyjnym. Oznacza to, zÇe zawarcie w ustawie zasadniczej minimal-
nych chocÂby postanowienÂ odnosÂnie do kwestii konfesyjnych jest ob-
ligatoryjne, w zwiaÎzku z czym ewentualne pominieÎ cie w akcie o ran-
dze konstytucji przepisoÂw wyznaniowych czyni z niego akt niekom-
pletny, jedynie czaÎstkowy, niespeøniajaÎcy wymogu konstytucji peønej,
w sposoÂb caøosÂciowy regulujaÎcej najistotniejsze elementy øadu spo-
øeczno-politycznego1.

Innymi søowy moÂwiaÎc, tematyka wyznaniowa czy sÂwiatopoglaÎdo-
wa ma obecnie status norm materialnie konstytucyjnych, tzn. takich,
ktoÂ re w sposoÂb bezwzgleÎdnie konieczny muszaÎ bycÂ inkorporowane
do tekstu ustawy zasadniczej2. Normy te obejmujaÎ przy tym dwoja-
kiego rodzaju grupeÎ zagadnienÂ . PierwszaÎ ± najwazÇniejszaÎ ± saÎ indy-
widualne gwarancje swoboÂd religijnych, drugaÎ natomiast przepisy
¹instytucjonalneº, okresÂlajaÎce podstawy prawnych relacji panÂstw ze
zwiaÎzkami wyznaniowymi.

1 Por. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja stosunkoÂw panÂstwo ± kosÂcioÂø (ujeÎcie

komparatystyczne), ¹PanÂstwo i Prawoº 2000, nr 4, s. 24.
2 Ich przeciwienÂ stwem saÎ normy formalnie konstytucyjne, czyli takie, ktoÂ rych

konstytucyjny charakter bierze sieÎ jedynie staÎd, zÇe zostaøy one pomieszczone w kon-

stytucji, poniewazÇ taka byøa wola konkretnego ustrojodawcy, ktoÂry danaÎ tematykeÎ

zawarø w ustawie zasadniczej.
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1. SYSTEMATYKA MATERII WYZNANIOWEJ

Przepisy wyznaniowe ± moÂwiaÎc najogoÂ lniej ± obejmujaÎ zatem
z jednej strony instytucjonalnaÎ sfereÎ stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂ ø,
z drugiej zasÂ sfereÎ indywidualnaÎ, obejmujaÎcaÎ katalog wyznaniowych
praw jednostki. W ten sposoÂb konstytucyjna regulacja problematyki
konfesyjnej uzyskuje charakter peøny, wyczerpujaÎcy, dlatego m.in.
musi zawsze obejmowacÂ dwojakiego rodzaju normy: po pierwsze
te, ktoÂ rych destynatariuszem jest pojedynczy czøowiek, po drugie
zasÂ te, ktoÂ rych adresatem saÎ kosÂcioøy oraz inne zwiaÎzki wyznaniowe3.
Wtedy dopiero prawna reglamentacja sytuacji wyznaniowej w panÂ -
stwie speøniacÂ beÎdzie wymogi skonÂczonosÂci, a zarazem wymogi, jakie
stawia konstytucji nowoczesne, demokratyczne panÂstwo prawne.

Przepisy konstytucyjne, ujmujaÎce tzw. materieÎ wyznaniowaÎ
w sensie dosøownym czy sÂcisøym, dotyczaÎ zatem przede wszystkim
wolnosÂci sumienia i wyznania4. WolnosÂcÂ ta jest przy tym gwaranto-
wana indywidualnie oraz zbiorowo, z tym zÇe w odniesieniu do praw
kolektywnych stanowi jedynie, a przynajmniej ± logicznie rzecz bio-
raÎc ± powinna stanowicÂ pochodnaÎ praw jednostki. Dlatego tezÇ wa-
runkiem sine qua non, a jednoczesÂnie podstawaÎ wszelkich regulacji
konfesyjnych musi bycÂ konstytucyjne okresÂlenie sytuacji wyznanio-
wej (sÂwiatopoglaÎdowej) jednostki5. Jej okresÂlenie ma bowiem zawsze
charakter priorytetowy, przesaÎdzajaÎcy de facto o wszystkich innych
unormowaniach szeroko pojeÎ tej dziedziny wyznaniowej. Swoboda

3 Por. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,

s. 256n.
4 Stwierdza to wyrazÂnie Wiesøaw Skrzydøo (Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Komentarz, KrakoÂw 1998, s. 27), ktoÂ ry analizujaÎc przepisy art. 25 konstytucji,

moÂwi wprost, izÇ artykuø ten dotyczy wazÇnej dziedziny zÇycia, jakaÎ jest wolnosÂcÂ sumienia

i wyznania. Szerzej na ten temat zob. m.in.: A. èopatka,WolnosÂcÂ sumienia i wyznania,

w: Prawa czøowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocøaw 1991, s. 407n.;

A. èopatka, Prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, Warszawa 1995.
5 StaÎd tezÇ w definiowaniu prawa wyznaniowego akcentuje sieÎ przede wszystkim

wøasÂnie to, zÇe prawo to stanowi kompleks norm ¹okresÂlajaÎcych sytuacjeÎ jednostki ze

wzgleÎdu na jej wyznanieº, a dopiero w nasteÎpnej kolejnosÂci ¹regulujaÎcych stosunek

panÂstwa do zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz reglamentujaÎcych roÂzÇnorodne przejawy ich

dziaøalnosÂciº. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 14.
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funkcjonowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a wieÎ c wolnosÂcÂ sumienia
i wyznania w ujeÎ ciu kolektywnym, inaczej instytucjonalnym, jest
przeciezÇ zawsze wtoÂrna wobec pierwotnego prawa kazÇdego czøowie-
ka do wyznawania odpowiadajaÎcej mu religii baÎdzÂ niewyznawania
zÇadnej. StaÎd tezÇ status prawny wspoÂ lnot religijnych jest sui generis
transmisjaÎ albo funkcjaÎ indywidualnych uprawnienÂ jednostki w sferze
sÂwiatopoglaÎdowej, a to z kolei oznacza, zÇe caøosÂcÂ problematyki kon-
fesyjnej zawartej w ustawie zasadniczej winna sieÎ odznaczacÂ daleko
idaÎcaÎ konsekwencjaÎ i koherencjaÎ. W efekcie kazÇdy z przejawoÂw dzia-
øalnosÂci podejmowanej w obreÎbie spraw religijnych czy, szerzej, sÂwia-
topoglaÎdowych jest, a w kazÇdym razie powinien bycÂ, nasteÎpstwem
jednostkowej wolnosÂci sumienia i wyznania, beÎdaÎcej podstawaÎ
wszystkich innych mniej i bardziej szczegoÂ øowych unormowanÂ wy-
znaniowych.

StaÎd tezÇ konstytucjonalizacja indywidualnego prawa do wolnosÂci
religijnej jest swoistym punktem startu dla wyznaczenia prawnych
zasad organizacji i dziaøalnosÂci kosÂcioøoÂw oraz innych zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych, gdyzÇ te saÎ jedynie funkcjaÎ, ¹urzeczywistnieniem prawa
podmiotowego jednostki do wolnosÂci w sferze sÂwiatopoglaÎdowejº6.
Konstytucyjne zaøozÇenia prawa wyznaniowego w sposoÂb oczywisty
muszaÎ zatem, przynajmniej w minimalnym stopniu, uregulowacÂ sy-
tuacjeÎ konfesyjnaÎ jednostki oraz konstytuowanej przez niaÎ wspoÂ lno-
ty religijnej. Tak rozumiane przepisy wyznaniowe nie wyczerpujaÎ
jednak wcale problematyki prawnego zdefiniowania koncepcji øadu
wyznaniowego w panÂstwie. Materia stosunkoÂw wyznaniowych obej-
muje bowiem znacznie rozleglejszy kompleks spraw anizÇeli indywi-
dualne oraz instytucjonalne gwarancje wolnosÂci sumienia i wyznania,
chocÂ oczywisÂcie nie ulega najmniejszej waÎtpliwosÂci, zÇe to wøasÂnie
wolnosÂcÂ religijna w swoich obydwu wymiarach czy tezÇ aspektach
ma znaczenie rudymentarne. Do dziedziny konfesyjnej odnoszaÎ sieÎ
jednak, a moÂwiaÎc jeszcze sÂcisÂlej, mogaÎ sieÎ odnosicÂ roÂwniezÇ i te prze-
pisy, ktoÂ re prima facie pozostajaÎ bez zwiaÎzku z materiaÎ wyznaniowaÎ.

6 J. Osuchowski,Religia i Konstytucja, w: PanÂstwo. Demokracja. SamorzaÎd. KsieÎ-

ga pamiaÎtkowa na szesÂcÂdziesieÎciopieÎciolecie Profesora Eugeniusza ZielinÂskiego, red.

T. Moødawa, Warszawa 1999, s. 91.
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I wøasÂnie te przepisy, przepisy w sposoÂb ¹luzÂnyº traktujaÎce o kwes-
tiach wyznaniowych7, skøadajaÎ sieÎ na prawo wyznaniowe traktowane
sensu largo. W swoim zaøozÇeniu takie przepisy, niepowiaÎzane w spo-
soÂb bezposÂredni z przepisami sensu stricto wyznaniowymi, uszczegoÂ -
øowiajaÎ materieÎ wyznaniowaÎ, dookresÂlajaÎc jaÎ i konkretyzujaÎc, a nie-
jednokrotnie ± w sytuacjach, kiedy wøasÂciwe normy wyznaniowe ma-
jaÎ ograniczony zasieÎg przedmiotowy czy tezÇ podmiotowy ± rozsze-
rzajaÎ zakres przeprowadzonej regulacji z obszaru wolnosÂci sumienia
i wyznania, pozwalajaÎc tej wolnosÂci stacÂ sieÎ wolnosÂciaÎ nieograniczonaÎ
tylko do waÎsko pojeÎ tych spraw religijnych, ale obejmujaÎcaÎ roÂwniezÇ

sprawy filozofii czy sÂwiatopoglaÎdu, co stwarza gwarancjeÎ autentycz-
nego pluralizmu postaw, saÎdoÂw i opinii8.

Z punktu widzenia øadu wyznaniowego najwazÇniejszym jednakzÇe
obszarem konstytucyjnej regulacji saÎ przepisy dotyczaÎce indywidual-

7 Przykøadami takich praw ¹luzÂnoº powiaÎzanych z prawem wyznaniowym sensu

stricto, czyli praw skøadajaÎcych sieÎ na szerokie pojeÎ cie prawa wyznaniowego, saÎ m.in.:

roÂwnosÂcÂ (art. 32 Konstytucji RP), godnosÂcÂ osoby ludzkiej (art. 30), wolnosÂcÂ (art. 31),

wolnosÂcÂ wyrazÇania poglaÎdoÂw (art. 54), wolnosÂcÂ pokojowych zgromadzenÂ (art. 57), wol-

nosÂcÂ zrzeszania sieÎ (art. 59). Z tego przykøadowego katalogu widacÂ, zÇe nie saÎ to prawa

tylko czy tezÇ wyøaÎcznie o charakterze wyznaniowym albo sÂwiatopoglaÎdowym. Bez nich

jednak okresÂlenie prawnej sytuacji jednostki w dziedzinie wyznaniowej (sÂwiatopoglaÎ-

dowej), a przez jednostki takzÇe i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych miaøoby charakter mocno

ograniczony, jedynie czaÎstkowy. OczywisÂcie katalog ten mozÇna rozszerzacÂ jeszcze i na

inne prawa i wolnosÂci. Por. P. Borecki,WolnosÂcÂ sumienia i wyznania, w:WolnosÂcÂ mysÂli,

sumienia i wyznania. Poradnik prawny, oprac. A. Mikulska, Warszawa 2003, s. 10.
8 W efekcie wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, nawet jesÂli jest stosunkowo waÎsko ujeÎ ta

w przepisach prawa, np. w postaci wolnosÂci religijnej, jest obecnie w sposoÂb ekstensyw-

ny interpretowana m.in. za sprawaÎ elastycznej interpretacji wøasÂnie tych dodatkowych

przepisoÂw, gwarantujaÎcych prawa i wolnosÂci niepowiaÎzane wprost z wolnosÂciaÎ sumienia

i wyznania, ale w swoim caøoksztaøcie okresÂlajaÎcych sytuacjeÎ sÂwiatopoglaÎdowaÎ jednost-

ki. Takiej maksymalnie szerokiej interpretacji sprzyja oczywisÂcie podstawowe zaøozÇenie

tworzenia wszelkich podstaw funkcjonowania jednostki w panÂstwie, mianowicie zaøo-

zÇenie o pluralizmie politycznym, spoøecznym, sÂwiatopoglaÎdowym, religijnym spoøeczenÂ -

stwa.Wkonsekwencji normy prawnemajaÎ zapewnicÂ oÂw pluralizm. Nawet jesÂli normy te

konstruowane saÎ w sposoÂbmaøo doskonaøy, to wøasÂnie ich interpretacja, uwzgleÎdniajaÎca

teÂlos regulacji, ma sprzyjacÂ ¹propluralistycznejº wykøadni wszystkich przepisoÂw, ktoÂ re

wiaÎzÇaÎ sieÎ z okresÂleniem sytuacji prawnej jednostki oraz wszelkiego rodzaju struktur,

jakie ta jednostka organizuje. Por. W. Janyga, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania wobec

wyzwanÂ pluralizmu religijnego, ¹PanÂstwo i Prawoº 2004, nr 10, s. 82n.
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nej oraz kolektywnej wolnosÂci sumienia i wyznania. Przepisy te naj-
czeÎ sÂciej albo w postaci bloku wyznaniowego, obejmujaÎcego kilka
merytorycznie zbiezÇnych artykuøoÂw, albo tezÇ jednego, ale za to sto-
sunkowo rozbudowanego artykuøu, winny bycÂ umieszczane w tych
czeÎ sÂciach ustawy zasadniczej, ktoÂ re traktujaÎ o prawach, wolnosÂciach
i obowiaÎzkach obywateli9. W czeÎ sÂciach tych (rozdziaøach lub innych
jednostkach systematyki ogoÂ lnej) deklaruje sieÎ z reguøy jako jednaÎ
z podstawowych wolnosÂci osobistych zasadeÎ wolnosÂci sumienia i wy-
znania, ktoÂ ra stanowi punkt wyjsÂcia caøej problematyki wyznaniowej
i osnoweÎ formuøowania polityki wyznaniowej panÂstwa10. Skoro bo-
wiem polityka wyznaniowa, w tym zwøaszcza relacje panÂstwowo-kosÂ-
cielne, jest funkcjaÎ konstytucyjnej zasady wolnosÂci sumienia i wyzna-
nia, to powinna stanowicÂ priorytet dla kazÇdego twoÂrcy ustawy zasad-
niczej, ktoÂ ry wyznaczajaÎc siecÂ powiaÎzanÂ instytucjonalnych pomieÎdzy
panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi, musi najpierw uwzgleÎdniacÂ
ksztaøt regulacji indywidualnych odnoszonych do jednostki, a dopiero
poÂzÂniej przenosicÂ je na obszar regulacji kolektywnych, dotyczaÎcych
statusu prawnego zwiaÎzkoÂw i organizacji religijnych.

Dlatego wøasÂnie zaroÂwno w przypadku bloku wyznaniowego, jak
i pojedynczego artykuøu naczelnaÎ zasadaÎ w obreÎbie spraw mieszczaÎ-
cych sieÎ w ramach konstytucyjnej materii wyznaniowej jest zasada
wolnosÂci sumienia i wyznania w ujeÎ ciu indywidualnym. Aspekt ko-
lektywny owej zasady, w tym przede wszystkim prawne okresÂlenie
stosunkoÂw panÂ stwo±KosÂcioÂ ø, znajduje swoje unormowanie dopiero
w nasteÎpnej kolejnosÂci, juzÇ to we wøasÂciwym artykule, juzÇ to w od-
reÎbnym usteÎpie. Takie uszeregowanie materiaøu wyznaniowego wy-
razÂnie wskazuje, zÇe podstawowe znaczenie ma zagwarantowanie in-
dywidualnej wolnosÂci sumienia i wyznania, wzgleÎdem ktoÂrej organi-
zacja i dziaøalnosÂcÂ kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest
jedynie funkcjaÎ, urealnieniem i ukonkretnieniem podmiotowych

9 Czyniøy tak np. Konstytucja marcowa z 1921 r. (w rozdziale V) oraz Konstytucja

PRL z 1952 r. (w rozdziale VIII). Por. J. Szymanek, Regulacja stosunkoÂw panÂstwo±

kosÂcioÂø w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2002, nr 3,

s. 28, 29.
10 Por. J. Osuchowski, Stosunki wyznaniowe w Polsce na tle transformacji ustro-

jowej, Warszawa 1996, s. 13.
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praw jednostki do wolnosÂci w sferze sÂwiatopoglaÎdowej. Z tych tezÇ

powodoÂw ustawodawca konstytucyjny, decydujaÎc sieÎ na zawarcie
caøosÂci problematyki wyznaniowej w odpowiedniej sekwencji artyku-
øoÂw, lub jednym obszernym artykule, inkorporuje materieÎ wyznanio-
waÎ do tej czeÎ sÂci aktu konstytucyjnego, ktoÂ ra reguluje status prawny
jednostki. Tym sposobem nieskreÎpowana dziaøalnosÂcÂ zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych staje sieÎ niczym innym jak przetransponowaniem na ko-
lektyw indywidualnego prawa do wolnosÂci sumienia i wyznania.

Zastosowanie techniki koncentracji przepisoÂw sÂwiatopoglaÎdo-
wych powoduje, zÇe sprawy wyznaniowe beÎdaÎce przedmiotem kon-
stytucyjnej regulacji stanowiaÎ jeden, integralny fragment ustawy za-
sadniczej. Minimalizuje to potencjalnaÎ inkoherencjeÎ wewneÎ trznych
przepisoÂw konstytucji, a przede wszystkim eliminuje køopoty inter-
pretacyjne, beÎdaÎce rezultatem dyferencjacji poszczegoÂ lnych postano-
wienÂ , wysteÎpujaÎcej w momencie ich umiejscowienia w roÂzÇnych par-
tiach aktu konstytucyjnego11. Sytuacja taka wysteÎpuje woÂwczas, gdy
ustrojodawca decyduje sieÎ zdekoncentrowacÂ blok wyznaniowy, lub
jeden obszerny artykuø wyznaniowy, i rozproszycÂ poszczegoÂ lne prze-
pisy w roÂzÇnych czeÎ sÂciach ustawy zasadniczej. W takich przypadkach
podstawaÎ przeprowadzonego podziaøu jest zazwyczaj kryterium cha-
rakteru konkretnych przepisoÂw. Te traktujaÎce o indywidualnych
gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania saÎ najczeÎ sÂciej wøaÎczane
do katalogu praw i wolnosÂci czøowieka i obywatela, podczas gdy
przepisy dotyczaÎce wspoÂ lnotowego wymiaru gwarancji wolnosÂci su-
mienia i wyznania zamieszczane saÎ w innych partiach materiaøu kon-
stytucyjnego. PrzyjeÎ te rozstrzygnieÎ cia, szczegoÂ lnie co do okresÂlenia
instytucjonalnych relacji mieÎdzy panÂ stwem a zwiaÎzkami wyznanio-
wymi, saÎ woÂwczas bardzo czeÎ sto przedmiotem regulacji norm odpo-
wiednio eksponowanych, wysunieÎ tych na czoøo postanowienÂ konsty-
tucyjnych, umieszczonych w pierwszej czeÎ sÂci konstytucji, zawierajaÎ-
cej enumeracjeÎ zasad ogoÂ lnych, najbardziej fundamentalnych. Pod-
kresÂla to przede wszystkim relewantnosÂcÂ przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ , czy-
niaÎc z nich tym samym podstawowe zaøozÇenie ustrojowe, decydujaÎce
o tozÇsamosÂci konstytucyjnej panÂ stwa. Dokonana w ten sposoÂb pro-

11 Por. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja, s. 25, 26.
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klamacja sÂwiatopoglaÎdowego charakteru panÂstwa zyskuje rangeÎ
podstawowej decyzji autorytetu ustrojowego, przeksztaøcajaÎc sieÎ
w swoistaÎ zasadeÎ konstytucyjnaÎ, okresÂlanaÎ inaczej mianem zaøozÇenia
konstytucyjnego.

Z drugiej strony zamieszczenie przepisoÂw odnoszaÎcych sieÎ bez-
posÂrednio do poøozÇenia prawnego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w dzia-
øach konstytucji regulujaÎcych instytucjonalne podstawy funkcjono-
wania panÂstwa powoduje, zÇe zwiaÎzki wyznaniowe tracaÎ rangeÎ wspoÂ l-
not spoøeczno-religijnych, stajaÎc sieÎ par excellence instytucjami panÂ -
stwowymi. To z kolei daje podstaweÎ do søusznego traktowania zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych jako uczestnikoÂw zÇycia publicznego, ale takzÇe
asumpt do interpretacji w kierunku ich politycznej roli w panÂ stwie12.
Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe tak wøasÂnie postaÎpiø ustawodawca konstytu-
cyjny w 1997 r., umieszczajaÎc odpowiednie przepisy, identyfikujaÎce
stosunek wøadz publicznych do problematyki religijnej, a takzÇe ogoÂ l-
ne zasady stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi
w rozdziale pierwszym konstytucji zatytuøowanym ¹Rzeczpospolitaº.
WysteÎpujaÎca w obecnie obowiaÎzujaÎcej Konstytucji RP dyspersja
przepisoÂw z zakresu materii wyznaniowej powoduje, zÇe wsÂroÂd przy-
jeÎ tych na poziomie konstytucyjnym regulacji najwazÇniejsze znacze-
nie ma wskazanie podstaw ustrojowych, okresÂlajaÎcych stanowisko
panÂstwa wobec zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Ustalenia dotyczaÎce zasad
prawnych funkcjonowania kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych antycypujaÎ w tym wzgleÎdzie jednostkowe gwarancje wolnosÂci
sumienia i wyznania. Prawo podstawowe, kreujaÎce i wypeøniajaÎce
tresÂciaÎ dziaøalnosÂcÂ wspoÂ lnot religijnych, nabiera przez to znaczenia
drugorzeÎdnego wobec potrzeby skonkretyzowania instytucjonalnych
relacji panÂstwa i KosÂcioøa. W ten sposoÂb to, co z natury rzeczy ma
charakter pierwotny, staje sieÎ w postaci unormowania konstytucyj-
nego wtoÂ rne i na odwroÂ t.

StaÎd wypada uznacÂ, zÇe decyzja ustawodawcy konstytucyjnego
o ¹rozproszeniuº bloku postanowienÂ wyznaniowych w ustawie za-
sadniczej z 1997 r. i ich umiejscowieniu w roÂzÇnych partiach konstytu-
cji nie byøa decyzjaÎ do konÂca przemysÂlanaÎ. W efekcie bowiem prze-

12 Por. J. Osuchowski, Religia i Konstytucja, s. 91, 92.
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pisy wyznaniowe, zawarte odpowiednio w pierwszym oraz drugim
rozdziale konstytucji, mogaÎ bycÂ odmiennie interpretowane, co za-
wsze przeciezÇ grozi niespoÂ jnosÂciaÎ w ich egzekwowaniu13. Jednak
sprawa niewøasÂciwej systematyzacji przepisoÂw wyznaniowych sieÎga
o wiele dalej anizÇeli tylko potencjalnych køopotoÂw z wykøadniaÎ oraz
praktykaÎ ich stosowania. Problem z systematyzacjaÎ polega wszak na
¹pomieszaniu kolejnosÂciº, a wieÎ c na tym, zÇe najpierw uregulowano
sytuacjeÎ podmiotoÂw kolektywnych (zwiaÎzkoÂw wyznaniowych), a do-
piero poÂzÂniej indywidualnych14. W konsekwencji zwiaÎzkom wyzna-
niowym, ktoÂrych sytuacjeÎ prawnaÎ reguluje rozdziaø pierwszy, nadaje
sieÎ charakter organoÂw na poøy panÂstwowych (a przynajmniej publicz-
nych) na wzoÂ r innych organoÂw, takich chociazÇby jak partie politycz-
ne. Tymczasem kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe nie saÎ przeciezÇ

organami panÂstwowymi czy nawet quasi-panÂstwowymi, ale par excel-
lence spoøecznymi, a ich istnienie motywowane jest potrzebami oraz
mozÇliwosÂciami samych wyznawcoÂw, ktoÂ rzy ± jesÂli tylko beÎdaÎ tego

13 Taki wewneÎ trzny podziaø materii wyznaniowej w ustawie zasadniczej rodzi

okresÂlone skutki dla procesu interpretacji postanowienÂ konstytucyjnych. Sprawa

wewneÎ trznego uøozÇenia materiaøu konstytucyjnego, poza oczywisÂcie wzgleÎdami czys-

to technicznymi, legislacyjnymi, ma pierwszorzeÎdne wreÎ cz znaczenie dla wøasÂciwej

wykøadni unormowanÂ konstytucji, a zwøaszcza dla tzw. wykøadni systemowej. W isto-

cie bowiem struktura konstytucji ¹stanowi jednaÎ z wazÇniejszych przesøanek interpre-

tacji norm konstytucyjnych i ma duzÇe znaczenie w procesie [jej] stosowaniaº (B. Ba-

naszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 72). Dlatego tezÇ sposoÂb ujeÎ cia ma-

terii wyznaniowej w systematyce konstytucji jest pomocny nie tylko w celu rekon-

strukcji przesøanek, jakie towarzyszyøy swego czasu jej twoÂrcom, czyli dla tzw. wy-

køadni historycznej. Znacznie istotniejsza jest wykøadnia systematyczna. Z umiejsco-

wienia przepisoÂw w okresÂlonej czeÎ sÂci konstytucji mozÇna wnioskowacÂ o znaczeniu

terminoÂw przez niaÎ uzÇytych i o relacjach zachodzaÎcych mieÎdzy poszczegoÂ lnymi jej

przepisami. JezÇeli zatem analiza gramatyczna pewnego przepisu nie przyniesie satys-

fakcjonujaÎcych rezultatoÂw w postaci peønej rekonstrukcji normy konstytucyjnej, to

niejednokrotnie walor rozstrzygajaÎcy beÎdzie miaøa analiza wewneÎ trznego uporzaÎd-

kowania tresÂci konstytucji przez jej podziaø na dziaøy oraz inne, mniejsze jednostki

strukturalne.
14 Ratio legis tworzenia organizacji konfesyjnych jest przeciezÇ oczywisty. Jest nim

zapewnienie realizacji indywidualnych praw wolnosÂciowych swoich czøonkoÂw (wy-

znawcoÂw), a wieÎ c pojedynczych jednostek, beÎdaÎcych nosicielami wszelkich praw i wol-

nosÂci.
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chcieli ± mogaÎ sieÎ ukonstytuowacÂ w odpowiedni zwiaÎzek konfesyj-
ny15. W efekcie zatem bøeÎdem jest nie tyle samo wyeksponowanie
jednego z przejawu wolnosÂci sumienia i wyznania w rozdziale pierw-
szym konstytucji, a tym samym nadanie mu, przynajmniej czeÎ sÂciowo,
statusu zasady naczelnej16, ile uwydatnienie przejawu wybitnie ko-
lektywnego, podczas gdy charakter zasadniczy z obszaru wyznanio-
wego posiada z oczywistych wzgleÎdoÂw stricte jednostkowa wolnosÂcÂ
sumienia i wyznania17. To ona jest swoistaÎ podstawaÎ kazÇdego innego
unormowania konstytucyjnego, majaÎcego przeciezÇ zawsze u swojego
podøozÇa niczym nieskreÎpowanaÎ wolnosÂcÂ jednostki w swobodzie jej
religijnego czy, szerzej, sÂwiatopoglaÎdowego samookresÂlenia sieÎ . To
ona takzÇe, moÂwiaÎc juzÇ zupeønie toutes proportions gardeÂes, jest indy-
katorem relewancji konstytucyjnych postanowienÂ konfesyjnych,
przesaÎdzajaÎcej o tym, zÇe materia wyznaniowa, a w kazÇdym razie jakasÂ
jej podstawowa czy minimalna czeÎ sÂcÂ, jest traktowana jako materia
konstytucyjna, a zatem ten obszar normatywnej regulacji, ktoÂ ry za-
wsze musi bycÂ pomieszczony w akcie rangi konstytucyjnej. Wybitnie
materialny charakter unormowanÂ konfesyjnych jest przeciezÇ kon-
sekwencjaÎ ich bezposÂredniego zwiaÎzku ze statusem prawnym jed-
nostki, ktoÂ ry to status jest dzisiaj powszechnie uznany za dziedzineÎ
w sposoÂb bezwzgleÎdny regulowanaÎ przepisami ustawy zasadniczej18.

15 Por. J. Osuchowski, Religia i Konstytucja, s. 91.
16 Przy oczywistym zaøozÇeniu, zÇe nie kazÇdy przepis zawarty w eksponowanym

rozdziale pierwszym ustawy zasadniczej uzyskuje niejako per se charakter zasadniczy.

Norma, ktoÂra ze wzgleÎdu na swojaÎ istotnosÂcÂ mozÇe bycÂ traktowana jako zasada na-

czelna albo podstawowa, mozÇe bycÂ zawarta takzÇe i w dalszej czeÎ sÂci konstytucji. Szerzej

na ten temat zob.: M. Kruk, Konstytucyjne zasady podstawowe. Ich znaczenie norma-

tywne i katalog, w: Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, War-

szawa 1998, s. 14n.
17 Warto zauwazÇycÂ, zÇe wysuwanie na plan pierwszy w przepisach konstytucyj-

nych praw kolektywnych jest wøasÂciwe dla tzw. konstytucji panÂstwa, tj. konstytucji,

ktoÂ re wageÎ przywiaÎzujaÎ przede wszystkim do zagwarantowania øadu instytucjonalne-

go, podczas gdy obecnie priorytetem w tworzeniu ustawy zasadniczej jest tzw. kon-

stytucja obywatela, køadaÎca mocny nacisk na jego wolnosÂci i prawa.
18 Por. R. M. Maøajny, Konstytucjonalizm a przedmiotowy zakres konstytucji, w:

Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. P. Sarnecki, Warszawa 1997,

s. 96n.
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BøeÎdna systematyka to jednak nie jedyny, ani nawet nie najwazÇ-
niejszy ¹køopotº z przepisami wyznaniowymi zawartymi w obowiaÎzu-
jaÎcej ustawie zasadniczej. SprawaÎ pierwszorzeÎdnej wagi saÎ wszak
konkretne unormowania tak w odniesieniu do kolektywnego wymia-
ru wolnosÂci sumienia i wyznania, jak i wymiaru indywidualnego.
Normy prawne zawarte w konstytucji okresÂlajaÎ bowiem, po pierwsze
± sÂwiatopoglaÎdowaÎ postaweÎ panÂstwa, po drugie ± relacje tego panÂ -
stwa ze zwiaÎzkami konfesyjnymi, po trzecie wreszcie ± jednostkowaÎ
wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i przekonanÂ . W kazÇdym z tych trzech wy-
miaroÂw czy tezÇ aspektoÂw ¹pakietu wyznaniowegoº mozÇna jednak
dostrzec niesÂcisøosÂci i mankamenty majaÎce charakter albo jedynie
redakcyjny, albo ± co jest juzÇ o wiele bardziej grozÂne ± systemowy
i rudymentarny, wynikajaÎcy z odmiennych zaøozÇenÂ filozoficznych
oraz punktoÂw widzenia na wolnosÂcÂ sumienia i wyznania.

2. TRESÂCI ZAWARTE W PREAMBULE

ZaczynajaÎc od pierwszego ze wskazanych zagadnienÂ , tj. sÂwiatopo-
glaÎdowego okresÂlenia charakteru panÂ stwa, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe chocÂ
zawarte jest ono w caøej konstytucji, to jednak w najwieÎkszym stopniu
zostaøo odzwierciedlone w preambule, a wieÎ c we wsteÎpie do konsty-
tucji. Obok poszczegoÂ lnych zasad konstytucyjnych, takich jak subsy-
diarnosÂcÂ, wspoÂ ødziaøanie podzielonychwøadz, poszanowanie wolnosÂci
czy sprawiedliwosÂci, preambuøa zawiera roÂwniezÇ pierwiastki religijne,
i to one w bardzo duzÇym stopniu decydujaÎ o sÂwiatopoglaÎdowym cha-
rakterze panÂstwa. Wszystkie bowiem zasady i wartosÂci wpisane do
preambuøy okresÂlajaÎ w najbardziej ogoÂ lnym stopniu aksjologieÎ , czyli
system uznawanych wartosÂci, a w kazÇdym razie preferowanych przez
autora konstytucji19; co jest logiczne, gdyzÇ preambuøa to swoisty re-
zerwuar najwazÇniejszych wartosÂci, zasad i idei fundujaÎcych porzaÎdek
ustrojowy panÂstwa20. WartosÂci te odzwierciedlajaÎ koncepcje filozo-

19 Szerzej na ten temat zob.: A. GwizÇdzÇ,WsteÎp do konstytucji. Zagadnienia praw-

ne, w:Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. TrzcinÂ ski, Warszawa 1997, s. 166n.
20 Por. P. Winczorek, Dyskusje konstytucyjne, Warszawa 1996, s. 116.
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ficzne, sÂwiatopoglaÎdowe i w konÂcu religijne, jakie ± z roÂzÇnych zresztaÎ
wzgleÎdoÂw ± za szczegoÂ lnie istotne i szczegoÂ lnie wartosÂciowe uznaje
ustawodawca konstytucyjny.Wcale jednaknie jest tak, zÇe aksjologicz-
ny background ustawy zasadniczej determinujaÎ jedynie elementy sÂcisÂ-
le religijne21. Warstwa konstytucyjnych i ustrojowych wartosÂci zako-
dowana jest bowiem w szeregu norm, zasad, idei i koncepcji o bardzo
roÂzÇnym pochodzeniu doktrynalnym i sÂwiatopoglaÎdowym. StaÎd tezÇ

dopiero ich øaÎczne ujeÎ cie pozwala okresÂlicÂ to wszystko, co nazywa
sieÎ aksjologiaÎ konstytucji czy tezÇ konstytucyjnym øadem wartosÂci22.
Niemniej kwestiaÎ bezdyskusyjnaÎ jest to, zÇe jednym z kluczowych ele-
mentoÂw wøasÂciwego zidentyfikowania systemu aksjologicznego kon-
stytucji saÎ odniesienia o wydzÂwieÎku religijnym23. Z tych zasÂ na pod-
kresÂlenie zasøuguje fakt, zÇe w konstytucji z 1997 r. zrezygnowano
z klasycznego czy tezÇ typowego invocatio Dei, czyli odwoøania sieÎ do
Boga, zaraz na poczaÎtku24, tj. nie tylko przed artykuøowanaÎ czeÎ sÂciaÎ
konstytucji, ale takzÇe przed wøasÂciwym, spoÂ jnym tekstem wsteÎpu.
WøasÂciwe bowiem invocatio Dei ma miejsce woÂwczas, gdy tekst kon-
stytucji pierwszym zdaniem zaczyna sieÎ od przywoøania Boga, np.
w postaci stwierdzenia ¹W imieÎ Boga wszechmogaÎcegoº, jak to byøo
chociazÇby w polskiej Konstytucji marcowej czy w obecnie obowiaÎzu-
jaÎcej konstytucji Grecji. Przy takiej typowej konstrukcji invocatio Dei

21 Aksjologia konstytucji to, moÂwiaÎc w najwieÎkszym skroÂcie, koncepcja panÂstwa

i spoøeczenÂstwa nie odnoszona do skojarzenÂ religijnych, a w kazÇdym razie nie tylko do

nich. Szerzej na ten temat zob.: A. Grzegorczyk, Aksjologiczna podstawa konstytucji

panÂstwa, w: Teoretyczne i aksjologiczne problemy konstytucji, red. S. Zawadzki, ¹Stu-

dia Konstytucyjneº 1989, t. I, s. 202n.
22 Szerzej na ten temat zob.: P. Winczorek, Nowa konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej. Problem aksjologii, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 1996, nr 4, s. 9n.; P. Winczorek,

Konstytucja i wartosÂci, w: Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. TrzcinÂski,

Warszawa 1997, s. 35n.
23 RzutujaÎ one nie tylko na interpretacjeÎ postanowienÂ wyznaniowych ustawy

zasadniczej, ale takzÇe na wykøadnieÎ caøego tekstu konstytucji, a przez konstytucjeÎ na

wykøadnieÎ caøego systemu prawnego w panÂstwie. Por. J. Krukowski, Konstytucyjny

model stosunkoÂw mieÎdzy PanÂstwem a KosÂcioøem w III Rzeczypospolitej, w: Prawo

wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 79n.
24 Warto wspomniecÂ, zÇe byøa to jedna z najbardziej kontrowersyjnych spraw

w czasie przygotowywania konstytucji. Por. P. Winczorek, Dyskusje, s. 111n.
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konstytucja w pierwszym zdaniu przywoøuje imieÎ Boga, by poÂzÂniej
albo zawrzecÂ preambuøeÎ , albo bezposÂrednio przejsÂcÂ do zasadniczej,
czyli normatywnej czeÎ sÂci. ChocÂ w polskiej ustawie zasadniczej odrzu-
cono koncepcjeÎ wøasÂciwego invocatio Dei, to jednak nie zrezygnowa-
no caøkowicie z przywoøania imienia Boga, wprowadzajaÎc kompromi-
sowaÎ formuøeÎ 25, zgodnie z ktoÂraÎ ¹wszyscy obywateleRzeczypospolitej
zaroÂwno wierzaÎcy w Boga beÎdaÎcego zÂroÂdøem prawdy, sprawiedliwosÂ-
ci, dobra i pieÎkna, jak i nie podzielajaÎcy tej wiary, a te uniwersalne
wartosÂciwywodzaÎcy z innychzÂroÂdeøºustanowili konstytucjeÎ .Winnym
zasÂ miejscu preambuøy ustawodawca stwierdziø, zÇe ustanowienie kon-
stytucji odbyøo sieÎ ¹w poczuci odpowiedzialnosÂci przed Bogiem lub
przed wøasnym sumieniemº.

Tak sformuøowana preambuøa, poza swojaÎ osobliwaÎ szataÎ søownaÎ,
ma trzy zasadnicze mankamenty. Pierwszy bierze sieÎ z samej definicji
Boga, jakaÎ ni mniej ni wieÎ cej ustanowiøa, a w kazÇdym razie zapropo-
nowaøa konstytucja. Polski ustawodawca jest chyba jedynym, ktoÂre-
mu udaøo sieÎ zdefiniowacÂ Boga, skoro w sposoÂb autorytatywny
stwierdziø, zÇe jest on ¹zÂroÂdøem prawdy, sprawiedliwosÂci, dobra i pieÎk-
naº. Takie taksatywne wyliczenie atrybutoÂw Boga nie powinno
w ustawie zasadniczej miecÂ w ogoÂ le miejsca, gdyzÇ konstytucja, tak
samo zresztaÎ jak i jakikolwiek inny akt wøadztwa panÂstwowego (akt
normatywny), nie mozÇe w sposoÂb arbitralny okresÂlacÂ tego, co jest,
a co nie jest przymiotem Boga czy jakiejkolwiek innej Istoty NajwyzÇ-
szej26. Konstytucja, czy szerzej akt prawny o dowolnej postaci, nie
mozÇe wszak ustanawiacÂ okresÂlenÂ , a tym bardziej legalnych definicji
z dziedziny wyøaÎczonej spod wøadztwa panÂstwa w mysÂl rozdzielenia

25 Przy czym kompromisowosÂcÂ ta ma dwa znaczenia. Raz przejawia sieÎ w tym, zÇe

ustawodawca konstytucyjny zawarø invocatio Dei w teksÂcie preambuøy, a wieÎ c nie

wyøaÎczyø go sprzed sformuøowania wsteÎpu, a raz w tym, zÇe nie jest to proste przywo-

øanie imienia BozÇego, ale konstrukcja znacznie bardziej rozbudowana, moÂwiaÎca (bez

wnikania w szczegoÂ øy) nie o uchwaleniu konstytucji ¹w imieÎ Bogaº, lecz o uchwaleniu

konstytucji przez obywateli ¹wierzaÎcych w Bogaº.
26 MozÇna powiedziecÂ, zÇe polska konstytucja z 1997 r. poszøa duzÇo dalej w zakresie

invocatio Dei anizÇeli konstytucje panÂstw typowo wyznaniowych, gdyzÇ nawet one po-

przestawaøy na samym tylko odwoøaniu sieÎ do Boga, bez wskazywania jego cech czy

atrybutoÂw. Tym bardziej konstytucje panÂstw sÂwieckich, jesÂli w ogoÂ le zakøadajaÎ invo-

catio Dei, to najczeÎ sÂciej w postaci czystej.
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sfery imperium i sacerdotium, ktoÂ re to rozgraniczenie jest warunkiem
rozdziaøu panÂstwa i KosÂcioøa. Rozdziaø, albo jak to ujmuje w dalszej
swojej czeÎ sÂci Konstytucja RP autonomia i niezalezÇnosÂcÂ, wyklucza
mozÇliwosÂcÂ ingerencji wøadz panÂstwowych w domeneÎ dziaøalnosÂci
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a taÎ jest m.in. ustalanie dogmatoÂw religij-
nych oraz zwiaÎzane z tym tworzenie wszelkich definicji i uzasadnienÂ
teologicznych. W efekcie panÂstwo autonomiczne i niezalezÇne od
KosÂcioøa, ergo panÂstwo sÂwieckie, a zatem panÂstwo zakøadajaÎce roz-
dziaø sfery sacrum i profanum, jest panÂstwem niekompetentnymw za-
kresie okresÂlania dogmatoÂw wiary, a tym bardziej zdefiniowania Bo-
ga27. W tym obszarze panÂstwo sÂwieckie, panÂstwo uznajaÎce rozøaÎcz-
nosÂcÂ sfery aktywnosÂci aparatu panÂ stwowego z jednej strony i zwiaÎz-
koÂw konfesyjnych z drugiej28, powinno zachowacÂ peønaÎ neutralnosÂcÂ,
okazujaÎc swoje caøkowite deÂsinteÂressement29.

Drugim i chyba najpowazÇniejszym mankamentem jest to, zÇe
preambuøa w bardzo wyrazÂny sposoÂb podzieliøa obywateli na dwie
kategorie ± tych wierzaÎcych w Boga i tych niewierzaÎcych. Podziaø
taki, skoro preambuøa ukierunkowuje sposoÂb ¹odczytaniaº dalszych,
czyli artykuøowanych czeÎ sÂci konstytucji, mozÇe zostacÂ uznany za kry-
terium roÂzÇnicowania praw obywatelskich, co zwøaszcza w demokra-
tycznym panÂstwie prawnym (art. 2 konstytucji) oraz w panÂstwie za-
kazujaÎcym dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 ust. 2
konstytucji) jest niedopuszczalne30. Wreszcie trzeci mankament, naj-

27 Co wynika roÂwniezÇ z zasady naturalnosÂci panÂ stwa w sprawach sÂwiatopoglaÎdo-

wych, w tym roÂwniezÇ religijnych, ktoÂ ra to zasada jest dzisiaj elementarnaÎ normaÎ

deskrypcyjnaÎ panÂstwa sÂwieckiego (laickiego). NeutralnosÂcÂ panÂ stwa (albo bezstron-

nosÂcÂ, jak to ujmuje Konstytucja RP) per se zakøada niekompetencjeÎ panÂ stwa we

wszelkich przejawach aktywnosÂci zwiaÎzkoÂw konfesyjnych. Szerzej na ten temat zob.:

NeutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa, red. E. Nowicka-Wøodarczyk, KrakoÂw 1998.
28 Por. M. Pietrzak, PanÂstwo laickie, w: Teoretyczne problemy panÂstwa, red.

S. Zawadzki, ¹Studia Konstytucyjneº 1990, t. VII, s. 102n.
29 Inaczej jest w systemie powiaÎzania panÂstwa i kosÂcioøa, a zwøaszcza w tzw.

systemie jurysdykcjonalizmu, w ktoÂ rym panÂstwo aktywnie ingeruje w dziaøalnosÂcÂ

zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ustalajaÎc m.in. dogmaty religijne, czyli wnikajaÎc we wszyst-

kie te sfery, ktoÂ re saÎ typowe dla dziaøalnosÂci kosÂcioøoÂw.
30 Por. M. Pietrzak, Stosunki panÂstwo±kosÂcioÂø w nowej Konstytucji, ¹PanÂstwo

i Prawoº 1997, nr 11/12, s. 178.
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mniejszy juzÇ, to mankament czysto logiczny. Preambuøa moÂwi bo-
wiem o ¹poczuciu odpowiedzialnosÂci przed Bogiem lub przed wøas-
nym sumieniemº, podczas gdy odpowiedzialnosÂcÂ przed wøasnym
sumieniem jest u teistoÂw roÂwnoznaczna z odpowiedzialnosÂciaÎ przed
Bogiem. W konkluzji, w odniesieniu do zapisoÂw søownych preambu-
øy, mozÇna powiedziecÂ, zÇe doszøo do nadmiernego rozbudowania ele-
mentoÂw religijnych, znacznie wykraczajaÎcego poza wspoÂ øczesne stan-
dardy31. Owa religijnosÂcÂ preambuøy nie wychodzi jednakzÇe naprze-
ciw ratio legis, jakie przemawia za zawarciem w teksÂcie konstytucji
invocatio Dei. Tym jest przeciezÇ zawsze ustanowienie ustawy zasad-
niczej ¹w imieÎ Bogaº, nie zasÂ ¹przez wierzaÎcych w Bogaº czy nawet
obywateli poczuwajaÎcych sieÎ do ¹odpowiedzialnosÂci przed Bogiemº.
Notabene zresztaÎ w sformuøowaniu tym kryje sieÎ zawarte co najmniej
implicite zbeÎdne powtoÂrzenie. Wypada wszak przyjaÎcÂ, zÇe jesÂli oby-
watel jest osobaÎ wierzaÎcaÎ, to siøaÎ rzeczy konceptualizuje on swoje
zachowanie w poczuciu odpowiedzialnosÂci przed Bogiem, jesÂli nato-
miast ± jak to formuøuje preambuøa ± te ¹uniwersalne wartosÂciº wy-
wodzi z innych zÂroÂdeø, to odpowiada (jesÂli w ogoÂ le zakøada jakaÎsÂ
formeÎ odpowiedzialnosÂci) przed wøasnym sumieniem.

Jednak swoiste zdwojenie pierwiastkoÂw religijnych w preambule
wynika nie tylko ze zbeÎdnego, jak sieÎ wydaje, powtoÂrzenia zasady
odpowiedzialnosÂci ¹przed Bogiemº osoÂb wierzaÎcych, ale roÂwniezÇ

z tego, zÇe preambuøa wprost odwoøuje sieÎ do dziedzictwa chrzesÂcijanÂ -
skiego. Warto przy tym zauwazÇycÂ, zÇe przywoøanie w teksÂcie pream-
buøy chrzesÂcijanÂ skiego dziedzictwa narodu miaøo bycÂ zrazu ekwiwa-
lentem niezakøadanego poczaÎtkowo invocatio Dei. W ten sposoÂb
miano pominaÎcÂ spornaÎ kwesteÎ odwoøania do Boga, przy jednoczes-
nym podkresÂleniu roli chrzesÂcijanÂ stwa w rozwoju panÂstwa i narodu32.
Ostatecznie jednak doszøo do ustalenia kompromisowej wersji
preambuøy z osobliwaÎ formaÎ invocatio Dei, przy roÂwnoczesnym po-

31 Por. R. M. Maøajny, Regulacja kwestii konfesyjnych w Konstytucji III RP (re-

fleksje krytyczne), w: Ze sztandarem prawa przez sÂwiat. KsieÎga dedykowana Profeso-

rowi WienÂczysøawowi JoÂzefowi Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin,

red. R. Tokarczyk, K. Motyka, KrakoÂw 2002, s. 288.
32 Szerzej na ten temat zob.: R. ChrusÂciak, W. OsiatynÂski, Tworzenie konstytucji

w Polsce w latach 1989-1997, Warszawa 2001, s. 38n.

JAROSèAW SZYMANEK18



zostawieniu, w niezmienionej postaci, sformuøowania odwoøujaÎcego
sieÎ do chrzesÂcijanÂ skiego dziedzictwa narodu, ktoÂ re poczatkowo mia-
øo bycÂ substytutem wszelkich religijnych odniesienÂ preambuøy, przez
co elementy konfesyjne wsteÎpu do konstytucji zostaøy, przynajmniej
czeÎ sÂciowo, zdublowane. Warto odnotowacÂ, zÇe roÂwniezÇ w zakresie
odwoøania do ¹chrzesÂcijanÂ skich wartosÂciº zauwazÇalny jest jak gdyby
podwoÂ jny charakter tego odwoøania. Raz jest ono przeciezÇ dokonane
explicite, w momencie, kiedy ustawodawca moÂwi o podstawowych
wartosÂciach ludzkich zakorzenionych w ¹chrzesÂcijanÂ skim dziedzic-
twie naroduº, za drugim zasÂ razem jest przeprowadzone implicite33,
wszeÎdzie tam, gdzie konstytucja przywoøuje zasady i idee wywodzaÎce
sieÎ z koncepcji czy nurtoÂw chrzesÂcijanÂ skiej refleksji nad panÂstwem,
prawem i politykaÎ34.

W efekcie preambuøa zawiera nie tylko zdefiniowanie systemu
aksjologicznego, za jakimopowiedziaø sieÎ ustawodawcakonstytucyjny,
ale dzieÎki wskazaniu eo nomine ¹chrzesÂcijanÂskiego dziedzictwaº usta-
nawia istotnaÎ deklaracjeÎ , izÇ ¹porzaÎdek prawny panÂstwa jest zakorze-
niony w dziedzictwie chrzesÂcijanÂskimº35. Deklaracja ta mozÇe bycÂ przy
tym odczytywana nawet jako sui generis dyrektywa sÂcisÂle okresÂlonego
posteÎpowania, przejawiajaÎcego sieÎ np. w tworzeniu prawa respektujaÎ-
cego wartosÂci chrzesÂcijanÂskie36, co musiaøoby bycÂ potraktowane jako
forma wprowadzenia, jesÂli juzÇ nawet nie panÂ stwa wyznaniowego, to
przynajmniej para- czy quasi-wyznaniowego. Z drugiej strony formuøa
moÂwiaÎca o chrzesÂcijanÂskim dziedzictwie narodu obnizÇa, przynajmniej

33 ZresztaÎ warto zauwazÇycÂ, zÇe takie dokonane implicite samookresÂlenie sÂwiato-

poglaÎdowe czy ideologiczne jest wøasÂciwe kazÇdej bez maøa konstytucji. Dlatego tezÇ

trudno sieÎ zgodzicÂ z tymi opiniami, ktoÂre odmawiajaÎ konstytucji jakiejkolwiek warstwy

aksjologicznej w momencie, kiedy nie zawiera ona albo invocatio Dei albo wprost nie

przywoøuje wartosÂci chrzesÂcijanÂskich. Aksjologiczna baza konstytucji jest przeciezÇ za-

warta we wszystkich normach, ideach i zasadach, ktoÂ re formuøujaÎ przepisy ustawy

zasadniczej.
34 DosÂcÂ w tym miejscu przywoøacÂ takie zasady, jak: godnosÂcÂ osoby ludzkiej,

subsydiarnosÂcÂ, dobro wspoÂ lne, spoøeczna gospodarka rynkowa.
35 J. Krukowski, Konstytucyjny model, s. 82.
36 Szerzej na ten temat zob.: K. Daniel, Kontrowersje wokoÂø wprowadzenia war-

tosÂci chrzesÂcijanÂskich do prawa, w: Dynamika wartosÂci w prawie, red. K. Paøecki,

KrakoÂw 1997, s. 157n.
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do pewnego stopnia, uniwersalnosÂcÂ Boga, potraktowanego w teksÂcie
preambuøy w taki sposoÂb, aby moÂgø bycÂ do zaakceptowania dla przed-
stawiciela ¹kazÇdej religiiº37. W konsekwencji kompromisowosÂcÂ reli-
gijnych sformuøowanÂ preambuøy miast nadawacÂ im charakter mozÇli-
wie uniwersalny i unifikujaÎcy, dalece je relatywizuje, dzielaÎc obywa-
teli na wierzaÎcych i niewierzaÎcych, a obok tego dzielaÎc Boga ± za
sprawaÎ wartosÂci, ktoÂ re wprost eksponuje ± na chrzesÂcijanÂskiego i nie-
chrzesÂcijanÂskiego, przyznajaÎc jednoczesÂnie wyrazÂny priorytet temu
pierwszemu. Rezultatem takiego zmultiplikowania religijnych waÎt-
koÂw preambuøy jest stworzenie preambuøy, po pierwsze ± o liczbie
religijnych odniesienÂ znacznie przekraczajaÎcej konieczne minimum,
po drugie ± niepotrzebnie roÂzÇnicujaÎcej obywateli, a wraz z nimi sys-
temy religijne czy kulturowe, i wreszcie, po trzecie ± utrudniajaÎcej
proces interpretacji szczegoÂ øowych postanowienÂ ustawy zasadniczej,
ktoÂra zawsze powinna sieÎ dokonywacÂ w duchu preambuøy.

Poza sformuøowaniami preambuøy, ktoÂ re nie posiadajaÎ typowo
normatywnego znaczenia38 i saÎ swego rodzaju formaÎ wyciaÎgnieÎ cia
przed nawias artykuøowanej czeÎ sÂci konstytucji najwazÇniejszych za-
sad, norm, wartosÂci i idei, znaczenie podstawowe dla okresÂlenia kon-
cepcji øadu wyznaniowego majaÎ regulacje zawarte w art. 25 oraz art.
53 ustawy zasadniczej. W pierwszym z tych artykuøoÂw ustawodawca
okresÂla rudymenty zaøozÇenÂ instytucjonalnych relacji panÂstwa ze
zwiaÎzkami wyznaniowymi, przewidujaÎc jako podstawowe wyznacz-
niki tego øadu: zasadeÎ roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw konfesyjnych,
dalej zasadeÎ bezstronnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa, nasteÎpnie za-
sadeÎ poszanowania autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa i kosÂcioøa
i wreszcie zasadeÎ okresÂlajaÎcaÎ prawne formy ukøadania stosunkoÂw
panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi w postaci tzw. porozumienÂ
systemowych. Drugi natomiast z artykuøoÂw konstytucji, wprost od-
noszaÎcy sieÎ do problematyki konfesyjnej, tj. art. 53, konstytucjonali-
zuje indywidualnaÎ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, wymieniajaÎc naj-
wazÇniejsze przejawy tej wolnosÂci zaroÂwno w aspekcie pozytywnym,
jak i negatywnym.

37 J. Krukowski, Konstytucyjny model, s. 82.
38 Por. A. GwizÇdzÇ, WsteÎp do konstytucji, s. 166n.
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3. ZASADY INSTYTUCJONALNYCH

RELACJI PANÂ STWO±KOSÂCIOÂ è

Dla okresÂlenia prawnego wzorca stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem
a zwiaÎzkami wyznaniowymi39, beÎdaÎcego kolektywnym aspektem
ogoÂ lnego prawa do wolnosÂci sumienia i wyznania, najistotniejsze
znaczenie ma ust. 1 art. 25, wprowadzajaÎcy expressis verbis zasadeÎ
roÂwnouprawnienia wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, oraz ust. 3
art. 25, zgodnie z ktoÂ rym ¹stosunki mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem
i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi saÎ ksztaøtowane na zasadach
poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezalezÇnosÂci kazÇdego
w swoim zakresie, jak roÂwniezÇ wspoÂ ødziaøania dla dobra czøowieka
i dobra wspoÂ lnegoº. Przewidziana w ust. 1 art. 25 zasada roÂwno-
uprawnienia, ktoÂrej adresatem saÎ wszystkie dziaøajaÎce w Polsce
zwiaÎzki konfesyjne, oznacza, zÇe kazÇdy z tych podmiotoÂw odznacza
sieÎ takaÎ samaÎ sytuacjaÎ prawnaÎ, w zwiaÎzku z czym posiada takie
same obowiaÎzki i mozÇe korzystacÂ z takich samych uprawnienÂ .
Tak sformuøowana reguøa podmiotowego roÂwnouprawnienia zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych dotyczy oczywisÂcie wyøaÎcznie podmiotowosÂci
biernej, zwøaszcza zasÂ publicznoprawnej, totezÇ gøoÂwne dopeønienie
regulacji w zakresie roÂwnouprawnienia ¹nasteÎpuje przez konstytu-
cyjne uregulowania tych sytuacji obywateli, ktoÂ re majaÎ bezposÂredni
zwiaÎzek z wolnym uzewneÎ trznianiem stanoÂw sumienia i wyzna-
niaº40. NormeÎ z art. 25 ust. 1 nalezÇy tedy oceniacÂ jako przeniesienie
na kolektyw podstawowego prawa jednostki, gwarantujaÎcego jej
¹prawo do roÂwnego traktowania przez wøadze publiczneº, oraz za-
kaz dyskryminowania w zÇyciu politycznym, spoøecznym lub gospo-
darczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 konstytucji). W tym
miejscu zasada roÂwnouprawnienia sÂcisÂle koreluje sieÎ z innaÎ jeszcze
fundamentalnaÎ wartosÂciaÎ konstytucyjnaÎ, mianowicie, zasadaÎ god-

39 Por. J. Szymanek, Stosunki panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi w sÂwietle

postanowienÂ Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w: PrzestrzenÂ polityki i spraw wy-

znaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji sie-

demdziesieÎciopieÎciolecia urodzin, red. B. GoÂrowska, Warszawa 2004, s. 445n.
40 J. BocÂ, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP

z 1997 r., red. J. BocÂ, Wrocøaw 1998, s. 62.
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nosÂci (art. 30 konstytucji). Nie ulega bowiem waÎtpliwosÂci, zÇe osta-
tecznaÎ racjaÎ roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest roÂw-
nosÂcÂ wszystkich ludzi ze wzgleÎdu na to, zÇe saÎ oni nosicielami tej
samej godnosÂci ludzkiej, uznanej i akceptowanej bez wzgleÎdu na
ich przekonania oraz przynalezÇnosÂcÂ do zwiaÎzkoÂw konfesyjnych41.
WidacÂ z tego, zÇe wysunieÎ cie na plan pierwszy w art. 25 zasady
roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
motywowane jest z jednej strony jej bezposÂrednim zwiaÎzkiem z sy-
tuacjaÎ prawnaÎ jednostki i gwarantowanaÎ jednostce zasadaÎ wolnosÂci
sumienia i wyznania (por. art. 53 konstytucji), z drugiej zasÂ jej
fundamentalnym wreÎ cz znaczeniem w demokratycznym panÂstwie
prawnym i w pluralistycznym spoøeczenÂstwie42.

Generalnej zasady roÂwnosÂci wszystkich bez wyjaÎtku zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, proklamowanej w ust. 1 art. 25, nie zmienia przy
tym okolicznosÂcÂ, zÇe art. 25 w ust. 4 i 5 przewiduje dwa odreÎbne
tryby regulacji prawnego poøozÇenia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ±
jeden wzgleÎdem KosÂcioøa katolickiego, drugi zasÂ wzgleÎdem innych
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Jest bowiem oczywiste, zÇe
zasada roÂwnosÂci nie polega na identycznosÂci w traktowaniu przez
prawo wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. PoniewazÇ roÂwno-
uprawnienie w zÇadnym nie oznacza prymitywnego egalitaryzmu43,
wobec tego podmioty roÂwnouprawnienia, w tym takzÇe zwiaÎzki
wyznaniowe, mogaÎ bycÂ nieroÂwno, czyli roÂzÇnie traktowane wszeÎ -
dzie tam, gdzie odznaczajaÎ sieÎ odreÎbnosÂciami, ktoÂ re nie tylko
pozwalajaÎ, ale wreÎ cz wymagajaÎ stosowania ¹roÂzÇnej miaryº. RoÂw-
nosÂcÂ w prawach jest bowiem zawsze skorelowana z konstytucyjnaÎ
zasadaÎ sprawiedliwosÂci (por. art. 2 konstytucji). SprawiedliwosÂcÂ
z kolei wymaga, aby ¹zroÂzÇnicowanie prawne poszczegoÂ lnych pod-
miotoÂw pozostawaøo w odpowiedniej relacji do roÂzÇnic w sytuacji

41 Por. J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa

2000, s. 59.
42 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 38.
43 Por. D. Dudek, RoÂwnouprawnienie kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na

tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie

prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 201.
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tych podmiotoÂwº44. WyrazÇona w ten sposoÂb sprawiedliwosÂcÂ redy-
strybutywna oznacza, zÇe ¹roÂwnych nalezÇy traktowacÂ roÂwno, a po-
dobnych nalezÇy traktowacÂ podobnie z tym, zÇe w tym drugim przy-
padku powinno sieÎ uwzgleÎdniacÂ w jakim stopniu u poszczegoÂ lnych
podmiotoÂw [...] wysteÎpujaÎ pewne cechy, ktoÂ re powinny bycÂ brane
pod uwageÎ w procesie rozdziaøu [...] prawº45. Kryterium roÂwno-
uprawnienia jako cecha wspoÂ lna wszystkich desygnatoÂw nalezÇaÎ-
cych do tego samego zbioru podmiotoÂw, czyli w tym przypadku
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, nakazuje tedy jednakowe ich traktowa-
nie, tzn. bez mozÇliwosÂci faworyzacji ani dyskryminacji, dlatego
wøasÂnie, zÇe posiadajaÎ one teÎ samaÎ cecheÎ istotnaÎ, ktoÂ ra pozwala
kwalifikowacÂ je jako podmioty nalezÇaÎce do jednej klasy podmio-
toÂw. Chodzi zatem o stosowanie takiej samej miary wobec wszyst-
kich zainteresowanych i ocenianie ich sytuacji wedøug tych sa-
mych kryterioÂw46.

Zupeønym novum jest z kolei art. 25 ust. 3, majaÎcy kluczowe
znaczenie dla konstytucyjnej identyfikacji stanowiska panÂstwa wobec
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Ustawodawca konstytucyjny posøuzÇyø sieÎ
tutaj teologicznaÎ formuøaÎ, bazujaÎcaÎ na doktrynie chrzesÂcijanÂ skiego
dualizmu religijno-politycznego, ktoÂ rej nowe znaczenie nadaø Vati-
canum II w konstytucji Gaudium et spes47. Jego istotaÎ jest wyodreÎb-
nienie dwoÂch porzaÎdkoÂw, tj. nadprzyrodzonego, ktoÂ rego personifi-
kacjaÎ jest kosÂcioÂ ø traktowany jako doskonaøa spoøecznosÂcÂ religijna,
i doczesnego, uzewneÎ trznianego we wspoÂ lnocie politycznej, czyli
panÂstwie. Owa dychotomia nie dotyczy tylko ontologicznego pojmo-

44 Orzecznictwo TK za rok 1993, cz. II, s. 81.
45 TamzÇe.
46 Por. Z. èyko, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w relacji: czøowiek ± kosÂcioøy ±

panÂstwo, w: Podstawowe prawa jednostki i ich saÎdowa ochrona, red. L. WisÂniewski,

Warszawa 1997, s. 96, 97.
47 SzczegoÂ lnie wyrazÂnie nawiaÎzano tu do tezy 76 konstytucji Gaudium et spes

zatytuøowanej ¹Communitas politica et Ecclesiaº, w ktoÂ rej stwierdzono, zÇe ¹WspoÂ l-

nota polityczna i KosÂcioÂ ø saÎ w swoich dziedzinach od siebie niezalezÇne i autonomiczne.

Obydwie jednak wspoÂ lnoty, chocÂ z roÂzÇnego tytuøu, søuzÇaÎ powoøaniu jednostkowemu

i spoøecznemu tych samych ludzi. Tym skuteczniej beÎdaÎ wykonywacÂ teÎ søuzÇbeÎ dla

dobra wszystkich, im lepiej beÎdaÎ rozwijacÂ mieÎdzy sobaÎ zdrowaÎ wspoÂ øpraceÎ , uwzgleÎd-

niajaÎc takzÇe okolicznosÂci miejsca i czasuº.
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wania autonomii, a wieÎ c uznania oczywistego faktu, zÇe ¹dany byt ma
swojaÎ wøasnaÎ wartosÂcÂº, ale przede wszystkim jej normatywnego zna-
czenia, zgodnie z ktoÂrym ¹dany byt mozÇe rzaÎdzicÂ sieÎ wøasnym pra-
wem w okresÂlonej dziedzinie dziaøaniaº48. NiezalezÇnosÂcÂ natomiast to
¹tak wysoki stopienÂ autonomii jednego bytu w stosunku do drugiego,
ktoÂ ry wyklucza ingerencje jednego z nich w sprawy wewneÎ trzne dru-
giegoº, zÇe mozÇe bycÂ traktowana jako synonim suwerennosÂci49.
W konkluzji chodzi zatem z jednej strony o poszanowanie przez
panÂstwo suwerennosÂci kosÂcioøa w porzaÎdku duchowym, z drugiej
zasÂ o poszanowanie przez kosÂcioÂ ø suwerennosÂci panÂstwa w porzaÎdku
doczesnym. Paradoksalnie jednak posøugiwanie sieÎ zbitkaÎ pojeÎ ciowaÎ
¹autonomia i niezalezÇnosÂcÂº, implicite uznajaÎcaÎ rozdzielenie panÂstwa
i kosÂcioøa, przyznaje priorytet panÂstwu, gdyzÇ autonomia jest prero-
gatywaÎ panÂ stwa i ¹wywodzi sieÎ z jednostronnego nadania przez panÂ -
stwoº, wobec czego ¹mozÇe tezÇ jednostronnie zostacÂ przezenÂ zniesio-
naº50. Autonomia a priori zakøada istnienie czeÎ sÂci, a tym samym
znajdowanie sieÎ w ramach wieÎkszej caøosÂci, jako zÇe nie ma autonomii
poza jakaÎsÂ wieÎkszaÎ strukturaÎ. StaÎd wydaje sieÎ , zÇe zamiast soborowej
formuøy moÂwiaÎcej o ¹autonomii i niezalezÇnosÂciº, system rozdziaøu
panÂstwa i kosÂcioøa powinien bycÂ ustanowiony expressis verbis, w po-
staci np. okresÂlenia przewidujaÎcego panÂstwo sÂwieckie (laickie) albo
tezÇ innego okresÂlenia, uznajaÎcego wprost rozdziaø panÂ stwa i zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych. W przeciwnym razie konstytucyjna formuøa,
przewidujaÎca ¹autonomieÎ i niezalezÇnosÂcÂº, mozÇe bycÂ nazbyt dowolnie
interpretowana, co w odniesieniu do tak fundamentalnej kwestii,
jakaÎ jest okresÂlenie relacji panÂstwowo-kosÂcielnych, jest sprawaÎ nie-
dopuszczalnaÎ.

Soborowe wskazanie jest najczeÎ sÂciej traktowane jako uznanie
przez KosÂcioÂ ø katolicki zasady oddzielenia panÂstwa i kosÂcioøa. SaÎ
jednak i takie interpretacje, ktoÂ re z ust. 3 art. 25 implikujaÎ sui generis
formeÎ opowiedzenia sieÎ panÂstwa za systemem powiaÎzania, przede

48 J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 83.
49 TamzÇe.
50 R. M. Maøajny, PanÂstwo a KosÂcioÂø w Konstytucji III RP (refleksje aksjologicz-

ne), ¹PanÂstwo i Prawoº 1995, nr 8, s. 79.
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wszystkim za sprawaÎ przewidzianej w nim zasady wspoÂ ødziaøania obu
stron51. Tak rozbiezÇna wykøadnia przepisu art. 25 ust. 3 sÂwiadczy
najlepiej o niedoskonaøosÂci zaproponowanej formuøy, gøoÂwnie z uwa-
gi na zasygnalizowanym juzÇ wczesÂniej paralelnym wysteÎpowaniu ta-
kich terminoÂw jak ¹autonomiaº i ¹niezalezÇnosÂcÂº. ZaroÂwno panÂ stwo,
jak i kosÂcioÂ ø nie mogaÎ bycÂ jednoczesÂnie i autonomiczne, i niezalezÇne,
gdyzÇ autonomia oznacza ograniczonaÎ niezalezÇnosÂcÂ mniejszej czeÎ sÂci
od wieÎkszej, zatem zawiera sieÎ w pojeÎ ciu ¹niezalezÇnosÂcÂº. Oba termi-
ny pozostajaÎ bowiem wobec siebie w stosunku nadrzeÎdnosÂci i podpo-
rzaÎdkowania52, bo autonomia to przeciezÇ nic innego jak limitowana
niezalezÇnosÂcÂ. Albo wieÎ c jest sieÎ autonomicznym i w ten sposoÂb za-
lezÇnym od innego podmiotu niezalezÇnego, za wyjaÎtkiem dziedzin
autonomicznych wyøaÎczonych spod ogoÂ lnej reguøy zalezÇnosÂci, albo
w peøni niezalezÇnym, czyli caøowøadnym i samowøadnym. Poza tym
konstytucyjny przepis o autonomii oraz wzajemnej niezalezÇnosÂci
panÂstwa i kosÂcioøa, kazÇdego w swoim zakresie, sugeruje, zÇe kosÂcioøy
traktuje sieÎ jak ¹panÂstwa w panÂstwieº. Literalne brzmienie odpo-
wiedniego przepisu wskazywaøoby prima facie, zÇe kosÂcielna niezalezÇ-
nosÂcÂ odnosi sieÎ wyøaÎcznie do ¹swojej dziedzinyº. Skoro jednak usta-
wodawca nie wymienia expressis verbis uprawnienÂ nalezÇaÎcych do
owej dziedziny, znaczy to, zÇe ¹niezalezÇnosÂcÂ ta jest w gruncie rzeczy
nieograniczonaº53. Tymczasem zÇaden podmiot dziaøajaÎcy na teryto-
rium panÂ stwa, a zatem takzÇe i zwiaÎzek wyznaniowy, nie mozÇe bycÂ od
niego, tj. panÂstwa, niezalezÇny, gdyzÇ wtedy panÂstwo utraciøoby atrybut
suwerennosÂci. Wreszcie zastosowana w art. 25 ust. 3 teologiczna
konstrukcja, odzwierciedlajaÎca dychotomieÎ porzaÎdku doczesnego
i nadprzyrodzonego, zakøada aprioryczne uznanie przez panÂstwo jed-
nej tylko, tj. teologicznej wizji sÂwiata. PanÂstwo tymczasem w swoich
wypowiedziach normatywnych nie mozÇe kierowacÂ sieÎ motywacjami
teologicznymi, gdyzÇ nie jest w stanie autorytatywnie stwierdzicÂ ich
ewentualnej prawdziwosÂci, powinno wieÎ c zachowacÂ postaweÎ agno-

51 Por. B. GoÂrowska, Koncepcja øadu wyznaniowego w nowej konstytucji, w:

Konstytucja RP. Oczekiwania i nadzieje, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa

1997, s. 175.
52 Por. R. M. Maøajny, PanÂstwo, s. 79.
53 J. Szymanek, Regulacja stosunkoÂw, s. 42.
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stycznaÎ54. Tym bardziej dotyczy to panÂstwa, ktoÂ re explicite definiuje
siebie jako bezstronne w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopo-
glaÎdowych i filozoficznych55. Proklamowana bezstronnosÂcÂ uzyskuje
zatem juzÇ na samym wsteÎpie wybitnie wzgleÎdny charakter, skoro
stosunek panÂ stwa do wszystkich dziaøajaÎcych w nim zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych wyrazÇony jest za posÂrednictwem formuøy, beÎdaÎcej wy-
tworem doktryny teologicznej jednego z tych zwiaÎzkoÂw nawet woÂw-
czas, gdy formuøa ta ± w opinii wieÎkszosÂci ± stanowi ekwiwalent
rozdziaøu obu podmiotoÂw56. Co wieÎ cej, uzÇyta w teksÂcie formuøa
o ¹niezalezÇnosÂci i autonomiiº przywodzi nieodparcie na mysÂl sÂred-
niowiecznaÎ doktryneÎ papalnaÎ, zgodnie z ktoÂraÎ obok siebie istniejaÎ
dwie wøadze ± sÂwiecka i duchowna; przy czym obie w najlepszym
razie saÎ roÂwnorzeÎdne, nigdy zasÂ ta pierwsza nie dominuje nad drugaÎ.
A przeciezÇ kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe nie saÎ roÂwnorzeÎdnym
partnerem dla panÂstwa, staÎd ich wzajemne stosunki winny sieÎ ukøa-

54 R. M. Maøajny, PanÂstwo, s. 80. Paradoksalnie, nawet autorzy negujaÎcy takaÎ

interpretacjeÎ , wieÎ cej nawet, negujaÎcy postulat panÂstwa neutralnego sÂwiatopoglaÎdowo,

wskazujaÎ, zÇe podstawaÎ prawidøowej realizacji konstytucyjnej formuøy niezalezÇnosÂci

i autonomii panÂstwa i kosÂcioøa jest wøasÂnie neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa.

PiszaÎ wreÎ cz, zÇe tylko panÂstwo ¹neutralne religijnie i sÂwiatopoglaÎdowo nie mozÇe ste-

rowacÂ aktywnosÂciaÎ religijnaÎ, nie reglamentuje jej ani tezÇ jej nie blokujeº (W. GoÂralski,

A. PienÂdyk, Zasada niezalezÇnosÂci i autonomii panÂstwa i kosÂcioøa w konkordacie pol-

skim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 15). Dlatego m.in. niektoÂ rzy katoliccy teoretycy

prawa w okresie PRL wysuwali postulat neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa, ktoÂ -

ry miaø nadacÂ wøasÂciwy kierunek interpretacji konstytucyjnego przepisu przewidujaÎ-

cego oddzielenie panÂstwa i kosÂcioøa. NeutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa miaøa sieÎ stacÂ do-

celowym modelem uøozÇenia stosunkoÂw panÂstwo-kosÂcioÂ ø. WieÎkszosÂcÂ jednak autoroÂw

katolickich odnosiøa sieÎ do tego postulatu sceptycznie (por. H. Misztal, Okres 1945-

-1989, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 162, 163). Bardzo czeÎ sto

zarzut wøasÂnie neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa, a wreÎ cz jego nihilizmu sÂwia-

topoglaÎdowego byø przez wielu autoroÂw postrzegany jako gøoÂwny ¹grzechº konstytu-

cji z 1997 r. Por. A. GrzesÂkowiak, Aksjologa projektu konstytucji RP, w: Ocena

projektu Konstytucji RP, red. J. Krukowski, Lublin 1996, s. 13n.; J. Krukowski, PanÂ-

stwo a kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w projekcie Konstytucji RP, w: Ocena projektu

Konstytucji RP, red. J. Krukowski, Lublin 1996, s. 141n.
55 Por. J. Szymanek, BezstronnosÂcÂ czy neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa

(Uwagi na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji RP), ¹PanÂstwo i Prawoº 2004, nr 5, s. 32n.
56 Por. K. Grzybowski, B. Sobolewska, Doktryna polityczna i spoøeczna papie-

stwa (1789-1968), Warszawa 1971, s. 488, 489.
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dacÂ na zasadzie ¹wieÎkszego i mniejszegoº. PanÂstwo tedy jako ¹wieÎk-
szyº partner musi posiadacÂ nieskreÎpowanaÎ niczym kompetencjeÎ do
regulowania sytuacji prawnej ¹mniejszegoº, czyli zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych, co w zÇadnym razie nie oznacza oczywisÂcie jakiejsÂ arbitral-
nosÂci.

Podstawowe mankamenty przeprowadzonej w ust. 3 art. 25 kon-
stytucyjnej charakterystyki relacji panÂstwowo-kosÂcielnych sprowa-
dzajaÎ sieÎ zatem do: po pierwsze ± posøugiwania sieÎ logicznie pod-
porzaÎdkowanymi pojeÎ ciami ¹niezalezÇnosÂciº i ¹autonomiiº; po dru-
gie ± wprowadzeniu do ustawy zasadniczej zwrotu wøasÂciwego dla
doktryny jednego ze zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w dodatku najwieÎk-
szego; po trzecie ± wyrazÂnej konotacji teologicznej uzÇytej formuøy,
øamiaÎcej proklamowanaÎ przeciezÇ w tym samym artykule konstytucji
bezstronnosÂcÂ panÂstwa; po czwarte wreszcie ± aplikowaniu do kon-
stytucji formuøy, ktoÂ ra stanowi w istocie transpozycjeÎ formuøy regu-
lacji wøasÂciwej dla umoÂw mieÎdzynarodowych. To ostatnie, toutes

proportions gardeÂes, oznacza nic innego, jak zgodeÎ na to, by zwiaÎzki
wyznaniowe okresÂlaøy swoÂ j stosunek do panÂstwa na podstawie
okresÂlonych kryterioÂw. Innymi søowy, by przyznaøy mu autonomieÎ
i niezalezÇnosÂcÂ od siebie. To zasÂ jest roÂwnoznaczne z degradacjaÎ
panÂstwa, jako zÇe z formuøy tej jasno wynika, zÇe zwiaÎzki wyznaniowe
po prostu nie akceptujaÎ jego suwerennosÂci, ustosunkowujaÎc sieÎ do
panÂstwa jako takiego na podstawie przyjeÎ tych przez siebie, a zatem
zupeønie subiektywnych kryterioÂw. OczywisÂcie, pewnym zabezpie-
czeniem przed nadmiernym usamodzielnieniem sieÎ organizacji reli-
gijnych od panÂstwa, ergo zakwestionowania przez te organizacje
samego panÂstwa, jest konstytucyjny wymoÂg ¹poszanowaniaº przez
obie strony, a wieÎ c takzÇe i zwiaÎzki wyznaniowe, ¹swojegoº, tzn.
wøasÂciwego dla panÂstwa i kosÂcioøa ¹zakresuº dziaøania (dziedziny).
Niemniej jest to zabezpieczenie, ktoÂ re, zwøaszcza przy zøej woli jed-
nej ze stron, mozÇe okazacÂ sieÎ maøo skuteczne i niewystarczajaÎce.
NiebezpieczenÂstwo takie jest tym wieÎksze, zÇe konstytucja w zÇadnym
miejscu nie wymienia, chocÂby nawet przykøadowo, obszaroÂw lub
dziedzin aktywnosÂci znajdujaÎcych sieÎ w zakresie dziaøania z jednej
strony panÂstwa, z drugiej zasÂ kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych, co znowuzÇ rodzi ryzyko nazbyt labilnej interpretacji po-
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stanowienÂ ustawy zasadniczej, warunkowanej kazÇdorazowym kon-
tekstem sytuacyjnym ich stosowania.

PowyzÇsze uwagi krytyczne nie zmieniajaÎ jednak w niczym faktu,
zÇe z ust. 3 art. 25 jasno wynika zasada rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa,
ubrana w teologicznaÎ szateÎ søownaÎ wywiedzionaÎ z konstytucji Gau-

dium et spes, co powoduje, zÇe zastosowana konstrukcja søowna jest
wprawdzie frapujaÎca intelektualnie ± i bycÂ mozÇe teologicznie ± ale
prawniczo najzwyczajniej nieprzydatna57. Dlatego tezÇ chocÂ reguøeÎ
separationis ecclesiae et status mozÇna wyrazÇacÂ za posÂrednictwem bar-
dzo roÂzÇnych formuø, to najbardziej precyzyjne pozostaje wyrazÇenie jej
wprost, a nie przy uzÇyciu formuø ekwiwalentnych, zwøaszcza jesÂli mo-
gaÎ bycÂ one rozbiezÇnie odkodowywane, lub tezÇ innych formuø zasteÎp-
czych, wymieniajaÎcych np. niektoÂ re tylko z szeregu elementoÂw skøa-
dowych panÂstwa sÂwieckiego i nakazujaÎcych dopiero, niejako w na-
steÎpnej kolejnosÂci, wyinferowanie zaøozÇonego systemu rozdziaøu.

Skøadnikami wywiedzionej z art. 25 ust. 3 zasady rozdziaøu panÂ -
stwa i kosÂcioøa saÎ autonomia panÂstwa i kosÂcioøa oraz ich wzajemna
niezalezÇnosÂcÂ, oznaczajaÎca organizacyjnaÎ i funkcjonalnaÎ odreÎbnosÂcÂ
organoÂw i instytucji panÂstwowych i samorzaÎdowych od organoÂw i in-
stytucji poszczegoÂ lnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. NaturalnaÎ konsek-
wencjaÎ niezalezÇnosÂci jest tezÇ z jednej strony nieskutecznosÂcÂ we-
wneÎ trznego prawa kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na
forum publicznoprawnym, z drugiej zasÂ niemozÇnosÂcÂ regulowania
przez ustawodawstwo panÂstwowe spraw religijnych i organizacyjnych
zwiaÎzkoÂwwyznaniowych58. OczywisÂcie, wzajemna autonomia i nieza-

57 Warto mozÇe podkresÂlicÂ, izÇ dla czeÎ sÂci sÂrodowisk konfesyjnych przepis art. 25

ust. 3 jest niczym innym, jak tylko powtoÂ rzeniem analogicznego w tresÂci przepisu kon-

stytucji Wøoch z 1947 r. W teksÂcie wøoskim jednak mowa jest nie o autonomii i niezalezÇ-

nosÂci, lecz o autonomii i suwerennosÂci (por. art. 7 zd. 1 konstytucji). Z drugiej strony

nalezÇy pamieÎ tacÂ, zÇe konstytucja Republiki Wøoskiej i ustanowiony w niej model stosun-

koÂw panÂstwa z kosÂcioøem nie odpowiadaøy azÇ do 1984 r. modelowi panÂstwa sÂwieckiego.

Regulacja tych stosunkoÂw na poziomie konstytucji byøa ± i w dalszym ciaÎgu jest ± lako-

niczna, a cowazÇniejszew swoich szczegoÂ øach jest odesøana dopaktoÂw lateranÂ skich, te zasÂ

azÇ do czasu rewizji z 1984 r. zakøadaøy co najmniej quasi-wyznaniowy charakter Wøoch.

Szerzej na ten temat zob.: M. Pietrzak, Konkordat wøoski, ¹Studia Prawniczeº 1986,

nr 1/2.
58 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, 1999, s. 101n.
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lezÇnosÂcÂ nie wykluczajaÎ wspoÂ ødziaøania obu podmiotoÂw, tym bardziej
zÇe ustawodawca nakøada wymoÂg takiego wspoÂ ødziaøania dla dobra
czøowieka i dobra wspoÂ lnego. WspoÂ ødziaøanie kosÂcioøa i panÂstwa jest
pewnaÎ oczywistosÂciaÎ, tak samo zresztaÎ jak wspoÂ ødziaøanie panÂstwa ze
wszystkim innymi dziaøajaÎcymi na jego obszarze organizacjami,
i przejawem prakseologicznej, a zwøaszcza politycznej poprawnosÂci.
Niemniej termin ¹wspoÂ ødziaøanieº rozmywa, przynajmniej do pew-
nego stopnia, reguøeÎ oddzielenia panÂstwa i kosÂcioøa, ewoluujaÎc nie-
bezpiecznie w kierunku systemu koordynacji. Poza tym pojeÎ cie
¹wspoÂ ødziaøaniaº nie jest pojeÎ ciem zupeønie neutralnym, gdyzÇ po-
dobnie jak formuøa ¹autonomii i niezalezÇnosÂciº wywodzi sieÎ z kon-
stytucji Gaudium et spes, co z kolei oznacza, zÇe jest wytworem jed-
nego tylko ze zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, majaÎc w dodatku, w jego
doktrynie, sÂcisÂle okresÂlonaÎ tresÂcÂ59. WazÇniejsze jednak, obok samej
tylko teologicznej konotacji terminu ¹wspoÂ ødziaøanieº, jest to, zÇe
przewidziana przez ustawodawceÎ klauzula wspoÂ ødziaøania mozÇe stacÂ
sieÎ dogodnym pretekstem do rozmaitych ingerencji sacrum w niemal
wszystkie dziedziny aktywnosÂci profanum albo vice versa, zaprzecza-
jaÎc tym samym proklamowanemu rozdziaøowi. Zapowiedziane
w konstytucji wspoÂ ødziaøanie mozÇe bycÂ kojarzone takzÇe z ingerencjaÎ
jednego podmiotu w domeneÎ pozostaøego, ot chociazÇby woÂwczas,
gdy sprowadzane jest do potrzeby ¹uznawania skutkoÂw czynnosÂci
i dziaøanÂ prawnych dokonanych ± w okresÂlonym zakresie ± na pod-
stawie norm prawa kanonicznego w porzaÎdku prawnym polskimº60.
W tym ujeÎ ciu rola panÂstwa mozÇe bycÂ wieÎ c de facto sprowadzona do
roli bracchium saeculare, co ze zrozumiaøych wzgleÎdoÂw nie mozÇe bycÂ
juzÇ okresÂlane wspoÂ ødziaøaniem, likwidacji bowiem ulegajaÎ partner-
skie relacje panÂstwa i kosÂcioøa, skoro to pierwsze ma jedynie wspie-
racÂ dziaøania aparatu kosÂcielnego. Z kolei w sytuacjach odwrotnych,
kiedy to panÂstwo, powoøujaÎc sieÎ na dyrektyweÎ wspoÂ ødziaøania, beÎdzie
nadmiernie ingerowaøo w sprawy zastrzezÇone dla domeny zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, mozÇe dojsÂcÂ do uzewneÎ trznienia sieÎ niebezpiecznych

59 Por. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 124n.
60 J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 72.
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tendencji zwierzchnictwa panÂ stwa nad kosÂcioøem, ktoÂrych najbar-
dziej znanym i jaskrawym przejawem byø jurysdykcjonalizm.

Dopeønieniem aplikowanej przez KonstytucjeÎ RP zasady roz-
dziaøu panÂstwa i kosÂcioøa jest sÂwiatopoglaÎdowa samoidentyfikacja
panÂstwa przeprowadzona w art. 25 ust. 2. Zgodnie z nim ¹wøadze
publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowujaÎ bezstronnosÂcÂ
w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficz-
nych, zapewniajaÎc swobodeÎ ich wyrazÇania w zÇyciu publicznymº.
Jak sieÎ wydaje, ¹bezstronnosÂcÂ jest synonimem neutralnosÂci sÂwia-
topoglaÎdowej i sÂwieckosÂci panÂstwaº61, co w koniunkcji z art. 25
ust. 1, 3 pozwala uznacÂ polski system prawnej regulacji stosunkoÂw
panÂstwo±kosÂcioÂ ø za system rozdziaøu (oddzielenia) panÂstwa i kosÂcio-
øa. Mimo tej jednoznacznej konstatacji wypada jednak zÇaøowacÂ, zÇe
ustawodawca konstytucyjny podobnie jak w zawoalowanej postaci
wprowadziø system rozdziaøu, tak tezÇ i w zawoalowanej postaci
proklamowaø ideeÎ neutralnosÂci62. Tymczasem to wøasÂnie ¹neutral-
nosÂcÂº jest terminem powszechnie stosowanym na oznaczenie tej
cechy panÂstwa, ktoÂ raÎ polski ustrojodawca okresÂliø mianem ¹bez-
stronnosÂciº. Znowu wieÎ c polska ustawa zasadnicza wyrazÇa tresÂci
podobne, jesÂli nie analogiczne, do tresÂci zawartych w innych euro-
pejskich konstytucjach, tyle tylko, zÇe w warstwie søownej posøuguje
sieÎ synonimami, co poza oryginalnosÂciaÎ czy nawet osobliwosÂciaÎ nie
wprowadza jakiegosÂ istotnego novum, a komplikuje jedynie proces
wykøadni konstytucji, ktoÂ ry w rezultacie i tak prowadzi do uznania
systemu rozdziaøu, a w jego ramach neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej
panÂstwa63.

61 J. Krukowski, Realizacja konkordatu z 1993 r. w prawie polskim, ¹Studia

Prawniczeº 1999, nr 3, s. 10.
62 Por. J. Szymanek, BezstronnosÂcÂ, s. 32n.
63 Søusznie przy tym zaznacza Michaø Pietrzak (Stosunki panÂstwo±kosÂcioÂø,

s. 184), zÇe ¹zasteÎpowanie terminoÂw majaÎcych w nauce prawa konstytucyjnego i wy-

znaniowego utrwalonaÎ i jednoznacznaÎ tresÂcÂ pojeÎ ciami niejasnymi, dwuznacznymi

czy niedookresÂlonymiº, mozÇe grozicÂ ¹chaosem interpretacyjnym i prowadzicÂ ± za-

lezÇnie od opcji religijnych czy sÂwiatopoglaÎdowych wieÎkszosÂci Sejmu, rzaÎdu baÎdzÂ

Trybunaøu Konstytucyjnego ± do wydawania odmiennych dyrektyw dla aparatu

panÂstwowegoº.
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Wprowadzenie w miejsce postulowanej ¹neutralnosÂciº zasady
¹bezstronnosÂciº znowu przy tym jest przejawem swoistego ¹dopaso-
waniaº polskiej regulacji konstytucyjnej do postulatoÂw konfesyjnych,
a moÂwiaÎc sÂcisÂlej, do postulatoÂw zgøaszanych przez przedstawicieli
KosÂcioøa katolickiego. Ci ostatni, mimo zÇe w okresie PRL-u neutral-
nosÂcÂ panÂstwa uznawali za najbardziej pozÇaÎdany ukøad relacji mieÎdzy
panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi64, w okresie poÂzÂniejszym jed-
nakzÇe neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowaÎ traktowali w istocie jako ¹neu-
tralnosÂcÂ stronniczaÎº. Ich zdaniem neutralnosÂcÂ ¹w postaci zupeønego
braku zainteresowania powoduje oczywiste faworyzowanie postaw
antyreligijnych i staje sieÎ formaÎ ingerencji w sprawy religijne. Peøna
neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa, zwana sekularyzmem, ma tendencjeÎ
do negowania jakichkolwiek przesøanÂ religijnych i nie proponujaÎc
zÇadnych wartosÂci, wywoøuje w spoøeczenÂstwie skutki destrukcyj-
neº65. NeutralnosÂcÂ panÂstwa ze swoim sztandarowymwreÎcz relatywiz-
mem stawia ± w opinii przeciwnikoÂw neutralnosÂci ± ¹mur separa-
cjiº66, podczas gdy ukøad stosunkoÂw wyznaniowych w panÂstwie wi-
nien sprowadzacÂ sieÎ nie do budowania muroÂw, a do ¹przerzucania
mostoÂwº, a zatem nie do rozdziaøu i neutralnosÂci, lecz do autonomii,
niezalezÇnosÂci, wspoÂ øpracy i bezstronnosÂci67. Dlatego tezÇ to wøasÂnie
dodatnia aksjologicznie ¹bezstronnosÂcÂº jako ¹synonim neutralnosÂciº
zostaøa ostatecznie wprowadzona do art. 25 ust. 2 konstytucji, stajaÎc
sieÎ podstawowym elementem deskrypcji sÂwiatopoglaÎdowego charak-
teru panÂ stwa, nie zawierajaÎc jednoczesÂnie w sobie jakichkolwiek
konotacji pejoratywnych. Niemniej warto pamieÎ tacÂ, zÇe oba terminy
nie saÎ tak zupeønie i do konÂca ekwiwalentne. NeutralnosÂcÂ oznacza
bowiem takaÎ sytuacjeÎ , w ktoÂrej dany podmiot w zÇadnym zakresie nie
ingeruje, ani nie angazÇuje sieÎ w sprawy innych podmiotoÂw, zachowu-
jaÎc wobec nich roÂwny dystans. BezstronnosÂcÂ natomiast jest roÂwno-

64 Por. H. Misztal, Okres 1945-1989, s. 162, 163; J. Osuchowski, Stosunki wyzna-

niowe, s. 84.
65 F. Longchamps de BeÂrier, Przeciw reliktom OsÂwiecenia w prawie wyznanio-

wym, ¹PanÂstwo i Prawoº 1995, nr 1, s. 73.
66 Por. R. M. Maøajny, ¹Mur separacjiº. PanÂstwo a kosÂcioÂø w Stanach Zjednoczo-

nych, Katowice 1992.
67 Por. F. Longchamps de BeÂrier, Przeciw reliktom OsÂwiecenia, s. 73.
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znaczna z takaÎ sytuacjaÎ, w ktoÂrej dany podmiot mozÇe ingerowacÂ lub
angazÇowacÂ sieÎ w sprawy innych podmiotoÂw, przy zachowaniu obiek-
tywizmu i roÂwnego ich traktowania68. NeutralnosÂcÂ panÂ stwa w kwes-
tiach konfesyjnych pociaÎga wieÎ c za sobaÎ niewdawanie sieÎ w sprawy
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych poza zupeønie incydentalnymi przypadka-
mi, podczas gdy bezstronnosÂcÂ takiego nieingerowania nie wyklucza.
W efekcie organ panÂstwowy po obiektywnym wysøuchaniu racji obu
toczaÎcych spoÂr zwiaÎzkoÂw konfesyjnych mozÇe go w sposoÂb autoryta-
tywny i wiaÎzÇaÎcy rozstrzygnaÎcÂ.

WidacÂ z tego najlepiej, zÇe okresÂlenie ¹bezstronnosÂcÂº, majaÎce
w zaøozÇeniu zastaÎpicÂ nazbyt kontrowersyjny termin ¹neutralnosÂcÂº,
jest maøo precyzyjne, a co wazÇniejsze, mozÇe bycÂ uwazÇane jedynie za
istotny element skøadowy pojeÎ cia ¹neutralnosÂcÂº, ale nie odpowiada
mu caøkowicie. Aby mozÇna byøo uznacÂ w peøni neutralny charakter
panÂstwa, normeÎ art. 25 ust. 2 nalezÇy interpretowacÂ w koniunkcji
z art. 53 ust. 7 (prawo do milczenia). Dopiero bowiem ten artykuø
konstytucji nakøada na wszystkie organy i zakøady publiczne obo-
wiaÎzek powstrzymywania sieÎ od jakiegokolwiek angazÇowania sieÎ
w sprawy religijno-sÂwiatopoglaÎdowe, aby w ten sposoÂb zapewnicÂ
jednostce swobodeÎ wyboru religii lub sÂwiatopoglaÎdu oraz posteÎpo-
wania zgodnego z ich nakazami bez roÂwnoczesnego nacisku z ich
strony. BezstronnosÂcÂ tedy tylko w poøaÎczeniu z indywidualnym pra-
wem do milczenia gwarantuje neutralnosÂcÂ panÂstwa i jego organoÂw,
zabraniajaÎc organom publicznym interesowania sieÎ wyznaniem czy
sÂwiatopoglaÎdem obywateli, zgodnie z dewizaÎ, zÇe od kolebki azÇ do
grobu panÂstwo nie powinno interesowacÂ sieÎ przekonaniami swoich
obywateli w sprawach religijnych. Z tej m.in. racji przepis art. 25
ust. 2 konstytucji, wprowadzajaÎc normeÎ bezstronnosÂci, a nie neutral-
nosÂci panÂstwa, jest przepisem tematycznie zupeønie nieprzystajaÎcym
do tresÂci rozdziaøu pierwszego ustawy zasadniczej. Stanowi on bo-
wiem rozwinieÎ cie i zarazem konsekwencjeÎ prawa do wolnosÂci reli-

68 Takie pojeÎ cie bezstronnosÂci jest w naukach prawnych od dawna przyjeÎ te.

Szerzej na ten temat zob.: Z. Tabor, T. Pietrzykowski, BezstronnosÂcÂ jako pojeÎcie

prawne, w: Prawo a wartosÂci. KsieÎga jubileuszowa Profesora JoÂzefa Nowackiego,

red. I. Bogucka, Z. Tabor, KrakoÂw 2003, s. 273n.
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gijnej i dlatego tezÇ powinien znalezÂcÂ sieÎ w art. 53 konstytucji. Raz
jeszcze pokazuje to, zÇe aby regulacje wyznaniowe byøy w peøni kom-
pleksowe i ¹kompatybilneº, winny bycÂ zamieszczone w jednym frag-
mencie ustawy zasadniczej. Prawa kolektywne, czyli prawa zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych, saÎ bowiem zawsze tylko funkcjaÎ praw indywi-
dualnych, czyli praw jednostki.

Niemniej caøosÂcÂ regulacji konfesyjnych zamieszczonych w obec-
nie obowiaÎzujaÎcej konstytucji, w tym zwøaszcza przepis art. 25 ust. 1,
2 i 3, pozwala skonstatowacÂ, zÇe system, za jakim opowiedziaø sieÎ
ustawodawca konstytucyjny, jest systemem rozdziaøu, czyli oddziele-
nia panÂstwa i kosÂcioøa. Nie przesaÎdza to oczywisÂcie jeszcze konkret-
nego ksztaøtu przewidzianego przez ustawodawceÎ rozdziaøu, tj. roz-
dziaøu w wersji przyjaznej, rozdziaøu w wersji neutralnej sensu stricto,
rozdziaøu w wersji nieprzyjaznej czy rozdziaøu ¹øagodnegoº, nadajaÎ-
cego panÂstwu pozoÂr panÂstwa quasi-wyznaniowego, chocÂ niewaÎtpli-
wie konstytucyjna formuøa ¹niezalezÇnosÂci i autonomiiº oraz ¹wspoÂ ø-
dziaøaniaº kazÇe interpretowacÂ rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa w jego øa-
godnej, skoordynowanej postaci.

4. WOLNOSÂCÂ SUMIENIA I RELIGII

Normy czysto instytucjonalne, regulujaÎce wolnosÂcÂ sumienia i wy-
znania w ujeÎ ciu kolektywnym majaÎ ± jak to juzÇ zostaøo powiedziane
± charakter wyrazÂnie drugoplanowy wzgleÎdem tych norm, ktoÂre
wyznaczajaÎ sytuacjeÎ wyznaniowaÎ jednostki. SÂwiecki lub wyznaniowy
charakter panÂstwa przejawia sieÎ bowiem nie tyle w przyjeÎ tych regu-
øach stosunkoÂw panÂ stwowo-kosÂcielnych, ile przede wszystkim w tych
normach, ktoÂ re gwarantujaÎ baÎdzÂ nie indywidualnaÎ wolnosÂcÂ mysÂli,
sumienia, religii i przekonanÂ . Z tego punktu widzenia kluczowe
znaczenie ma art. 53 konstytucji, normujaÎcy w sposoÂb kompleksowy
jednostkowaÎ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. Regulacja kompleksowa
nie oznacza jednak w zÇadnym razie regulacji zadowalajaÎcej. JesÂli
mamy zastrzezÇenia do szaty søownej art. 25 konstytucji, zwøaszcza
zasÂ do ust. 2 i 3 tego artykuøu, to tym bardziej zastrzezÇenia takie
muszaÎ budzicÂ sformuøowania uzÇyte w przepisach art. 53 konstytucji.
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Problematyka indywidualnej wolnosÂci sumienia i wyznania zos-
taøa bowiem potraktowana przez ustrojodawceÎ bez nalezÇytej rozwa-
gi, i to zaroÂwno w aspekcie przedmiotowym, jak i podmiotowym69.
Przepis art. 53 w ust. 1 zadekretowaø kazÇdemu ¹wolnosÂcÂ sumienia
i religiiº. Autor ustawy zasadniczej zerwaø w tymmiejscu z tradycyjnaÎ
terminologiaÎ polskaÎ, øaÎczaÎcaÎ wolnosÂcÂ sumienia z wolnosÂciaÎ wyznania.
W ten sposoÂb gwarancjaÎ wolnosÂciowaÎ zostaøy objeÎ te jedynie sumie-
nie oraz religia, ktoÂ re to terminy nie wyczerpujaÎ ± jak sieÎ wydaje ±
istoty regulacji przeprowadzonej, a w kazÇdym razie majaÎcej bycÂ prze-
prowadzonaÎ, przez art. 53 ust. 1. ReÎkojmiaÎ wolnosÂci nie objeÎ to znacz-
nie szerszej kategorii, mianowicie, wyznania czy ± jeszcze szerzej ±
przekonanÂ , co mozÇe dawacÂ podstawy do uznania, zÇe panÂstwo poreÎ cza
wolnosÂcÂ jedynie religii, ale juzÇ nie tych sÂwiatopoglaÎdoÂw, czyli mysÂli
i przekonanÂ , ktoÂ re nie majaÎ religijnego charakteru70. Tymczasem
wolnosÂcÂ z art. 53 ust. 1 powinna miecÂ mozÇliwie jak najszerszy zakres
przedmiotowy, staÎd tezÇ winna zostacÂ odniesiona nie tylko do sumie-
nia i religii, ale przede wszystkim do wyznania albo nawet i przeko-
nanÂ 71. Mankament ten uwidacznia sieÎ jeszcze mocniej w ust. 2 art. 53,
ktoÂ ry wydaje sieÎ stanowicÂ legalnaÎ definicjeÎ wolnosÂci religijnej, obej-
mujaÎcej w mysÂl tego przepisu ¹wolnosÂcÂ wyznawania lub przyjmowa-
nia religii wedøug wøasnego wyboru oraz uzewneÎ trzniania indywi-
dualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez
uprawianie kultu, modlitweÎ , uczestniczenie w obrzeÎdach, praktyko-
wanie i nauczanieº, a takzÇe ¹posiadanie sÂwiaÎtynÂ i innych miejsc kultu
w zalezÇnosÂci od potrzeb ludzi wierzaÎcych oraz prawo [tych] osoÂb do
korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie sieÎ znajdujaÎº. Literalnie
rzecz bioraÎc, wolnosÂcÂ religii ± obok wolnosÂci sumienia ± oznacza
zatem jedynie wolnosÂcÂ uzewneÎ trzniania zachowanÂ , postaw i poglaÎ-
doÂw religijnych. RozumiejaÎc zatem sÂcisÂle rzeczone przepisy, ekspre-
sja postaw i przekonanÂ areligijnych, nie moÂwiaÎc juzÇ o antyreligijnych,
nie jest objeÎ ta konstytucyjnaÎ klauzulaÎ wolnosÂci, co stoi w ewidentnej

69 Por. M. Pietrzak, Stosunki panÂstwo±kosÂcioÂø, s. 181.
70 Por. B. Banaszak, M. JabøonÂ ski, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komen-

tarz, s. 104.
71 Na temat roÂzÇnic wysteÎpujaÎcych mieÎdzy tymi terminami zob. szerzej: A. èopat-

ka, Jednostka. Jej prawa czøowieka, Warszawa 2002, s. 114.
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sprzecznosÂci z zasadaÎ demokratycznego panÂstwa prawnego, ergo

panÂstwa pluralistycznego. W rezultacie w przepisach art. 53 ust. 1
i ust. 2 mamy do czynienia z wyrazÂnym faworyzowaniem wolnosÂci
wierzaÎcych, co køoÂci sieÎ chociazÇby ± ale przeciezÇ nie tylko i nie wy-
øaÎcznie ± z zasadaÎ bezstronnosÂci panÂstwa w sprawach przekonanÂ
religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych, przy jednoczesnym
zapewnieniu ze strony panÂstwa swobody ich wyrazÇania w zÇyciu pu-
blicznym (por. art. 25 ust. 2 konstytucji). MozÇna sieÎ tu zastanawiacÂ,
czy ustawodawca konstytucyjny nie zaprzeczyø przypadkiem sam so-
bie, istotnie limitujaÎc wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, w jednym prze-
pisie ujmujaÎc jaÎ stosunkowo szeroko, w drugim zasÂ wyrazÂnie jaÎ za-
weÎzÇajaÎc i obejmujaÎc prawnaÎ gwarancjaÎ wolnosÂcÂ wyznawania, prezen-
towania i uzewneÎ trzniania poglaÎdoÂw wyøaÎcznie o charakterze religij-
nym. W efekcie sformuøowania art. 53 konstytucji, zwøaszcza w ust. 2
i 3, nadajaÎ ¹zasadzie roÂwnouprawnienia wierzaÎcych i niewierzaÎcych
iluzoryczny charakterº72.

Brak jednolitosÂci terminologicznej jest jednak tym wieÎkszy, zÇe
ustawodawca w tym samym art. 53 posøuguje sieÎ jeszcze innymi
okresÂleniami. W ten sposoÂb obok ¹wolnosÂci sumienia i religiiº
(ust. 1) mamy tezÇ wolnosÂcÂ przekonanÂ (ust. 3), a takzÇe ¹wolnosÂcÂ sÂwia-
topoglaÎduº (ust. 7) czy ¹wolnosÂcÂ przekonanÂ religijnych lub wyzna-
niaº (ust. 7). W tym ostatnim przypadku mozÇna sieÎ znowu zastana-
wiacÂ, dlaczego wolnosÂcÂ zostaøa tutaj wyrazÂnie odniesiona do przeko-
nanÂ religijnych, a nie przekonanÂ tout court, bo przeciezÇ o takaÎ (chy-
ba?) wolnosÂcÂ ustawodawcy chodziøo. Zamiast tego konstytucja po-
søuguje sieÎ zbitkaÎ pojeÎ ciowaÎ w postaci ¹wolnosÂcÂ przekonanÂ religij-
nych lub wyznaniaº, co prima facie sugeruje, zÇe wyznanie nie jest
wcale roÂwnoznaczne z przekonaniami religijnymi i ± bycÂ mozÇe ±
nie ma w sobie jakichkolwiek elementoÂw czy skøadnikoÂw o charakte-
rze religijnym czy chocÂby parareligijnym. Warto tezÇ zaznaczycÂ, zÇe
odreÎbny art. 48, dotyczaÎcy praw dzieci, przyznaje im ¹wolnosÂcÂ su-
mienia i wyznaniaº oraz ¹wolnosÂcÂ przekonanÂº. Trudno doprawdy
dociec, dlaczego w konstytucji wysteÎpuje tak szeroki rozrzut termi-
noÂw okresÂlajaÎcych teÎ samaÎ wolnosÂcÂ. MozÇna sieÎ tylko domysÂlacÂ, zÇe

72 Por. M. Pietrzak, Stosunki panÂstwo±kosÂcioÂø, s. 182.
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zasteÎpujaÎc wolnosÂcÂ wyznania mniej pojemnaÎ wolnosÂciaÎ religii, chcia-
no pozyskacÂ poparcie KosÂcioøa katolickiego dla konstytucji. Taki
koniunkturalizm nie wyszedø jednak ustawie zasadniczej na dobre,
bo nawet jesÂli przyjaÎcÂ, zÇe saÎ to synonimy, to uzÇywanie synonimoÂw jest
zaletaÎ co najwyzÇej tekstoÂw prawniczych, ale juzÇ nie prawnych. Ma-
niera wprowadzania do tekstu konstytucji zroÂzÇnicowanych terminoÂw,
nie zawsze i niekoniecznie znaczaÎcych przeciezÇ to samo, mozÇe wszak
doprowadzicÂ do powazÇnych rozbiezÇnosÂci interpretacyjnych. Nieza-
lezÇnie od tego sÂwiadczy tezÇ nie najlepiej o starannosÂci, jak i konsek-
wencji twoÂ rcoÂw konstytucji.

Autorzy konstytucji dorzucili jednak terminy nie tylko, zÇe bar-
dziej pojemne czy elastyczne, ale roÂwniezÇ tradycyjne, utrwalone
w aktach prawnych oraz ± co roÂwnie istotne ± w powszechnym
odbiorze, a tym samym majaÎce ustalonaÎ wykøadnieÎ . Konstytucja
marcowa z 1921 r., jak i lipcowa z 1952 r. operowaøy pojeÎ ciem
¹wolnosÂcÂ sumienia i wyznaniaº. Podobnie w umowach mieÎdzynaro-
dowych ratyfikowanych przez PolskeÎ przewazÇa zwrot gwarantujaÎcy
¹wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i wyznaniaº. Dotyczy to m.in. Powszech-
nej Deklaracji Praw Czøowieka z 1948 r. i Paktu Praw Cywilnych
i Politycznych z 1966 r. uchwalonych przez ONZ, Konwencji
o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci z 1950 r.
oraz Aktu KonÂcowego KBWE z 1975 r. W terminologii mieÎdzyna-
rodowej pojeÎ ciem zastanym, zaakceptowanym i obowiaÎzujaÎcym jest
wieÎ c pojeÎ cie ¹wolnosÂcÂ sumienia i wyznaniaº (freedom of religion

and beliefs lub la liberteÂ confessionnelle). Warto przy tym wskazacÂ,
zÇe czasami zwrot o wolnosÂci wyznania (freedom of beliefs), co cie-
kawe w nomenklaturze francuskiej jedyny (la liberteÂ confessionnel-

le), jest tøumaczony nie tylko i nie przede wszystkim jako wolnosÂcÂ
samego wyznania, ale szerzej ± jako wolnosÂcÂ przekonanÂ . NiewaÎtpli-
wie posøugiwanie sieÎ zwrotem ¹wolnosÂcÂ wyznaniaº, a jeszcze lepiej
¹wolnosÂcÂ przekonanÂº, oznacza ¹poszerzenie prawa jedynie do wol-
nosÂci religijnej o prawo do przekonanÂ innych nizÇ religijneº73, co
odpowiada obecnie wysteÎpujaÎcej tendencji do jak najszerszego za-
gwarantowania jednostce jej podstawowych praw i wolnosÂci. Szkoda

73 J. Osuchowski, Stosunki wyznaniowe, s. 20.
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tylko, zÇe tej tendencji nie ulegø polski ustrojodawca, wprowadzajaÎc
do ustawy zasadniczej zwrot, ktoÂ ry musi bycÂ odczytany jako wyrazÂ-
ny regres w stosunku do mozÇliwie szerokiego ujmowania wolnosÂci
wyznania (przekonanÂ), z jakim mamy dzisiaj do czynienia zaroÂwno
w aktach prawa mieÎdzynarodowego, jak i poszczegoÂ lnych krajo-
wych porzaÎdkach prawnych74.

Dlatego tezÇ uzÇycie przez wspoÂ øczesnego ustawodawceÎ konstytu-
cyjnego terminu ¹wolnosÂcÂ religiiº, pokazujaÎc wyrazÂnie cheÎ cÂ odcieÎ cia
sieÎ od terminologii zastanej, mozÇe sugerowacÂ, zÇe ¹w punkcie wyjsÂcia
analiz za przedmiot wolnosÂci uznaje sieÎ nie jednostkeÎ , ale religieÎ
pojeÎ taÎ jako pewna rzeczywistosÂcÂ spoøeczna czy kulturowaº75. W prze-
ciwienÂstwie do wolnosÂci religii wolnosÂcÂ sumienia i wyznania to ter-
miny, jak i odpowiadajaÎce im pojeÎ cia o bogatej tresÂci, obejmujaÎcej
wszystkie podstawowe aspekty wolnosÂci religijnej, walentne z punktu
widzenia relacji prawnych76. Co gorsza, ustawodawca w art. 53 ust. 2
zdecydowaø sieÎ zdefiniowacÂ wolnosÂcÂ religii, zaweÎzÇajaÎc jaÎ do wolnosÂci
wyboru i praktykowania religii77. Takie ujeÎ cie tej wolnosÂci roÂzÇni sieÎ
na niekorzysÂcÂ postanowienÂ mieÎdzynarodowych, ktoÂ re przez prawo
do wolnosÂci mysÂli, sumienia i wyznania rozumiejaÎ wolnosÂcÂ posiada-
nia, przyjmowania lub zmiany przekonanÂ przy jednoczesnym prawie
do uzewneÎ trzniania swoich przekonanÂ , podczas gdy Konstytucja RP
wolnosÂciaÎ religijnaÎ obejmuje tylko wolnosÂcÂ wyznawania, przyjmowa-
nia i uzewneÎ trzniania religii, czyli moÂwiaÎc kroÂ tko, wolnosÂcÂ wierzaÎ-
cych. Raz jeszcze ewokuje to pytanie, czy z wolnosÂci poreÎ czonej
w art. 53 mogaÎ korzystacÂ osoby niewierzaÎce, bo jesÂli nie ± a tak
nalezÇaøoby odczytacÂ literalnie ten artykuø ± to obecna regulacja kon-
stytucyjna musi bycÂ jednoznacznie oceniona jako anachronizm, zu-

74 Por. E. Schwierskott, Gwarancje wolnosÂci sumienia w systemach prawnych

Polski i Niemiec, ¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2003, nr 6, s. 55n.
75 K. Pyclik,WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (zaøozÇenia

filozoficzno-prawne), w: Prawa i wolnosÂci obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Ba-

naszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 458.
76 Por. M. Piechowiak,WolnosÂcÂ religijna. Aspekty filozoficznoprawne, ¹TorunÂski

Rocznik Praw Czøowieka i Pokojuº 1996, nr 3, s. 11.
77 Por. M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo prawne, Warszawa 1999,

s. 270.
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peønie nieprzystajaÎcy do dzisiejszego, niekwestionowanego przeciezÇ

standardu, jakim jest wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia, wyznania i przekonanÂ .
Agnostycy i ateisÂci nie saÎ bowiem objeÎ ci pakietem praw ochronnych
zawartym w art. 53 konstytucji78 i chcaÎc prezentowacÂ swoje poglaÎdy
oraz postawy, muszaÎ ± przy sÂcisÂle dogmatycznej interpretacji art. 53 ±
powoøywacÂ sieÎ albo na zasadeÎ roÂwnosÂci (art. 32 ust. 1 konstytucji),
albo na zakaz dyskryminacji ¹z jakiejkolwiek przyczynyº zawarty
w przepisie art. 32 ust. 2 konstytucji, albo wreszcie na ogoÂ lne prawo
do wolnosÂci ¹wyrazÇania poglaÎdoÂwº z art. 54 konstytucji.

Art. 53 w ust. 2 obok samego zdefiniowania ram przedmiotowych
wolnosÂci religii wzbudza szereg innych jeszcze zastrzezÇenÂ . Prima fa-

cie awersjeÎ musi juzÇ wzbudzicÂ chocÂby wyjaÎtkowa kazuistyka tego
przepisu. W zdaniu pierwszym ust. 2 art. 53 brzmi ¹wolnosÂcÂ religii
obejmuje...º, po czym nasteÎpuje enumeratywne wyliczenie tego, co
ustawodawca rozumie pod rzeczonaÎ wolnosÂciaÎ. Zastosowanie w tym
przepisie klauzuli enumeratywnej juzÇ samo w sobie jest naduzÇyciem.
Wynikaøoby bowiem z niego, zÇe wyøaÎcza on te elementy albo aspekty
wolnosÂci religii, ktoÂ re nie zostaøy wyrazÂnie wskazane. Za takim argu-
mentem przemawia chociazÇby wyjaÎtkowo rozbudowana postacÂ prze-
pisu, sugerujaÎca peønaÎ charakterystykeÎ wolnosÂci religii, co w efekcie
mozÇe spowodowacÂ, zÇe organy panÂstwa mogaÎ nie respektowacÂ tych
przejawoÂw swobody ekspresji religijnej, ktoÂ re nie zostaøy taksatyw-
nie wyliczone w konstytucji. ChcaÎc zatem uniknaÎcÂ takiego niebezpie-
czenÂstwa, nie jedynego zresztaÎ, bo katalog atrybutoÂw wolnosÂci reli-
gijnej z art. 53 ust. 2 konstytucji wcale nie jest ani peøny, ani skonÂ -
czony, nalezÇaøo dookresÂlicÂ, zÇe chodzi jedynie o wyliczenie przykøa-
dowe, w zÇadnym razie niezamknieÎ te, np. przez wskazanie, zÇe wolnosÂcÂ
religijna obejmuje ¹w szczegoÂ lnosÂciº, ¹zwøaszczaº lub ¹mieÎdzy inny-
miº79. W przeciwnym wypadku przejawy wolnosÂci religijnej, ktoÂ re
nie znalazøy sieÎ w tresÂci art. 53 ust. 2, nie saÎ juzÇ objeÎ te konstytucyjnaÎ
gwarancjaÎ, a to oznacza, zÇe ¹poszanowanie niewymienionych ele-
mentoÂw wolnosÂci religii beÎdzie musiaøo ustaÎpicÂ w razie konfliktu

78 Por. K. Pyclik, Postmodernistyczne/poststrukturalistyczne zaøozÇenia wolnosÂci

sumienia i wyznania, ¹PrzeglaÎd Prawa i Administracjiº 2003, t. 54, s. 229.
79 Por. R. M. Maøajny, Regulacja kwestii konfesyjnych, s. 302.
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z innymi dobrami explicite wymienionymi w przepisach konstytucji,
a niekiedy i w ustawodawstwie zwykøymº80. Tymczasem w nader
rozbudowanej, mocno kazuistycznej czeÎ sÂci ust. 2 art. 53, okresÂlajaÎcej
co obejmuje wolnosÂcÂ religii, zabrakøo tak wazÇnego, wreÎ cz kluczowe-
go elementu, jakim jest wolnosÂcÂ zakøadania zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych. W konsekwencji polska konstytucja gwarantuje indywidualnaÎ
wolnosÂcÂ religii (art. 53 ust. 1), gwarantuje tezÇ roÂwnouprawnienie
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (art. 25 ust. 1), ale nig-
dzie nie gwarantuje expressis verbis prawa do zakøadania odpowied-
nich zrzeszenÂ czy wspoÂ lnot religijnych81. Tymczasem ± jak to juzÇ

zostaøo wskazane ± od wymiaru wewneÎ trznego religii, identyfikowa-
nego z indywidualnaÎ wolnosÂciaÎ sumienia i wyznania, nie mozÇna od-
dzielicÂ tworzenia instytucjonalnego wymiaru zÇycia konfesyjnego. Jest
to integralny i specyficzny element wolnosÂci religii, niesprowadzalny
do jednego z aspektoÂw wolnosÂci zrzeszania sieÎ 82. Z tego punktu
widzenia w art. 53 istnieje dosÂcÂ powazÇna luka, ktoÂ ra nie pozwala
uznacÂ listy atrybutoÂw wolnosÂci religijnej zawartej w ust. 2 tego arty-
kuøu za zamknieÎ taÎ. JesÂli bowiem byøoby inaczej, to caøy ust. 2 art. 53
straciøby swojaÎ racjeÎ bytu, same bowiem ¹najlepsze nawet regulacje
dotyczaÎce relacji mieÎdzy instytucjami nie na wiele sieÎ zdadzaÎ, jesÂli nie
zabezpieczy sieÎ tego, co jest racjaÎ istnienia tych instytucjiº83.

Redakcja art. 53 w ust. 2 nasuwa jeszcze i inne uwagi krytyczne.
OtoÂzÇ waÎtpliwosÂci ± i to zasadniczej natury ± musi budzicÂ sam fakt, zÇe
ustawodawca podjaÎø w tym przepisie trud przedmiotowego zakresÂle-
nia granic wolnosÂci. Trud taki jest najzupeøniej zbeÎdny, poniewazÇ

80 K. Pyclik, Postmodernistyczne/poststrukturalistyczne zaøozÇenia, s. 229.
81 Uprawnienie to zapisane w warstwie søownej jako mozÇliwosÂcÂ ¹tworzenia

wspoÂ lnot religijnychº znajduje sieÎ w art. 2 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach

wolnosÂci sumienia i wyznania (Dz.U. z 2000 r., nr 26, poz. 319). Wydaje sieÎ jednak, izÇ

jako kluczowe dla prawidøowej realizacji wolnosÂci sumienia i wyznania winno bycÂ

wymienione wprost w przepisach konstytucyjnych, zwøaszcza woÂwczas, gdy przepisy

te enumerujaÎ szereg innych przejawoÂw wolnosÂci religijnej.
82 WolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ jest poreÎ czona w art. 58 konstytucji. Swobody tworze-

nia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie mozÇna jednak sprowadzicÂ do ogoÂ lnej klauzuli wol-

nosÂci zrzeszania, staÎd prawo do zakøadania organizacji konfesyjnych powinno bycÂ

osobno usytuowane w przepisach konstytucyjnych.
83 K. Pyclik, Postmodernistyczne/postrukturalistyczne zaøozÇenia, s. 228.
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zasadaÎ jest wolnosÂcÂ jednostki, a jej ograniczenia przez panÂ stwo saÎ
w kazÇdej sytuacji wyjaÎtkiem. Zamiast wieÎ c tworzycÂ dosÂcÂ sztucznaÎ
przeciezÇ i zawsze niepeønaÎ listeÎ przejawoÂw wolnosÂci religii (chocÂ
w rzeczywistosÂci nie tyle religii, ile wyznania84) autor ustawy zasad-
niczej powinien poprzestacÂ na klauzuli generalnej, poreÎ czajaÎcej wol-
nosÂcÂ religii jako takaÎ, bez wskazywania ± nawet przykøadowego ±
katalogu elementoÂw obejmujaÎcych owaÎ wolnosÂcÂ. W przeciwnym ra-
zie zaproponowane przez ustrojodawceÎ wyliczenie beÎdzie miaøo cha-
rakter co najwyzÇej przykøadowy, a zatem takzÇe i nieskonÂczony. Co
gorsza, formuøa egzemplifikacji uprawnienÂ przysøugujaÎcych jednost-
ce w zakresie wolnosÂci religijnej jest ± siøaÎ rzeczy ± wybitnie jedno-
stronna, autorytatywna. Potwierdza to zresztaÎ zestaw elementoÂw,
ktoÂ re z woli ustawodawcy konstytucyjnego obejmujaÎ wolnosÂcÂ religii.
Zestaw ten wskazuje azÇ nadto wyrazÂnie, zÇe technika enumeracji
ogranicza wolnosÂcÂ sumienia jedynie do wolnosÂci religijnej, a jeszcze
sÂcisÂlej, wolnosÂci ludzi wierzaÎcych, co narusza ewidentnie samaÎ istoteÎ
wolnosÂci sumienia i wyznania. JuzÇ zupeønie toutes proportions gar-

deÂes warto wskazacÂ, zÇe sposoÂb gwarantowania jakiejkolwiek wolnosÂ-
ci, polegajaÎcy na wyczerpujaÎcym wskazaniu, na czym ona polega, jest
charakterystyczny dla koncepcji panÂstwa i prawa, w ktoÂrej za zÂroÂdøo
praw i wolnosÂci jednostki uwazÇa sieÎ panÂ stwo. WolnosÂcÂ nie jest woÂw-
czas traktowana jako cosÂ zastanego, przyrodzonego, cosÂ, co nalezÇy
chronicÂ, ale jest w zasadzie konstytuowana czy tezÇ przyznawana
przez prawo wykreowane przez panÂstwo. Tymczasem ¹wolnosÂcÂ i pra-
wa czøowieka i obywatela to sfera wolna od ingerencji wøadzy, co
oznacza, zÇe roÂwniezÇ ich formy przejawiania sieÎ saÎ niezdeterminowa-
ne przyzwoleniem wøadzyº85. Dlatego definiowanie wolnosÂci przez
enumeratywne wyliczenie jej atrybutoÂw mozÇe prowadzicÂ nie tylko do
ograniczenia tej wolnosÂci, i to juzÇ w samym przepisie wprowadzajaÎ-
cym danaÎ wolnosÂcÂ, ale takzÇe ± jesÂli nie przede wszystkim ± do pre-
ponderancji panÂstwa. Technika taka w sposoÂb azÇ nadto emblema-

84 Albo, co byøoby odzwierciedleniem terminologii zawartej w dokumentach So-

boru WatykanÂskiego II, ¹wolnosÂci w sprawach religijnychº (libertas in religiosa). Por.

M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo, s. 283.
85 K. Pyclik, WolnosÂcÂ sumienia, s. 459.
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tyczny pokazuje wszak autorytatywnosÂcÂ i dyskrecjonalnosÂcÂ samego
panÂstwa, wyposazÇajaÎcego swoich obywateli w okresÂlonego rodzaju
prawa i wolnosÂci. PanÂstwo przy takiej konstrukcji wolnosÂci byøoby
kreatorem wolnosÂci, ktoÂ re przydzielacÂ by mogøo wedøug wøasnego
uznania, podczas gdy w rzeczywistosÂci wolnosÂci te saÎ ludziom przy-
rodzone i niezbywalne, panÂstwo zasÂ jedynie proklamuje, zÇe beÎdzie je
respektowacÂ.

Ochrona wolnosÂci religii zadekretowanej w art. 53 ust. 1 konsty-
tucji w aspekcie negatywnym polega na zapewnieniu kazÇdemu czøo-
wiekowi86 wolnosÂci od przymusu w uzewneÎ trznianiu lub nieuze-
wneÎ trznianiu przekonanÂ religijnych, o czym expressis verbis postana-
wia art. 53 ust. 6, oraz w tzw. prawie do milczenia, przewidzianym
przez art. 53 ust. 7 konstytucji. Zwøaszcza ten ostatni usteÎp, zgodnie
z ktoÂrym ¹nikt nie mozÇe bycÂ obowiaÎzany przez organy wøadzy pu-
blicznej do ujawnienia swojego sÂwiatopoglaÎdu, przekonanÂ religijnych
lub wyznaniaº, poreÎ cza ± szczegoÂ lnie w koniunkcji z art. 25 ust. 2
konstytucji ± bezstronny pod wzgleÎdem sÂwiatopoglaÎdowym charak-
ter panÂstwa87. Dopiero bowiem ten artykuø nakøada na wszystkie
organy i zakøady publiczne obowiaÎzek powstrzymywania sieÎ od ja-
kiegokolwiek angazÇowania sieÎ w sprawy religijno-sÂwiatopoglaÎdowe,
po to, by zapewnicÂ jednostce swobodeÎ wyboru religii lub sÂwiatopo-
glaÎdu oraz posteÎpowania zgodnego z ich nakazami bez roÂwnoczes-
nego nacisku z ich strony. Tylko bowiem bezstronnosÂcÂ w poøaÎczeniu
z indywidualnym prawem do milczenia gwarantuje neutralnosÂcÂ panÂ -
stwa i jego organoÂw, gdyzÇ zabrania organom publicznym (tj. panÂ -
stwowym i samorzaÎdowym) interesowania sieÎ wyznaniem czy sÂwia-
topoglaÎdem obywateli88.

OczywisÂcie, ochrona wolnosÂci uzewneÎ trzniania przez kazÇdego
swych przekonanÂ religijnych, chocÂ w rzeczywistosÂci nie tylko takich,

86 Na podkresÂlenie zasøuguje fakt, zÇe okresÂlajaÎc podmiotowy zasieÎ g wolnosÂci

sumienia i wyznania, przepisy konstytucyjne posøugujaÎ sieÎ najszerszymi z mozÇliwych

okresÂleniami, takimi jak ¹kazÇdyº lub ¹niktº. Por. np. J. Krukowski, Konstytucyjna

ochrona wolnosÂci sumienia i religii, w: SzesÂcÂ lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

DosÂwiadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 160, 161.
87 Por. J. Szymanek, BezstronnosÂcÂ, s. 46.
88 Por. M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo, s. 275n.
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ale przekonanÂ ¹w ogoÂ leº, wchodzi w zakres takzÇe i innych konstytu-
cyjnych gwarancji wolnosÂciowych, takich jak wolnosÂcÂ søowa (art. 54
konstytucji), wolnosÂcÂ organizowania pokojowych zgromadzenÂ
(art. 57) czy wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ (art. 58). Artykuøy te przez to,
zÇe ¹dotykajaÎº problematyki wyznaniowej, stanowiaÎ normy odnoszaÎ-
ce sieÎ do prawa wyznaniowego pojmowanego sensu largo. WzgleÎdem
materii wyznaniowej traktowanej w dosøownym tego søowa znacze-
niu, a zatem wzgleÎdem przepisoÂw zawartych w art. 25 oraz 53, majaÎ
one juzÇ charakter wyrazÂnie wtoÂrny, drugoplanowy. OkresÂlajaÎc jed-
nak en geÂneÂral sytuacjeÎ wyznaniowaÎ czy ± jeszcze szerzej ± sÂwiato-
poglaÎdowaÎ jednostki, nie mogaÎ bycÂ pomijane, gdyzÇ z woli ustawo-
dawcy ksztaøtujaÎ model praw czøowieka i obywatela nakresÂlony przez
przepisy ustawy zasadniczej. Jest rzeczaÎ niekwestionowanaÎ, zÇe inte-
gralnaÎ czeÎ sÂciaÎ takiego modelu, jego najwazÇniejszym substratem, a juzÇ

na pewno jednym z najwazÇniejszych, saÎ te normy, ktoÂ re definiujaÎ
wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, zaroÂwno taÎ czysto indywidualnaÎ, jak
i taÎ ukierunkowanaÎ na kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe, czyli
wolnosÂcÂ kolektywnaÎ.

PODSUMOWANIE

PodsumowujaÎc, powiedziecÂ trzeba, zÇe regulacja kwestii konfesyj-
nych w obowiaÎzujaÎcej konstytucji nie jest satysfakcjonujaÎca. WaÎtpli-
wosÂci budzi przy tym zaroÂwno regulacja wolnosÂci sumienia i wyznania
w ujeÎ ciu indywidualnym, jak i zbiorowym. Charakterystyka relacji
panÂstwa i kosÂcioøa dokonana w najnowszej konstytucji miesÂci sieÎ
w ramach szerokiego wzorca oddzielenia, chocÂ przyznacÂ trzeba, zÇe
ustawodawca konstytucyjny nie zdecydowaø sieÎ kategorycznie, tj. ex-
pressis verbis, ustanowicÂ panÂstwa sÂwieckiego, wyrazÂnie zakøadajaÎce-
go separacjeÎ instytucji panÂstwowych i religijnych. To sui generis za-
woalowanie czy tezÇ ¹niedomoÂwienieº nakresÂlonego w konstytucji
modelu stosunkoÂw panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi jest efek-
tem ¹dowolnosÂci w rozumieniu pojeÎ cÂ prawnych i ustrojowych majaÎ-
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cych ustalone znaczenie w prawie konstytucyjnym i wyznaniowym,
[oraz oceniania] ich przez pryzmat praktyki peerelowskiej, wypacza-
jaÎcej znaczenie tych terminoÂwº89. Wreszcie ¹na sposoÂb unormowa-
nia kwestii konfesyjnych w Konstytucji III RP rzutuje charakter pol-
skiej religijnosÂci ± powierzchowny, bardziej obrzeÎdowy nizÇ refleksyj-
ny, pozostawanie w ramach panÂstwa komunistycznego przez prawie
poÂ øwiecze, kosÂcielne plany uczynienia z Polski wzorcowej demokracji
katolickiej oraz polityczna instrumentalizacja religiiº90. OryginalnosÂcÂ
konstrukcji søownych i ich wyrazÂne ¹nachylenieº teologiczne nie
zmieniajaÎ jednak generalnej oceny rozwiaÎzanÂ zaproponowanych
w nowej konstytucji. Z tresÂci poszczegoÂ lnych przepisoÂw ustawy za-
sadniczej wynika bowiem niedwuznacznie sÂwiecki, neutralny charak-
ter panÂ stwa. Jest to jednak tylko model konstytucyjny (teoretyczny),
ktoÂ ry uwzgleÎdniajaÎc praktykeÎ polskaÎ, wcale nie musi bycÂ ostatecznie
i do konÂca zrealizowany. Sprzyja temu zwøaszcza ± i to jest najwieÎk-
szy mankament regulacji kwestii konfesyjnych w obowiaÎzujaÎcej kon-
stytucji ± nie najszczeÎ sÂliwsza konstrukcja przepisoÂw, ktoÂ re w praktyce
mogaÎ bycÂ roÂzÇnie interpretowane.

89 M. Pietrzak, Konstytucyjne podstawy prawa wyznaniowego, w: Konstytucyjne

podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001, s. 171.
90 R. M. Maøajny, Regulacja kwestii konfesyjnych, s. 303.
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ARTUR KUSÂ

ZWOLNIENIA CELNE KOSÂCIELNYCH OSOÂ B PRAWNYCH
W SYSTEMIE ZWOLNIENÂ CELNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

WPROWADZENIE

JednaÎ z podstawowych zasad wspoÂ øczesnego prawa celnego jest
zasada powszechnosÂci ceø i opøat celnych1. Z zasady tej wynika, izÇ

wszystkie podmioty uczestniczaÎce w sferze handlu zagranicznego zo-
bowiaÎzane saÎ pøacicÂ cøa w wysokosÂci wynikajaÎcej w danym okresie
z taryfy celnej, a takzÇe uiszczacÂ dodatkowe opøaty celne2. Zasada ta
funkcjonuje nie tylko na gruncie teorii prawa celnego, ale mozÇe takzÇe
bycÂ przyroÂwnana do zasady powszechnosÂci opodatkowania, ktoÂ rawy-
nika wprost z przepisoÂw polskiej konstytucji3. KazÇdy (tj. osoba fizycz-
na, prawna, jednostka nieposiadajaÎca osobowosÂci prawnej) jest bo-
wiem zobowiaÎzany do ponoszenia cieÎ zÇaroÂw i sÂwiadczenÂ publicznych,
w tym podatkoÂw, okresÂlonych w ustawie. Cøo jest specyficznym ro-
dzajem podatku (daninaÎ publicznaÎ) pobieranym przez panÂstwo lub
ugrupowanie integracyjne (np. UnieÎ EuropejskaÎ) nakøadanym na to-
wary importowane (czasami roÂwniezÇ na towary eksportowane)w sÂcisÂ-

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 Szerzej zob.: A. KusÂ, Prawo celne, Bydgoszcz±Lublin 2003, s. 93n.
2 Zob. rodzaje opøat celnych w Polsce w: rozporzaÎdzeniu Ministra FinansoÂw

z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opøat pobieranych przez organy celne

(Dz.U. nr 87, poz. 832) i rozporzaÎdzeniu Ministra FinansoÂw z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie ryczaøtowych stawek opøat za badania lub analizy przeprowadzane przez

laboratoria celne (Dz.U. nr 94, poz. 913).
3 Zob. art. 84 Konstytucji RP.



le okresÂlonych przypadkach4. Jest to nalezÇnosÂcÂ, ktoÂ ra musi zostacÂ
zapøacona, aby towar moÂgø bycÂ wwieziony lub wywieziony z danego
panÂstwa (grupy panÂstw). Ekonomiczny mechanizm dziaøania ceø po-
lega na tym, zÇe zwieÎkszajaÎ one ceneÎ towaroÂw. Po 1 maja 2004 r. cøo
pobierane na polskiej granicy, beÎdaÎcej jednoczesÂnie granicaÎ celnaÎ
Unii Europejskiej, w 75% trafia do budzÇetu ogoÂ lnego Unii, a 25%
pobranych nalezÇnosÂci celnych pozostaje w gestii administracji celnej,
ktoÂ ra te nalezÇnosÂci pobraøa. Wynika z tego, zÇe pobrane przez polskaÎ
administracjeÎ celnaÎ nalezÇnosÂci celnewwieÎkszosÂci zasilajaÎ budzÇetUnii
Europejskiej, a nie budzÇet krajowy. Ewentualne narazÇenie na uszczu-
plenie nalezÇnosÂci celnej, ktoÂ re jest sankcjonowane w kodeksie kar-
nym skarbowym5, beÎdzie stanowiøo zatem w gøoÂwnej mierze uszczu-
plenie tzw. systemu zasoboÂw wøasnych Unii Europejskiej. Polska,
wsteÎpujaÎc do Unii Europejskiej, zobowiaÎzana byøa bowiem przyjaÎcÂ
caøy dorobekwspoÂ lnotowy (acquis communautaire), pozawynegocjo-
wanymi okresami przejsÂciowymi okresÂlonymi w Traktacie Akcesyj-
nym. W skøad dorobku wspoÂ lnotowego wchodzaÎ takzÇe przepisy sze-
roko pojeÎ tego prawa celnego. Unia Europejska jest uniaÎ celnaÎ, co
oznacza, zÇe na caøymobszarze celnymUnii obowiaÎzujaÎ jednolite prze-
pisy celne, wspoÂ lna taryfa celna, a w handlu pomieÎdzy krajami czøon-
kowskimi nie pobiera sieÎ ceø i opøat o skutkach podobnych do ceø6.

Zwolnienia celne stanowiaÎ zatem wyjaÎtek od zasady powszech-
nosÂci ceø i opøat celnych. Stosowane saÎ przede wszystkimw przypadku
obrotu towarowego pomieÎdzy podmiotami, ktoÂ rych siedziba (miejs-
ce zamieszkania) znajduje sieÎ na obszarze jednego z krajoÂw czøon-
kowskich Unii Europejskiej (tzw. osoby wspoÂ lnotowe7), a innymi

4 Szerzej zob.: A. KusÂ, PojeÎcie i rodzaje ceø, ¹Prawo ± Administracja ± KosÂcioÂ øº,

2001, nr 4 (8), s. 117-130.
5 Zob. rozdziaø 7 ustawy z dnia 10 wrzesÂnia 1999 r. ± Kodeks karny skarbowy

(Dz.U. z 1999 r., nr 83, poz. 930 ze zm.), zatytuøowany ¹PrzesteÎpstwa skarbowe i wy-

kroczenia skarbowe przeciwko obowiaÎzkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicaÎ

towarami i usøugamiº.
6 Zob. art. 23-27 Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂ lnoteÎ EuropejskaÎ (dalej:

TWE).
7 Zob. art. 4 pkt 2 rozporzaÎdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pazÂdzier-

nika 1992 r. ustanawiajaÎcego WspoÂ lnotowy Kodeks Celny (dalej: KCWE).
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podmiotami, ktoÂ rych siedziba (miejsce zamieszkania) znajduje sieÎ
w krajach trzecich, tj. nienalezÇaÎcych do Unii. Zwolnienia stosowane
saÎ na wniosek zgøaszajaÎcego, z czego wynika, izÇ organy celne nie
stosujaÎ z urzeÎdu (automatycznie) zwolnienÂ celnych towaroÂw przywo-
zÇonych lub wywozÇonych z obszaru celnego Unii Europejskiej.

ZARYS SYSTEMU ZWOLNIENÂ CELNYCH

OBOWIAÎZUJAÎCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

W Unii Europejskiej podstaweÎ opracowania kompleksowego
systemu regulacji zwiaÎzanych ze zwolnieniami celnymi stanowi roz-
porzaÎdzenie Rady (EWG) nr 918/83 z 28 marca 1983 r.8, ktoÂ re weszøo
w zÇycie 1 lipca 1984 r. Podstawowym celem rozporzaÎdzenia byøo
uporzaÎdkowanie wspoÂ lnotowego systemu zwolnienÂ celnych, gdyzÇ

podstawowy akt z zakresu wspoÂ lnotowego prawa celnego ± Kodeks
CelnyWspoÂ lnot Europejskich9 zawiera jedynie upowazÇnienie do wy-
dania takiego rozporzaÎdzenia. Generalne zasady stosowania zwol-
nienÂ celnych zawarte zostaøy w preambule rozporzaÎdzenia 918/83.
Zgodnie z tymi wytycznymi nalezÇnosÂci celne okresÂlone we wspoÂ lno-
towej taryfie celnej10 nalezÇy stosowacÂ w odniesieniu do wszystkich
towaroÂw przywozÇonych doWspoÂ lnoty. Zwolnienie z nalezÇnosÂci przy-
wozowych nasteÎpuje w wysokosÂci nalezÇnosÂci, jakimi towary te byøyby
normalnie obciaÎzÇone. Z tego wynika, zÇe nie ma mozÇliwosÂci dokona-
nia czeÎ sÂciowego zwolnienia od cøa, lecz wyøaÎcznie w wysokosÂci od-
powiadajaÎcej nalezÇnosÂciom celnym wynikajaÎcym z taryfy celnej.

8 Zob. RozporzaÎdzenie Rady (EWG) z dnia 28 marca 1983 r., nr 918/83 (Dz.U.

WE nr L 265/1 z poÂzÂn. zm. (dalej: rozporzaÎdzenie 918/83). Szerzej na ten temat zob.:

A. JeÎdruszczak, Z. JanÂczyk, Zwolnienia celne w Unii Europejskiej. PrzeglaÎd wybra-

nych zagadnienÂ , TorunÂ 2000; C. Wernic, H. Sylwestrowicz, WspoÂlnotowy i narodowy

system zwolnienÂ celnych, Szczecin 2005.
9 Art. 184 KCWE.

10 RozporzaÎdzenie Komisji (WE) nr 1789/2003 z 11 wrzesÂnia 2003 r. zmieniajaÎce

zaøaÎcznik I do rozporzaÎdzenia Rady EWG nr 2658/87 w sprawie nomenklatury towa-

rowej i statystycznej oraz w sprawie WspoÂ lnej Taryfy Celnej.
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WspoÂ lnotowy system zwolnienÂ celnych wynika z wielostronnych
umoÂw mieÎdzynarodowych, ktoÂ rych kraje czøonkowskie saÎ stronami.
W zwiaÎzku z tym, zgodnie z zasadaÎ roÂwnosÂci w handlu zagranicznym,
wprowadzone zostaøy przepisy dotyczaÎce zwolnienÂ celnych, tak aby
wszystkie osoby wspoÂ lnotowe (przedsieÎbiorcy, osoby fizyczne i praw-
ne) byøy traktowane roÂwno i jednakowo korzystaøy z prawem prze-
widzianych przywilejoÂw. MieÎdzy innymi w tym celu przewidziano
takzÇe specjalny komitet dla zapewnienia jednolitego stosowania sys-
temu zwolnienÂ celnych w Unii Europejskiej.

BioraÎc pod uwageÎ pewne roÂzÇnice w systemach prawnych po-
szczegoÂ lnych panÂstw, nie okresÂlono ogoÂ lnych i jednakowych, obo-
wiaÎzujaÎcych w caøej Unii Europejskiej procedur zwiaÎzanych ze zwol-
nieniami celnymi. PoszczegoÂ lne kraje czøonkowskie mogaÎ w tym celu
ustanawiacÂ odreÎbne procedury i zasady posteÎpowania przy korzys-
taniu ze zwolnienÂ celnych. Dodatkowo kazÇdy kraj czøonkowski uzys-
kaø prawo (co prawda w bardzo waÎskim zakresie) do wprowadzania
wøasnych zakazoÂw lub ograniczenÂ przywozowych baÎdzÂ wywozowych
w handlu pomieÎdzy poszczegoÂ lnymi krajami czøonkowskimi Unii.
W uzasadnionych bowiem przypadkach istnieje prawnie dopuszczal-
na mozÇliwosÂcÂ ustanawiania w obreÎbie kazÇdego panÂstwa takich ogra-
niczenÂ . Zakazy i ograniczenia mogaÎ bycÂ podyktowane wzgleÎdami
moralnosÂci publicznej, porzaÎdku publicznego, ochrony zdrowia i zÇy-
cia osoÂb oraz zwierzaÎt i rosÂlin, ochrony skarboÂw narodowych o war-
tosÂci artystycznej, historycznej lub archeologicznej lub ochrony wøas-
nosÂci intelektualnej11. Z kolei zakazy przywozu baÎdzÂ wywozu okresÂ-
lonych towaroÂw z krajoÂw trzecich (tj. niebeÎdaÎcych czøonkami Unii
Europejskiej) traktowane saÎ jako pozataryfowa reglamentacja obro-
tu towarowego z zagranicaÎ i wprowadzane w formie rozporzaÎdzenia
Rady Unii Europejskiej12. Zakazy takie obowiaÎzujaÎ na caøym obsza-
rze celnym Unii Europejskiej.

11 Zob. art. 30 TWE.
12 Zob. np. rozporzaÎdzenie Rady nr 1081/2000 wprowadzajaÎce zakaz sprzedazÇy,

dostawy oraz eksportu do Birmy produktoÂw, ktoÂre mogaÎ søuzÇycÂ do represji wewneÎ trz-

nych lub terroryzmu.
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RozporzaÎdzenie 918/83 zawiera szczegoÂ øowy katalog przypad-
koÂw, w ktoÂ rych ze wzgleÎdu na szczegoÂ lne okolicznosÂci i w zalezÇnosÂci
od sytuacji mozÇe zostacÂ udzielone zwolnienie z nalezÇnosÂci przywo-
zowych (przy dopuszczeniu do wolnego obrotu) lub nalezÇnosÂci wy-
wozowych (przy wywozie towaroÂw poza obszar celny WspoÂ lnoty).
Zawiera takzÇe søowniczek definicji majaÎcych zastosowanie do caøosÂci
tego aktu prawnego. WazÇne znaczenie ma takzÇe to, izÇ we wspoÂ lno-
towym systemie zwolnienÂ celnych przewidziane zostaøy wyjaÎtki od
ogoÂ lnych zasad dotyczaÎcych zwolnienÂ celnych towaroÂw przywozÇo-
nych lub wywozÇonych z krajoÂw czøonkowskich Unii Europejskiej.
WyjaÎtkowe traktowanie towaroÂw mozÇe nastaÎpicÂ jedynie w kilku
szczegoÂ øowo okresÂlonych sytuacjach13.

W przepisach wspoÂ lnotowych ustanowiona zostaøa zasada, zgod-
nie z ktoÂraÎ, jezÇeli mieÎdzynarodowa konwencja, do ktoÂrej kraj czøon-
kowski zamierza przystaÎpicÂ, przewiduje zwolnienia, kraj czøonkowski
powinien przedstawicÂ komisji wniosek zawiadamiajaÎcy o stosowaniu
tych zwolnienÂ , przekazujaÎc wszystkie niezbeÎdne informacje. Powia-

13 Po pierwsze ± w sytuacjach wynikajaÎcych ze stosowania Konwencji WiedenÂ -

skiej o Stosunkach Dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r., a takzÇe Konwencji

WiedenÂskiej o Stosunkach Konsularnych z dnia 24 kwietnia 1963 r. lub innych kon-

wencji konsularnych baÎdzÂ Konwencji o Misjach Specjalnych podpisanej w Nowym

Jorku dnia 16 grudnia 1969 r. Po drugie ± wyjaÎtki mogaÎ wynikacÂ ze zwyczajowych

przywilejoÂw udzielanych na mocy umoÂw mieÎdzynarodowych lub umoÂw dotyczaÎcych

siedzib, ktoÂ rych stronaÎ jest kraj trzeci lub organizacja mieÎdzynarodowa, wøaÎcznie ze

zwolnieniami udzielanymi w zwiaÎzku ze spotkaniami o charakterze mieÎdzynarodo-

wym. Po trzecie ± zwolnienia mogaÎ wynikacÂ ze zwyczajowych przywilejoÂw udzielanych

na mocy umoÂw mieÎdzynarodowych zawartych przez wszystkie kraje czøonkowskie

i ustanawiajaÎcych instytucje lub organizacje prawa mieÎdzynarodowego o charakterze

kulturalnym lub naukowym. Po czwarte ± wyjaÎtkowe traktowanie towaroÂw mozÇe

takzÇe wynikacÂ ze zwyczajowych przywilejoÂw i immunitetoÂw udzielanych w ramach

zawartych z krajami trzecimi umoÂw o wspoÂ øpracy kulturalnej, naukowej lub technicz-

nej. Po piaÎte ± zwolnienia mogaÎ takzÇe wynikacÂ ze szczegoÂ lnych, ustanowionych w ra-

mach umoÂw zawartych z krajami trzecimi i przewidujaÎcych wspoÂ lne dziaøania majaÎce

na celu ochroneÎ osoÂb lub sÂrodowiska. Po szoÂste ± wyjaÎtki mogaÎ wynikacÂ ze szczegoÂ l-

nych, ustanowionych w ramach umoÂw zawartych z krajami graniczaÎcymi, uzasadnio-

nych charakterem wymiany przygranicznej z tymi krajami. Po sioÂdme ± mogaÎ to bycÂ

zwolnienia udzielane w ramach umoÂw zawartych na zasadzie wzajemnosÂci z krajami

trzecimi stron Konwencji o mieÎdzynarodowym Lotnictwie Cywilnym.
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domienie nie jest konieczne, w przypadku gdy dana konwencja mieÎ -
dzynarodowa przewiduje zwolnienia mieszczaÎce sieÎ w granicach
okresÂlonych prawem wspoÂ lnotowym. Regulacje zawarte w rozporzaÎ-
dzeniu 918/83 nie stanowiaÎ ponadto przeszkody w utrzymaniu do-
datkowych odreÎbnosÂci funkcjonujaÎcych w prawie wspoÂ lnotowym14.

Zwolnienie celne mozÇe zostacÂ udzielone jedynie przez organy
celne kraju czøonkowskiego, na obszarze ktoÂrego towary majaÎ zostacÂ
wykorzystane. Organy celne krajoÂw czøonkowskich uprawnione zos-
taøy do stosowania wszelkich uzasadnionych sÂrodkoÂw, aby towary
dopuszczonego obrotu z zastosowaniem zwolnienÂ z nalezÇnosÂci przy-
wozowych ze wzgleÎdu na ich uzÇycie przez odbiorceÎ nie zostaøy wy-
korzystane do innych celoÂw bez uiszczenia odpowiednich nalezÇnosÂci
przywozowych, z wyjaÎtkiem przypadkoÂw gdy zmiana przeznaczenia
dokonana zostanie z zachowaniem warunkoÂw okresÂlonych w rozpo-
rzaÎdzeniu. W przypadku gdy ten sam podmiot speønia roÂwnoczesÂnie
warunki wymagane dla udzielania zwolnienia z nalezÇnosÂci przywo-
zowych (wywozowych) na podstawie roÂzÇnych przepisoÂw rozporzaÎ-
dzenia, przepisy te stosuje sieÎ jednoczesÂnie. Gdy zwolnienie z cøa
uzalezÇnione jest od speønienia okresÂlonych warunkoÂw, osoba zainte-
resowana powinna dostarczycÂ dowoÂd, zÇe warunki te zostaøy speønio-
ne. JezÇeli zwolnienie z nalezÇnosÂci przywozowych (wywozowych)

14 OdreÎbnosÂci te dotyczaÎ: po pierwsze ± utrzymania specjalnego statusu GoÂry

Athos (gwarancja ta zawarta jest w art. 105 konstytucji greckiej), po drugie ± utrzy-

mania przez FrancjeÎ i HiszpanieÎ szczegoÂ øowych zwolnienÂ celnych (azÇ do wejsÂcia w zÇy-

cie zasad regulujaÎcych stosunki handlowe pomieÎdzy WspoÂ lnotaÎ i AndoraÎ, tj. zwolnienÂ

wynikajaÎcych z konwencji z dnia 13 lipca 1967 r. oraz konwencji zawartej w dniach

22 i 23 listopada 1967 r. mieÎdzy FrancjaÎ i HiszpaniaÎ a AndoraÎ), po trzecie ± utrzymania

przez kraje czøonkowskie, do wysokosÂci 210 euro, zwolnienÂ wykraczajaÎcych poza

szczegoÂ øowo okresÂlone zwolnienia udzielane marynarzom floty handlowej dokonujaÎ-

cej przewozoÂw mieÎdzynarodowych. Ponadto, do czasu wydania wspoÂ lnotowych prze-

pisoÂw w danej dziedzinie, kraje czøonkowskie majaÎ roÂwniezÇ prawo do udzielania

szczegoÂ lnych zwolnienÂ siøom zbrojnym stacjonujaÎcym na obszarze kraju czøonkowskie-

go i niewchodzaÎcym w skøad jego siø zbrojnych, z zastosowaniem postanowienÂ umoÂw

mieÎdzynarodowych. RoÂwniezÇ do czasu wydania wspoÂ lnotowych przepisoÂw w danej

dziedzinie przepisy rozporzaÎdzenia 918/83 nie stanowiaÎ przeszkody dla utrzymania

przez kraje czøonkowskie zwolnienÂ pracownikom przesiedlajaÎcym sieÎ po przynajmniej

6-miesieÎ cznym pobycie poza obszarem celnym WspoÂ lnoty zwiaÎzanym z dziaøalnosÂciaÎ

zawodowaÎ.

ARTUR KUSÂ50



udzielane jest do kwoty okresÂlonej w euro, kraje czøonkowskie mogaÎ
zaokraÎglicÂ (w goÂreÎ lub w doÂ ø) sumeÎ beÎdaÎcaÎ wynikiem przeliczenia tej
kwoty na waluteÎ krajowaÎ. Kraje czøonkowskie mogaÎ roÂwniezÇ nie
zmieniacÂ roÂwnowartosÂci wwalucie krajowej kwoty okresÂlonej w euro,
jezÇeli przy okresÂlaniu kursoÂw, po przeliczeniu tej kwoty przed zao-
kraÎgleniem, kwota wyrazÇona w walucie krajowej zostanie zmieniona
o mniej nizÇ 5%. Do rozpatrywania spraw dotyczaÎcych stosowania
rozporzaÎdzenia ustanowiony zostaø Komitet ZwolnienÂ Celnych, skøa-
dajaÎcy sieÎ z przedstawicieli krajoÂw czøonkowskich i przedstawiciela
Komisji15.

ZWOLNIENIA CELNE KOSÂCIELNYCH OSOÂ B PRAWNYCH

Zwolnienia celne kosÂcielnych osoÂb prawnych ulegøy znacznym
modyfikacjom po 1 maja 2004 r. Do tego dnia zwolnienia celne dla
tej grupy podmiotoÂw regulowane byøy przede wszystkim w ustawie
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania16. Nie mozÇna jednak
zapominacÂ, izÇ w poszczegoÂ lnych ustawach regulujaÎcych stosunek
panÂstwa do prawnie uznanych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
zawarte byøy (i saÎ nadal) regulacje odnoszaÎce sieÎ do zwolnienÂ od cøa.
W zwiaÎzku z tym to tylko prawnie uznane kosÂcioøy i zwiaÎzki wyzna-
niowe mogaÎ korzystacÂ ze szczegoÂ øowo okresÂlonych zwolnienÂ od cøa.
Warto jednak zwroÂcicÂ uwageÎ , izÇ regulacje zawarte w szczegoÂ øowych
ustawach powtarzajaÎ unormowanie zawarte w podstawowej dla tej
kwestii ustawie o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania.

Do dnia wstaÎpienia Polski do Unii Europejskiej regulacje prawne
w zakresie zwolnienÂ celnych byøy wyøaÎcznie regulacjami wewneÎ trz-
nymi. Ustawodawca moÂgø wprowadzacÂ przepisy dotyczaÎce zwolnienÂ
celnych w ramach szeroko pojeÎ tej swobody ustawodawczej. Cøa byøy
bowiem nalezÇnosÂciami, ktoÂ re wpøywaøy bezposÂrednio do budzÇetu
panÂstwa17. To wewneÎ trzne regulacje prawne mogøy wprowadzacÂ wy-

15 A. JeÎdruszczak, Z. JanÂczyk, Zwolnienia celne, s. 111-114.
16 Zob. art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci

sumienia i wyznania (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., nr 26, poz. 319 z poÂzÂn. zm.).
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jaÎtki od zasady powszechnosÂci ceø i opøat celnych i w ten sposoÂb
wpøywacÂ na handel zagraniczny lub uprzywilejowywacÂ okresÂlone
podmioty. PanÂstwo w ten sposoÂb stymulowaøo przywoÂz okresÂlonych
towaroÂw (zakres przedmiotowy) lub tezÇ zwalniaøo od cøa okresÂlone
grupy podmiotoÂw (zakres podmiotowy).

PosÂroÂd szeregu zwolnienÂ celnych funkcjonujaÎcych w Polsce w ob-
rocie prawnym przed dniem 1 maja 2004 r. przewidziano, izÇ wolne od
opøat celnych byøy przesyøane z zagranicy dla osoÂb prawnych kosÂcio-
øoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dwa rodzaje daroÂw: po pierw-
sze ± towary przeznaczone na cele kultowe, charytatywno-opiekunÂ -
cze i osÂwiatowo-wychowawcze. Zwolnienia te nie dotyczyøy jednak
wyroboÂw akcyzowych oraz samochodoÂw osobowych, ktoÂ re to towary
wyøaÎczone zostaøy z katalogu zwolnionych od cøa juzÇ w 1997 r., po
drugie ± od cøa zwolnione byøy maszyny, urzaÎdzenia i materiaøy poli-
graficzne oraz papier. PowyzÇsze zwolnienia z dniem wejsÂcia Polski do
Unii Europejskiej nie mogaÎ bycÂ stosowane. W Unii Europejskiej
jedyne zwolnienia, ktoÂ re funkcjonujaÎ, to te, ktoÂ re zawarte saÎ w roz-
porzaÎdzeniu 918/83 lub w konwencjach mieÎdzynarodowych18.

Nie oznacza to jednak, zÇe prawnie uznane kosÂcioøy i zwiaÎzki wy-
znaniowe nie mogaÎ juzÇ po 1 maja 2004 r. korzystacÂ z zÇadnych zwol-
nienÂ celnych. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. ± Przepisy wprowadza-
jaÎce ustaweÎ ± Prawo celne19 wprowadziøa szereg zmian w ustawach
szczegoÂ lnych, dostosowujaÎc polskie prawo do wymaganÂ wspoÂ lnoto-
wego prawa celnego. PosÂroÂd wielu zmian azÇ 13 artykuøoÂw (art. 4-12
i art. 14-17) dotyczy zwolnienÂ celnych przewidzianych dla kosÂciel-
nych osoÂb prawnych. Ustawa wprowadza zmiany w szczegoÂ øowych
ustawach okresÂlajaÎcych relacjeÎ pomieÎdzy panÂstwem i poszczegoÂ lnymi
kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, a takzÇe wprowadza zmiany
w ustawie o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania20. TresÂcÂ nor-
matywna tych przepisoÂw jest identyczna ± mozÇna zatem rozpatrywacÂ

17 Wraz z podatkami granicznymi stanowiøy ok. 30% wpøywoÂw do budzÇetu

panÂstwa.
18 Zob. T. Senda, Zwolnienia celne, w: Prawo celne, red. W. CzyzÇowicz, War-

szawa 2004, s. 300.
19 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. ± Przepisy wprowadzajaÎce ustaweÎ ± Prawo

celne (Dz.U. nr 68, poz. 623).
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je øaÎcznie. Zgodnie z tymi przepisami zwalnia sieÎ z nalezÇnosÂci celnych
przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-opiekunÂ -
cze i osÂwiatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kultural-
nym przeznaczone na cele kultu, przywozÇone dla osoÂb prawnych
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w granicach i na warun-
kach okresÂlonych w rozporzaÎdzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca
1983 r., ustanawiajaÎcym wspoÂ lnotowy system zwolnienÂ celnych. Z ta-
kiego brzmienia przepisoÂw wynikajaÎ nasteÎpujaÎce wnioski.

Po pierwsze ± zakres podmiotowy zwolnienÂ celnych po 1 maja
2004 r. pozostaje niezmieniony w poroÂwnaniu ze zwolnieniami prze-
widzianymi przed wstaÎpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ze zwol-
nienÂ celnych mogaÎ korzystacÂ wieÎ c prawnie uznane w Polsce kosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe okresÂlone w szczegoÂ øowych ustawach. To, ja-
kie kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe beÎdaÎ uznawane przez panÂstwo, nie
jest regulowane na poziome prawa wspoÂ lnotowego, lecz wewneÎ trzne

20 Ustawa wprowadza zmiany w nasteÎpujaÎcych artykuøach ustaw: art. 56 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. ± stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego wRzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 154); art. 41 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. ± stosunek

PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego (Dz.U. z 1991 r., nr

66, poz. 287); art. 35 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. ± stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa

Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1994 r., nr 73,

poz. 323); art. 20 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. ± stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa

Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 1994 r., nr 73,

poz. 324); art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. ± stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa

Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r., nr 97,

poz. 479); art. 34 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. ± stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa

ChrzesÂcijan BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 480);

art. 29 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. ± stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw

Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 481); art. 28

ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. ± stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokatolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 482); art. 26 ustawy z dnia

20 lutego 1997 r. ± stosunek PanÂstwa do Gmin Wyznaniowych ZÇ ydowskich w Rzeczy-

pospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 41, poz. 251); art. 25 ustawy z dnia 20 lutego

1997 r. ± stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 41, poz. 252); art. 27 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. ±

stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz.U. z 1997 r., nr 41, poz. 253); art. 30 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. ± stosunek

PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.

z 1997 r., nr 41, poz. 254).
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regulacje poszczegoÂ lnych panÂstw czøonkowskich majaÎ mozÇliwosÂcÂ re-
gulacji tych kwestii.

Po drugie ± z brzmienia przepisoÂw wynika, izÇ kosÂcielne osoby
prawne mogaÎ korzystacÂ wyøaÎcznie ze zwolnienÂ przywozowych (im-
portowych). W Unii Europejskiej istnieje takzÇe kategoria zwolnienÂ
celnych wywozowych21, jednak w chwili obecnej zwolnienia te nie
majaÎ zÇadnego znaczenia gospodarczego. Ze zwolnienia z nalezÇnosÂci
celnych korzystajaÎ zatem towary przywozÇone na obszar celny Unii
Europejskiej z krajoÂw trzecich, tj. niebeÎdaÎcych czøonkami Unii (np.
ze StanoÂw Zjednoczonych, Kanady, Japonii). PamieÎ tacÂ takzÇe nalezÇy,
izÇ zwolnienie od cøa nie oznacza automatycznie zwolnienia towaru od
importowego podatku VAT albo podatku akcyzowego. W odniesie-
niu do podatku VAT w wieÎkszosÂci przypadkoÂw taka zalezÇnosÂcÂ oczy-
wisÂcie istnieje, ale szczegoÂ øowe zasady zwolnienÂ podatkowych w po-
datku VAT reguluje odreÎbna ustawa22. W odniesieniu zasÂ do po-
datku akcyzowego posteÎpowanie w przypadku importu wyroboÂw
akcyzowych oraz zwolnienia od tego podatku reguluje nowa ustawa
o podatku akcyzowym23 oraz przepisy wykonawcze.

Po trzecie ± zwolnienia celne dotyczaÎ trzech grup towaroÂw prze-
znaczonych na szczegoÂ øowo okresÂlone cele. BeÎdaÎ to towary przezna-
czone na cele: 1) charytatywno-opiekunÂcze, 2) osÂwiatowo-wychowa-
wcze, 3) o charakterze kulturalnym, przeznaczonym na cele kultu.
Z tresÂci rozporzaÎdzenia 918/83 nie wynika jednak wprost, jakie kon-
kretnie przepisy beÎdaÎ dotyczyøy towaroÂw przywozÇonych przez kosÂ-
cielne osoby prawne na wymienione w ustawie cele. NalezÇy zatem
poroÂwnacÂ zwolnienia celne przewidziane w rozporzaÎdzeniu 918/83
i ¹dopasowacÂº je do zwolnienÂ celnych wymienionych w ustawie ±
Przepisy wprowadzajaÎce ± Prawo celne. Taka regulacja prawna nie
sÂwiadczy o precyzji ustawodawcy w tym zakresie, skoro nasteÎpuje
odesøanie do przepisoÂw caøego rozporzaÎdzenia 918/83. Podstawowym

21 Zob. art. 119-126 rozporzaÎdzenia 918/83.
22 Zob. rozdziaø 3 ¹Zwolnienia z tytuøu importu towaroÂwº uregulowane w art. 45-

82 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroÂw i usøug (Dz.U. nr 54, poz. 535

ze zm.) (dalej: ustawa o VAT).
23 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz.

257).
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zasÂ wymaganiem, ktoÂre muszaÎ speøniacÂ odesøania, jest mozÇliwie naj-
wieÎksza precyzja. OsiaÎga sieÎ jaÎ wtedy, kiedy w przepisie odsyøajaÎcym
jednoznacznie wskazuje sieÎ przepis (czy przepisy), do ktoÂrego sieÎ
odsyøa. MozÇna to zrobicÂ na dwa sposoby: 1) przez wymienienie nu-
meroÂw konkretnych przepisoÂw, do ktoÂrych sieÎ odsyøa (artykuøoÂw,
usteÎpoÂw czy punktoÂw), 2) przez odesøanie do jakichsÂ przepisoÂw
okresÂlonych tematycznie, pod warunkiem zÇe przepisy te saÎ jedno-
znacznie wydzielone sposÂroÂd innych, np. saÎ zgromadzone w jednym
rozdziale24. O ile bowiem grupeÎ przypadkoÂw zwolnienÂ celnych prze-
znaczonych na cele charytatywno-opiekunÂcze i osÂwiatowo-wychowa-
wcze mozÇna zestawicÂ z odpowiednimi przepisami rozporzaÎdzenia
918/8325, o tyle przypadki zwolnienÂ celnych towaroÂw o charakterze
kulturalnym przeznaczonych na cele kultu nie znajdujaÎ wprost takiej
regulacji. ZakøadajaÎc jednak racjonalnosÂcÂ ustawodawcy oraz to, zÇe
polskie przepisy prawne nie mogaÎ odsyøacÂ do blizÇej nieokresÂlonych
pojeÎ cÂ lub pojeÎ cÂ nieznanych (niezdefiniowanych) w akcie prawnym,
do ktoÂrego nasteÎpuje odesøanie (czyli do rozporzaÎdzenia 918/83),
mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe ¹towary kulturalne przeznaczone na cele kultuº
beÎdaÎ sieÎ miesÂciøy w kategorii towaroÂw przywozÇonych na cele chary-
tatywno-opiekunÂcze lub osÂwiatowo-wychowawcze. Taka interpreta-
cja jest tym bardziej zasadna, gdyzÇ z caøaÎ pewnosÂciaÎ mozÇna uznacÂ, zÇe
towary przeznaczone na cele kultu mogaÎ speøniacÂ takzÇe roleÎ chary-
tatywno-opiekunÂczaÎ lub osÂwiatowo-wychowawczaÎ. MozÇna zatem
przyjaÎcÂ, zÇe towary sprowadzane z zagranicy z przeznaczeniem na cele
kultu beÎdaÎ sieÎ miesÂciøy w kategorii towaroÂw przeznaczonych na cele
charytatywno-opiekunÂcze lub osÂwiatowo-wychowawcze. Zasadne
beÎdzie wieÎ c zwolnienie takich towaroÂw z nalezÇnosÂci celnych, mimo
zÇe bezposÂrednio towary z przeznaczeniem na ¹cele kultuº nie zostaøy
wprost wymienione w rozporzaÎdzeniu 918/83.

24 S. Wronkowska, M. ZielinÂ ski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej,

Warszawa 2004, s. 300.
25 Tj. ze zwolnieniami uregulowanymi w rozporzaÎdzeniu 918/83 w dziale XII

zatytuøowanym ¹Przedmioty o charakterze wychowawczym, naukowym lub kultural-

nym; przyrzaÎdy i aparatura naukowaº i w dziale XVI zatytuøowanym ¹Towary prze-

znaczone dla organizacji charytatywnych i filantropijnych; przedmioty przeznaczone

dla niewidomych oraz pozostaøych osoÂb niepeønosprawnychº.
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Po czwarte ± ze zwolnienÂ celnych mozÇna korzystacÂ na warunkach
okresÂlonych w rozporzaÎdzeniu 918/83. Oznacza to, izÇ kosÂcielne osoby
prawne nie otrzymaøy specjalnego traktowania, lecz aby skorzystacÂ
ze zwolnienÂ celnych, beÎdaÎ musiaøy, tak jak i inne zainteresowane
podmioty (organizacje filantropijne, uzÇytecznosÂci publicznej i inne),
speønicÂ wszystkie warunki przewidziane dla poszczegoÂ lnych zwolnienÂ
celnych. Takim warunkiem jest np. zakaz odsteÎpowania towaroÂw
przez sÂcisÂle okresÂlony w rozporzaÎdzeniu czas.

Po piaÎte ± rozporzaÎdzenie 918/83 dodatkowo okresÂla wprost cele
religijne w dwoÂch przypadkach.W pierwszym przypadku z nalezÇnosÂci
celnych zwolnione mogaÎ bycÂ produkty wykorzystywane na wysta-
wach lub imprezach religijnych baÎdzÂ kultowych26. W drugim ± z na-
lezÇnosÂci przywozowych zwolnieniu mogaÎ podlegacÂ roÂzÇne dokumen-
ty27 przeznaczone do bezpøatnego rozdania i ktoÂ rych gøoÂwnym celem
jest zacheÎ cenie publicznosÂci do wyjazdoÂw zagranicznych, w szczegoÂ l-
nosÂci do uczestnictwa w spotkaniach lub imprezach o charakterze
religijnym. Warunkiem korzystania z tego zwolnienia jest to, izÇ do-
kumenty takie nie mogaÎ zawieracÂ wieÎ cej nizÇ 25% prywatnej reklamy
handlowej ± za wyjaÎtkiem wszelkiego rodzaju prywatnej reklamy
handlowej prowadzonej na rzecz przedsieÎbiorstw wspoÂ lnotowych ±
i pod warunkiem, zÇe ich charakter propagandowy jest oczywisty28.
W tych dwoÂch przypadkach rozporzaÎdzenie 918/83 wyrazÂnie uzÇywa
pojeÎ cia ¹cele religijneº.

Po szoÂste ± kosÂcielne osoby prawne nie beÎdaÎ mogøy korzystacÂ
z niektoÂ rych zwolnienÂ celnych przewidzianych wyøaÎcznie dla osoÂb
fizycznych (np. zwolnienie rzeczy przywozÇonych w zwiaÎzku z zawar-
ciem zwiaÎzku maøzÇenÂskiego). Jest bowiem oczywiste, zÇe niektoÂre
zwolnienia celne ze swej natury dotyczycÂ mogaÎ wyøaÎcznie osoÂb fi-
zycznych.

Po sioÂdme ± kosÂcielne osoby prawne, o czym warto pamieÎ tacÂ,
mogaÎ takzÇe korzystacÂ z innych zwolnienÂ celnych przewidzianych

26 Zob. art. 96 rozporzaÎdzenia 918/83.
27 Tj. foldery, broszury, ksiaÎzÇki, przeglaÎdy, przewodniki, oprawione lub nieopra-

wione plakaty, fotografie i nieoprawione powieÎkszenia fotograficzne, ilustrowane lub

nieilustriowane mapy geograficzne, ilustrowane kalendarze.
28 Art. 108 rozporzaÎdzenia 918/83.
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w rozporzaÎdzeniu 918/83, o ile speøniajaÎ szczegoÂ øowe warunki prze-
widziane dla poszczegoÂ lnych zwolnienÂ . RozporzaÎdzenie nie zawiera
bowiem co do zasady ogoÂ lnych wyøaÎczenÂ podmiotowych.

Z przedstawionych rozwazÇanÂ wynika, izÇ regulacje dotyczaÎce kosÂ-
cielnych osoÂb prawnych w gøoÂwnej mierze beÎdaÎ odnosiøy sieÎ do
dwoÂch podstawowych zwolnienÂ celnych wynikajaÎcych z rozporzaÎdze-
nia 918/83. Z tego wzgleÎdu zakres, zasady i wyjaÎtki zwiaÎzane z tymi
zwolnieniami zostanaÎ pokroÂ tce scharakteryzowane.

ZWOLNIENIA CELNE PRZEDMIOTOÂ W O CHARAKTERZE

WYCHOWAWCZYM, NAUKOWYM LUB KULTURALNYM

KosÂcielne osoby prawne mogaÎ m.in. korzystacÂ ze zwolnienÂ cel-
nych przewidzianych dla przedmiotoÂw o charakterze wychowa-
wczym, naukowym lub kulturalnym, a takzÇe przyrzaÎdoÂw i aparatury
naukowej. Dziaø XII rozporzaÎdzenia 918/83 do katalogu rzeczy mo-
gaÎcych uzyskacÂ zwolnienia od cøa wlicza przedmioty o charakterze
wychowawczym, naukowym albo kulturalnym, a takzÇe przyrzaÎdy
i aparatureÎ naukowaÎ29. Regulacje te majaÎ wieÎ c szczegoÂ lne znaczenie
dla jednostek i organizacji publicznych, jednostek uzÇytecznosÂci pu-
blicznej o charakterze wychowawczym, naukowym albo kultural-
nym, jak roÂwniezÇ dla jednostek i organizacji (instytucji, stowarzy-
szenÂ) zatwierdzonych przez wøasÂciwe wøadze panÂstw czøonkowskich
do celoÂw bezcøowego dopuszczenia tych towaroÂw. KosÂcielne osoby
prawne funkcjonujaÎce w Polsce speøniajaÎ zatem ten warunek i mogaÎ
korzystacÂ z tego typu zwolnienÂ celnych. Zwolnieniom celnym pod-
legajaÎ towary szczegoÂ øowo wymienione w zaøaÎczniku do rozporzaÎ-
dzenia30.

Przedmioty majaÎce charakter wychowawczy, naukowy lub kultu-
ralny, a takzÇe przyrzaÎdy i aparatura naukowa wymienione w zaøaÎcz-
niku do rozporzaÎdzenia 918/83 mogaÎ bycÂ zwolnione z nalezÇnosÂci cel-

29 Zob. art. 50-59b rozporzaÎdzenia 918/83.
30 Zob. art. 51 rozporzaÎdzenia 918/83 i zaøaÎcznik II. Towarami tymi saÎ np.: pøyty

fonograficzne, papier, filmy, zestawy multimedialne, materiaøy do szkolenÂ itd.
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nych, pod warunkiem zÇe saÎ przeznaczone dla okresÂlonych instytucji
i odpowiednie wøadze krajoÂw czøonkowskich wyraziøy zgodeÎ na sko-
rzystanie ze zwolnienia w odniesieniu do tych rzeczy. RozporzaÎdze-
nie 918/83 przewiduje zastrzezÇenie dotyczaÎce zwolnienÂ towaroÂw w sy-
tuacji, gdy procedura ta narusza interesy danego sektora przemysøu
wspoÂ lnotowego.WoÂwczasmozÇliwe jest wyøaÎczenie towaroÂw z korzys-
tania ze zwolnienÂ 31. Ponadto przyrzaÎdy i aparatura naukowa32 mogaÎ
bycÂ zwolnione, gdy przywozÇone beÎdaÎ w celach niehandlowych33

i przeznaczone zostanaÎ dla okresÂlonych podmiotoÂw. Do grona tych
podmiotoÂw zaliczycÂ mozÇna instytucje publiczne lub uzÇytecznosÂci pu-
blicznej, ktoÂ rych podstawowaÎ dziaøalnosÂciaÎ jest nauczanie lub prowa-
dzenie badanÂ naukowych, søuzÇby podlegajaÎce tym instytucjom oraz
instytucje o charakterze prywatnym, ktoÂrych podstawowaÎ dziaøalnosÂ-
ciaÎ jest nauczanie albo prowadzenie badanÂ naukowych i ktoÂ re otrzy-
maøy zgodeÎ wøasÂciwych wøadz krajoÂw czøonkowskich na skorzystanie
ze zwolnienia w odniesieniu do poszczegoÂ lnych przedmiotoÂw.

Zwolnieniu podlegajaÎ takzÇe czeÎ sÂci zamienne, specjalne elementy
i akcesoria, ktoÂ re przeznaczone saÎ do specjalistycznych przyrzaÎdoÂw
albo aparatoÂw naukowych, ale pod warunkiem zÇe przedmioty te
zostaøy przywiezione jednoczesÂnie z przyrzaÎdami lub aparaturaÎ.W sy-
tuacji gdy towary takie zostaøy przywiezione poÂzÂniej, mogaÎ bycÂ zwol-
nione z nalezÇnosÂci celnych, gdy organy celne uznaøy je za przezna-
czone do tych przyrzaÎdoÂw lub aparatury. PrzyrzaÎdy lub aparatura
musiaøy ponadto skorzystacÂ wczesÂniej ze zwolnienia, z chwilaÎ gdy
przyrzaÎdy i aparaty posiadaøy jeszcze charakter naukowy w momen-
cie, w ktoÂrym zwroÂcono sieÎ z wnioskiem o zwolnienie z nalezÇnosÂci
czeÎ sÂci zamiennych (elementoÂw, akcesorioÂw). Ze zwolnienia z nalezÇ-

31 Art. 56 rozporzaÎdzenia 918/83.
32 Przepisy rozporzaÎdzenia 918/83 w art. 54 okresÂlajaÎ ¹przyrzaÎdy i aparatureÎ

naukowaÎº jako przyrzaÎdy lub aparatureÎ , ktoÂ ra ze wzgleÎdu na swoje rzeczywiste para-

metry techniczne i wyniki, jakie pozwala uzyskacÂ, nadaje sieÎ wyøaÎcznie lub gøoÂwnie do

prowadzenia dziaøalnosÂci naukowej.
33 ¹PrzyrzaÎdy przywozÇone w celach niehandlowychº saÎ regulowane przez art. 54

rozporzaÎdzenia 918/83 jako przyrzaÎdy lub aparatura naukowa przeznaczona do wy-

korzystania do celoÂw naukowych lub do nauczania nie prowadzonego z zamiarem

osiaÎgnieÎ cia zysku.
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nosÂci przywozowych mogaÎ skorzystacÂ narzeÎdzia søuzÇaÎce do utrzyma-
nia, kontroli, kalibrowania albo naprawy przyrzaÎdoÂw i instrumentoÂw
naukowych, pod warunkiem zÇe narzeÎdzia te zostaøy przywiezione
w tym samym czasie co przyrzaÎdy lub aparaty. W przypadku gdy
zostaøy przywiezione poÂzÂniej, roÂwniezÇ mogaÎ korzystacÂ ze zwolnienia,
pod warunkiem zÇe organy celne uznaøy je za przeznaczone do tych
przyrzaÎdoÂw lub aparatoÂw. PrzyrzaÎdy lub aparaty korzystajaÎ ze zwol-
nienia w momencie, gdy takie przyrzaÎdy lub aparaty posiadajaÎ cha-
rakter naukowy w chwili zwroÂcenia sieÎ zainteresowanego podmiotu
z wnioskiem o zwolnienie od cøa.

Warunkiem korzystania z tego zwolnienia jest to, izÇ wszystkie
przyrzaÎdy i aparatury nie mogaÎ podlegacÂ jakiemukolwiek odpøatne-
mu lub nieodpøatnemu wypozÇyczeniu, wynajeÎ ciu, odstaÎpieniu, bez
uprzedniego poinformowania o zamiarze odpowiednich organoÂw
celnych. WypozÇyczenie, wynajeÎ cie albo odstaÎpienie innej organizacji
lub instytucji, ktoÂ ra uprawniona jest do korzystania ze zwolnienia,
jest mozÇliwe, o ile organizacja ta lub instytucja korzysta z rzeczy dla
celoÂw uprawniajaÎcych do korzystania ze zwolnienia. JesÂli natomiast
przedmioty zostaøy wynajeÎ te, przekazane lub odstaÎpione innym or-
ganizacjom lub instytucjom, to dokonanie takich czynnosÂci uzalezÇ-
nione jest od uprzedniego uiszczenia nalezÇnosÂci przywozowych liczo-
nych wedøug stanu i wartosÂci celnej towaru, jakie obowiaÎzujaÎ w dniu
wypozÇyczenia, wynajeÎ cia lub odstaÎpienia i wedøug stawki celnej
uznanej lub dopuszczonej w tym dniu przez organy celne. RozporzaÎ-
dzenie 918/83 nakøada obowiaÎzek poinformowania organoÂw celnych
o zamiarze wykorzystywania przyrzaÎdoÂw lub aparatury do innych
celoÂw. ZobowiaÎzanie do informowania organoÂw celnych ciaÎzÇy na
instytucjach lub organizacjach uprawnionych do korzystania ze zwol-
nienia takzÇe wtedy, kiedy przestaøy speøniacÂ warunki wymagane dla
korzystania z tych zwolnienÂ .

Wszystkie towary, ktoÂ re beÎdaÎc w posiadaniu instytucji lub orga-
nizacji, przestanaÎ speøniacÂ warunki wymagane dla korzystania ze
zwolnienia, podlegajaÎ nalezÇnosÂciom przywozowym. Oblicza sieÎ je
wedøug stawki obowiaÎzujaÎcej w dniu, w ktoÂrym organizacje lub in-
stytucje uprawnione przestaøy speøniacÂ te warunki, zgodnie z rodza-
jem i z uwzgleÎdnieniem wartosÂci celnej uznanej lub dopuszczonej
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w oznaczonym dniu przez organy celne. JesÂli zasÂ towary wykorzys-
tywane saÎ przez przedsieÎbiorstwa lub organizacje uprawnione do
korzystania ze zwolnienia do innych celoÂw, to podlegajaÎ nalezÇnosÂ-
ciom przywozowym. Liczy sieÎ je na podstawie stawki obowiaÎzujaÎcej
w dniu przeznaczenia do innego wykorzystania, zgodnie z rodzajem
i z uwzgleÎdnieniem wartosÂci celnej uznanej lub dopuszczonej w tym
dniu przez organy celne.

Przepisy rozporzaÎdzenia okresÂlajaÎ roÂwniezÇ warunki zwolnienia od
cøa dla wyposazÇenia34 przywozÇonego do celoÂw niehandlowych35 przez
placoÂwkeÎ baÎdzÂ instytucjeÎ majaÎcaÎ swojaÎ siedzibeÎ pozaWspoÂ lnotaÎ lub na
jej rzecz. Zwolnienie mozÇna zastosowacÂ, gdy wyposazÇenie beÎdzie prze-
znaczone do uzÇytku przez czøonkoÂw lub przedstawicieli placoÂwki, lub
instytucji (albo za ich zgodaÎ) w placoÂwkach badawczych z siedzibaÎ we
WspoÂ lnocie, w ramach umoÂw o wspoÂ øpracy naukowej i w ilosÂciach
okresÂlonych tymi umowami. Umowy powinny miecÂ na celu realizacjeÎ
mieÎdzynarodowych programoÂw badanÂ naukowych. Drugim warun-
kiem udzielenia zwolnienia jest zobowiaÎzanie, zÇe wyposazÇenie pozos-
tanie, podczas pobytu na wspoÂ lnotowym obszarze celnym, wøasnosÂciaÎ
osoby fizycznej lub prawnejmajaÎcej swojaÎ siedzibeÎ poza tymobszarem.

Podobnie jak w odniesieniu do innych rzeczy, roÂwniezÇ i wyposa-
zÇenie warunkowo zwolnione nie mozÇe zostacÂ nieodpøatnie lub od-
pøatnie zwolnione, wynajeÎ te albo odstaÎpione bez uprzedniej informa-
cji przekazanej na ten temat organom celnym. JesÂli przedmioty zos-
tanaÎ wypozÇyczone, wynajeÎ te lub odstaÎpione organizacji lub instytucji
korzystajaÎcej z uprawnienia, to zwolnienie pozostaje nabyte, ale wa-
runkowo. ZastrzezÇenie dotyczy wykorzystania rzeczy. MuszaÎ one
mianowicie zostacÂ uzÇyte do celoÂw uprawniajaÎcych do korzystania
z zezwolenia. Wszystkie pozostaøe przypadki wypozÇyczania, wynaj-
mowania albo odsteÎpowania wymagajaÎ uprzedniego uiszczenia na-

34 RozporzaÎdzenie w art. 59a ust. 3 definiuje ¹wyposazÇenieº jako instrumenty,

aparatureÎ , maszyny oraz akcesoria do nich, øaÎcznie z czeÎ sÂciami zamiennymi i narzeÎ -

dziami specjalnie przeznaczonymi do utrzymania, kontroli, kalibrowania lub naprawy,

wykorzystywane do prowadzenia badanÂ naukowych.
35 Za taki przepisy uznajaÎ przywoÂz wyposazÇenia przeznaczonego do celoÂw badanÂ

naukowych nieprowadzonych z zamiarem uzyskania korzysÂci majaÎtkowych (art. 59a

ust. 3 rozporzaÎdzenia 918/83).
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lezÇnosÂci przywozowych. NalezÇnosÂci te liczone saÎ wedøug stawki obo-
wiaÎzujaÎcej w dniu dokonania tych czynnosÂci, zgodnie z rodzajem i na
podstawie wartosÂci celnej uznanej albo dopuszczonej przez organy
celne. Zamiar skorzystania z przedmiotoÂw wyposazÇenia przez pla-
coÂwki niespeøniajaÎce warunkoÂw uprawniajaÎcych do korzystania ze
zwolnienia wymaga poinformowania organoÂw celnych. To samo do-
tyczy zamiaru uzÇycia wyposazÇenia do innych celoÂw nizÇ okresÂlonych
w przepisach rozporzaÎdzenia. Przedmioty uzÇywane przez organizacje
lub instytucje, ktoÂ re przestaøy speøniacÂ kryteria wymagane dla ko-
rzystania z uprzywilejowania, podlegajaÎ przywozowym nalezÇnosÂciom
celnym. SaÎ one obliczane wedøug stanu i wartosÂci celnej towaru, jakie
obowiaÎzujaÎ w dniu, w ktoÂrym kryteria te przestaøy bycÂ speøniane
i wedøug stawki celnej uznanej albo dopuszczonej w tym dniu przez
organy celne. JesÂli wyposazÇenie jest wykorzystywane przez upraw-
nione placoÂwki do innych celoÂw nizÇ okresÂlone przepisami, to podlega
przywozowym nalezÇnosÂciom. Oblicza sieÎ je na podstawie stanu i war-
tosÂci celnej towaru obowiaÎzujaÎcych w dniu, w ktoÂrym ulegøo zmianie
przeznaczenie rzeczy i wedøug stawki celnej uznanej albo dopuszczo-
nej przez organy celne.

ZWOLNIENIA CELNE DOTYCZAÎCE TOWAROÂ W

PRZEZNACZONYCH

DLA ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH I FILANTROPIJNYCH

Drugim, jak sieÎ wydaje, najbardziej popularnym zwolnieniem
celnym wykorzystywanym przez kosÂcielne osoby prawne mozÇe bycÂ
zwolnienie dotyczaÎce towaroÂw przeznaczonych dla organizacji cha-
rytatywnych i filantropijnych. Dziaø XVI rozporzaÎdzenia 918/8336

wprowadza regulacje beÎdaÎce podstawaÎ zastosowania zwolnienÂ
wzgleÎdem towaroÂw przeznaczonych dla organizacji charytatywnych
i filantropijnych oraz przedmiotoÂw przeznaczonych dla niewidomych
i pozostaøych osoÂb niepeønosprawnych. Dziaø ten z powodu szerokie-
go zakresu przedmiotowego podzielony zostaø na trzy czeÎ sÂci.

36 Art. 65-85 rozporzaÎdzenia 918/83.
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CzeÎ sÂcÂ pierwsza reguluje zwolnienia od cøa w odniesieniu do arty-
kuøoÂw tzw. pierwszej potrzeby37, ktoÂ re przywozÇone saÎ przez instytu-
cje panÂ stwowe albo inne organizacje o charakterze charytatywnym
albo filantropijnym (o ile posiadajaÎ pozwolenie wøasÂciwych organoÂw)
w celu nieodpøatnej dystrybucji wsÂroÂd osoÂb potrzebujaÎcych. Przepisy
dotyczaÎ roÂwniezÇ towaroÂw przesyøanych nieodpøatnie przez osoby lub
instytucje majaÎce siedzibeÎ poza obszarem celnym WspoÂ lnoty i bez
zamiaru wykorzystania ich przez te osoby w celach handlowych.
Adresatem przesyøek saÎ organizacje charytatywne albo filantropijne,
jesÂli posiadajaÎ pozwolenie wøasÂciwych organoÂw. Towary te przesyøa-
ne saÎ z zamiarem zebrania funduszy w trakcie imprez organizowa-
nych okazjonalnie na rzecz osoÂb potrzebujaÎcych. RozporzaÎdzenie
918/83 do katalogu towaroÂw podlegajaÎcych zwolnieniu zalicza takzÇe
wyposazÇenie i materiaøy biurowe przesyøane nieodpøatnie przez oso-
by albo instytucje majaÎce swojaÎ siedzibeÎ w kraju trzecim, ale prze-
syøka nie mozÇe bycÂ dokonywana w celu handlowym. Adresatami saÎ
organizacje charytatywne lub filantropijne, ktoÂ re posiadajaÎ pozwo-
lenie wøasÂciwych organoÂw, a rzeczy zawarte w przesyøce powinny
zostacÂ wykorzystane do potrzeb funkcjonowania organizacji i realiza-
cji celoÂw charytatywno-filantropijnych. Przepisy rozporzaÎdzenia
przewidujaÎ wyøaÎczenia przedmiotowe, gdyzÇ zwolnieniu nie podlegajaÎ
sÂcisÂle okresÂlone towary38. Warunkami koniecznymi do udzielenia
zwolnienia jest obowiaÎzek posiadania przez organizacjeÎ ksieÎ gowosÂci,
ktoÂ ra pozwala na dokonywanie kontroli operacji przez odpowiednie
organy, oraz przedstawienie niezbeÎdnego zabezpieczenia.

Aktualny jest takzÇe zakaz odpøatnego i nieodpøatnego wypozÇy-
czania, odnajmowania lub odsteÎpowania rzeczy zwolnionych z nalezÇ-
nosÂci celnych naøozÇony na instytucje korzystajaÎce z przedmiotowego
zwolnienia. Zakaz dotyczy tylko dokonywania tych czynnosÂci do
celoÂw innych nizÇ przewidziane przepisami. Nieprzestrzeganie zakazu
pociaÎga za sobaÎ roÂzÇnorakie skutki. Po pierwsze ± w przypadku wy-

37 Pod tym pojeÎ ciem rozporzaÎdzenie rozumie towary niezbeÎdne do zaspokojenia

najwazÇniejszych potrzeb osoÂb, a szczegoÂ lnie artykuøy zÇywnosÂciowe, lekarstwa, odziezÇ

i okrycia (zob. art. 65 ust. 2 rozporzaÎdzenia 918/83).
38 SaÎ to: napoje alkoholowe, tytonÂ i wyroby tytoniowe, kawa i herbata oraz

pojazdy silnikowe, jesÂli nie saÎ ambulansami (zob. art. 66 rozporzaÎdzenia 918/83).
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pozÇyczenia, wynajeÎ cia albo odstaÎpienia przedmiotoÂw na rzecz insty-
tucji uprawnionej do korzystania ze zwolnienÂ zwolnienie pozostaje
nabyte. Jedyny warunek, jaki musi zostacÂ speøniony, jest taki, izÇ

przedmioty te muszaÎ bycÂ uzÇywane w celach uprawniajaÎcych do ta-
kiego uzÇywania. Po drugie ± we wszystkich innych sytuacjach wypo-
zÇyczenie, wynajeÎ cie czy odstaÎpienie uzalezÇnia sieÎ od uprzedniego
uiszczenia nalezÇnosÂci przywozowych obliczanych wedøug stanu i war-
tosÂci celnej towaru, jakie obowiaÎzujaÎ w dniu dokonania czynnosÂci,
a ponadto wedøug stawki celnej uznanej lub dopuszczonej w tym dniu
przez organy celne.

JesÂli organizacje uprawnione do zwolnienÂ przestaøy speøniacÂ
warunki wymagane do korzystania ze zwolnienia, to powinny
o tym fakcie powiadomicÂ odpowiednie organy celne. WoÂwczas na
towary nakøada sieÎ nalezÇnosÂci celne liczone wedøug stawki celnej
obowiaÎzujaÎcej w dniu, w ktoÂ rym kryteria te przestaøy bycÂ speøniane,
zgodnie z rodzajem i na podstawie wartosÂci celnej uznanej lub
dopuszczonej w danym dniu przez organy celne. Ten sam obowiaÎ-
zek informowania odpowiednich organoÂw celnych dotyczy tych in-
stytucji, ktoÂ re zamierzajaÎ wykorzystywacÂ przedmioty zwolnione do
innych celoÂw nizÇ okresÂlone przez rozporzaÎdzenie 918/83. W takim
przypadku przedmioty podlegajaÎ nalezÇnosÂciom celnym obliczanym
na podstawie stanu i wartosÂci celnej towaru, jaka obowiaÎzuje
w dniu, w ktoÂ rym zostaøy przeznaczone do innego wykorzystania
i wedøug stawki celnej dopuszczonej lub uznanej w danym dniu
przez organy celne39.

CzeÎ sÂcÂ druga omawianego rodzaju zwolnienÂ celnych40 reguluje
zwolnienia przedmiotoÂw, ktoÂ re przeznaczone saÎ dla niewidomych
oraz dla pozostaøych osoÂb niepeønosprawnych. RozporzaÎdzenie da-
je w tej czeÎ sÂci spore uprawnienia panÂstwom czøonkowskim. Pod-
kresÂla, zÇe bezposÂrednie udzielenie zwolnienia towarom przeznaczo-
nym dla niewidomych i innych niepeønosprawnych zalezÇy od obo-
wiaÎzywania w krajach czøonkowskich przepisoÂw pozwalajaÎcych oso-
bom zainteresowanym potwierdzicÂ status niewidomego lub osoby

39 Por. A. JeÎdruszczak, Z. JanÂczyk, Zwolnienia celne, s. 80-82.
40 Zatytuøowana ¹Na rzecz osoÂb niepeønosprawnychº.
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niepeønosprawnej, ktoÂ ra uprawniona jest do korzystania ze zwol-
nienia41. RoÂwniezÇ i w tym przypadku zastosowanie ma zakaz od-
pøatnego lub nieodpøatnego wypozÇyczania, wynajmowania czy od-
steÎpowania towaroÂw bez uprzedniego poinformowania organoÂw
celnych o takim zamiarze. ZroÂzÇnicowane saÎ jednak sankcje za zøa-
manie zakazu w zalezÇnosÂci od statusu prawnego osoby, ktoÂ ra beÎ -
dzie uzÇytkowaøa wymieniony towar w przypadku jego wypozÇycze-
nia, wynajeÎ cia albo odstaÎpienia. JesÂli wieÎ c rzecz zostanie przekaza-
na osobie, organizacji albo instytucji, ktoÂ ra mozÇe korzystacÂ z uprzy-
wilejowania, to zwolnienie pozostaje nabyte42. Warunek jest jednak
taki, zÇe podmioty te majaÎ obowiaÎzek uzÇywacÂ tych przedmiotoÂw do
celoÂw zgodnych z przepisami o zwolnieniu. JesÂli natomiast rzecz
zostanie przekazana osobie, organizacji czy instytucji nieuprawnio-
nej do korzystania ze zwolnienia, to wypozÇyczenie, wynajeÎ cie lub
odstaÎpienie uzalezÇnione jest od uprzedniego uiszczenia przywozo-
wych nalezÇnosÂci celnych. Oblicza sieÎ je wedøug stawki celnej, jaka
obowiaÎzuje w dniu dokonania zakazanej czynnosÂci, zgodnie z rodza-
jem i na podstawie wartosÂci celnej uznanej albo dopuszczonej przez
organy celne w danym dniu.

Przepisy zawierajaÎ dodatkowo udogodnienie dla instytucji i orga-
nizacji uprawnionych do korzystania z uprzywilejowania. MogaÎ one
bowiem odpøatnie lub nieodpøatnie wypozÇyczacÂ, wynajmowacÂ albo
odsteÎpowacÂ towary zwolnione osobom niewidomym i innym osobom
niepeønosprawnym, ktoÂrymi sieÎ zajmujaÎ, bez uiszczania nalezÇnosÂci
przywozowych, a takzÇe bez uprzedniego informowania organoÂw cel-
nych. Podmioty takiemuszaÎ jednak powiadomicÂ organy celne o takiej
sytuacji. JesÂli dokonano jakiejkolwiek z powyzÇszych czynnosÂci na
rzecz osoby, organizacji czy instytucji uprawnionej do korzystania
ze zwolnienÂ , to zwolnienie pozostaje nabyte, ale warunkowo. Trzeba
bowiem, aby podmiot uzÇywaø rzeczy zwolnionych w celach upraw-
niajaÎcych do udzielenia mu takiego uprzywilejowania.We wszystkich
pozostaøych sytuacjach wypozÇyczenie, wynajeÎ cie czy odstaÎpienie uza-
lezÇnione jest od wczesÂniejszego uiszczenia nalezÇnosÂci przywozowych

41 Art. 75 rozporzaÎdzenia 918/83.
42 Art. 77 ust. 2 rozporzaÎdzenia 918/83.
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wedøug stanu i wartosÂci celnej towaru, jakie obowiaÎzujaÎ w dniu do-
konania powyzÇszej czynnosÂci, zgodnie ze stawkaÎ celnaÎ dopuszczonaÎ
albo uznanaÎ w tym dniu przez organy celne.

Towary, ktoÂ re pozostajaÎ w posiadaniu organizacji albo instytucji
niespeøniajaÎcych kryterioÂw do korzystania ze zwolnienÂ , podlegajaÎ
nalezÇnosÂciom przywozowym. Oblicza sieÎ je na podstawie stanu i war-
tosÂci celnej towaru, jakie obowiaÎzujaÎ w dniu, w ktoÂrym kryteria prze-
staøy bycÂ speøniane, a takzÇe wedøug stawki uznanej lub dopuszczonej
w tym dniu przez organy celne. Z kolei na rzeczy uzÇywane przez
organizacje albo instytucje w innych celach nizÇ uprawniajaÎce do
zwolnienia nakøada sieÎ nalezÇnosÂci przywozowe w wysokosÂci oblicza-
nej wedøug stawki, jaka obwiaÎzuje w dniu przeznaczenia przedmio-
toÂw do innego uzÇytkowania i zgodnie z rodzajem oraz uwzgleÎdnie-
niem wartosÂci celnej towaru, jaka zostaøa uznana albo dopuszczona
w tym dniu przez organy celne43.

Przepisy rozporzaÎdzenia 918/83 stanowiaÎ, zÇe zwolnione z nalezÇ-
nosÂci celnych saÎ przedmioty wymienione wedøug zaøaÎcznika44, ktoÂ re
zostaøy specjalnie przeznaczone jako pomoc wychowawcza, nau-
kowa albo kulturalna dla osoÂb niewidomych. Uprzywilejowanie sto-
sowane jest w sytuacji, gdy przedmioty te zostaøy przywiezione oso-
bisÂcie przez osoby niewidome na ich wøasny uzÇytek albo przez
instytucje baÎdzÂ organizacje edukacyjne niewidomych baÎdzÂ pomo-
cy niewidomym, o ile posiadajaÎ pozwolenie wøasÂciwych organoÂw
panÂstw czøonkowskich WspoÂ lnoty na korzystanie ze zwolnienÂ w sto-
sunku do takich przedmiotoÂw. Zwolnienie odnosi sieÎ roÂwniezÇ do
czeÎ sÂci zamiennych, elementoÂw i specjalnego wyposazÇenia, jakie
przeznaczone jest do tych przedmiotoÂw, jak roÂwniezÇ do narzeÎdzi
uzÇywanych do utrzymania, kontroli, kalibrowania lub naprawy wy-
mienionych rzeczy. Istnieje jednak warunek. CzeÎ sÂci zamienne, ele-
menty, wyposazÇenie lub narzeÎdzia powinny bycÂ co do zasady przy-
wiezione w tym samym czasie co te przedmioty. JesÂli natomiast
zostaøy przywiezione poÂzÂniej, to zwolnienie mozÇe bycÂ stosowane,
pod warunkiem zÇe przedmioty uznano za przeznaczone do rzeczy

43 Zob. art. 78 ust. 3 rozporzaÎdzenia 918/83.
44 Zob. zaøaÎcznik nr 3 do rozporzaÎdzenia 918/83.
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przywiezionych wczesÂniej zwolnionych lub jesÂli mogøyby korzystacÂ
z uprzywilejowania w chwili, w ktoÂ rej zwroÂcono sieÎ z wnioskiem
o zwolnienie z nalezÇnosÂci czeÎ sÂci zamiennych, elementoÂw lub specjal-
nego wyposazÇenia baÎdzÂ narzeÎdzi.

Zwolnieniu z nalezÇnosÂci celnych podlegajaÎ roÂwniezÇ przedmioty
specjalnie przeznaczone do celoÂw edukacji, zatrudnienia i podniesie-
nia kwalifikacji osoÂb niepeønosprawnych zaroÂwno fizycznie, jak
i umysøowo, innych nizÇ osoby niewidome. Uprzywilejowanie powyzÇ-
sze ma jednak charakter warunkowy. Rzeczy zwolnione muszaÎ bycÂ
bowiem przywiezione osobisÂcie przez osoby niepeønosprawne na ich
wøasny uzÇytek albo przez organizacje, ktoÂ rych podstawowym zada-
niem jest dziaøalnosÂcÂ edukacyjna osoÂb niepeønosprawnych albo po-
moc tym osobom. Instytucje te majaÎ obowiaÎzek posiadania pozwo-
lenia wøasÂciwych wøadz panÂstw czøonkowskich na korzystanie ze
zwolnienÂ w odniesieniu do takich przedmiotoÂw. NalezÇy zauwazÇycÂ,
zÇe uprzywilejowanie to dotyczy takzÇe czeÎ sÂci zamiennych, elementoÂw
i specjalnego wyposazÇenia, ktoÂ re przeznaczone jest do tych przed-
miotoÂw, jak roÂwniezÇ do narzeÎdzi uzÇywanych do konserwacji, kontro-
li, kalibrowania albo naprawy rzeczy. Przedmioty te powinny zostacÂ
przywiezione w tym samym czasie co rzeczy zwolnione, a jesÂli zostaøy
przywiezione poÂzÂniej, to powinny bycÂ uznane za przeznaczone do
rzeczy uprzednio zwolnionych. To samo dotyczy przedmiotoÂw przy-
wiezionych poÂzÂniej, ktoÂ re mogøyby korzystacÂ ze zwolnienia w chwili,
w ktoÂrej zwroÂcono sieÎ z wnioskiem o zwolnienie z przywozowych
nalezÇnosÂci celnych czeÎ sÂci zamiennych, elementoÂw, specjalnego wy-
posazÇenia lub narzeÎdzi. RozporzaÎdzenie przewiduje wyøaÎczenie po-
szczegoÂ lnych przedmiotoÂw spod mozÇliwosÂci zwolnienia, jesÂli okazÇe
sieÎ , zÇe uprzywilejowanie narusza interesy danego sektora przemysøu
WspoÂ lnoty45.

Trzecia czeÎ sÂcÂ omawianego dziaøu rozporzaÎdzenia 918/8346 regu-
luje kryteria zwalniania z przywozowych nalezÇnosÂci celnych przed-
miotoÂw przywozÇonych przez instytucje panÂstwowe albo inne organi-
zacje o charakterze charytatywnym, albo filantropijnym, ktoÂre zobo-

45 Por. A. JeÎdruszczak, Z. JanÂczyk, Zwolnienia celne, s. 82-86.
46 Opatrzona tytuøem ¹Na rzecz ofiar katastrofº.
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wiaÎzane saÎ posiadacÂ pozwolenie wøasÂciwych organoÂw. PrzywoÂz to-
waroÂw musi nastaÎpicÂ w celu bezpøatnego rozdania rzeczy ofiarom
katastrof z jednego lub kilku krajoÂw czøonkowskich baÎdzÂ w celu bez-
pøatnego oddania do dyspozycji ofiarom katastrof rzeczy stanowiaÎ-
cych wøasnosÂcÂ tychzÇe organizacji. Przywozu takich towaroÂw mogaÎ
dokonywacÂ roÂwniezÇ jednostki ratownictwa, rzeczy takie zasÂ muszaÎ
bycÂ przeznaczone na ich potrzeby niezbeÎdne podczas akcji. Zwolnie-
nie nie obejmuje materiaøoÂw i sprzeÎ tu, ktoÂ ry mozÇe bycÂ przeznaczony
do odbudowy obszaroÂw dotknieÎ tych kleÎ skaÎ zÇywioøowaÎ47.

Warunkiem koniecznym do udzielenia zwolnienia jest posiadanie
przez instytucje odpowiednio prowadzonej ksieÎgowosÂci, ktoÂ ra umozÇ-
liwi wøasÂciwym organom kontroleÎ wszystkich operacji zwiaÎzanych ze
zwolnieniami oraz przedstawienie niezbeÎdnych zabezpieczenÂ . Wnio-
sek o udzielenie zwolnienia podlega dodatkowo rozpatrzeniu przez
specjalnaÎ komisjeÎ orzekajaÎcaÎ. Podczas oczekiwania na weryfikacjeÎ
komisji panÂstwa czøonkowskie, ktoÂ re dotkneÎ øa kleÎ ska, mogaÎ samo-
dzielnie zezwolicÂ na przywoÂz przedmiotoÂw dla celoÂw okresÂlonych
przepisami tej czeÎ sÂci z zawieszeniem przywozowych nalezÇnosÂci cel-
nych, zobowiaÎzujaÎc jednoczesÂnie podmiot importujaÎcy do uiszczenia
tych nalezÇnosÂci w przypadku negatywnej decyzji komisji niezwalnia-
jaÎcej przedmiotoÂw od cøa48.

Podobnie jak przy innych zwolnieniach celnych aktualny jest
zakaz odpøatnego lub nieodpøatnego wypozÇyczenia, wynajeÎ cia czy
odstaÎpienia towaroÂw zwolnionych na warunkach odmiennych nizÇ

okresÂlone w rozporzaÎdzeniu, bez uprzedniej informacji organoÂw
celnych o takim zamiarze. W sytuacji zøamania zakazu i przekazania
przedmiotoÂw na rzecz instytucji uprawnionej takzÇe do korzystania
ze zwolnienÂ zwolnienie zostaje nabyte, ale uzalezÇnia sieÎ jego stoso-
wanie od warunku, izÇ podmiot ten uzÇywacÂ beÎdzie rzeczy do celoÂw
uprawniajaÎcych do udzielenia takiego uprzywilejowania. We wszel-
kich pozostaøych przypadkach dokonanie ktoÂrejkolwiek z zakaza-
nych czynnosÂci uzalezÇnia sieÎ od uprzedniego uiszczenia przywozo-
wych nalezÇnosÂci celnych liczonych wedøug stawki celnej obowiaÎzu-

47 Art. 80 rozporzaÎdzenia 918/83.
48 Art. 81 rozporzaÎdzenia 918/83.
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jaÎcej w dniu dokonania czynnosÂci, zgodnie z rodzajem i na podsta-
wie wartosÂci celnej uznanej lub dopuszczonej w tym dniu przez
organy celne49. RoÂwniezÇ uprzedniego informowania wymaga sieÎ
w sytuacji wypozÇyczenia, wynajeÎ cia czy odstaÎpienia przedmiotoÂw,
ktoÂ re nadal stanowiaÎ wøasnosÂcÂ instytucji po tym, jak zostaøy uzÇyte
przez ofiary katastrofy. Zwolnienie pozostaje nabyte, jesÂli dokona-
no ktoÂrejkolwiek z czynnosÂci objeÎ tych zakazem na rzecz instytucji
uprawnionej do korzystania ze zwolnienÂ okresÂlonych w rozporzaÎdze-
niu albo na rzecz instytucji mogaÎcej korzystacÂ z uprzywilejowania
w zwiaÎzku z przywozem artykuøoÂw pierwszej potrzeby50, przywozÇo-
nych przez instytucje panÂstwowe albo inne organizacje o charakterze
charytatywnym lub filantropijnym, o ile posiadajaÎ pozwolenie od-
powiednich organoÂw. We wszystkich innych sytuacjach wypozÇycze-
nie, wynajeÎ cie czy odstaÎpienie uzalezÇnione jest od uprzedniego
uiszczenia nalezÇnosÂci przywozowych liczonych wedøug stawki celnej,
jaka obowiaÎzuje w dniu dokonania czynnosÂci i na podstawie war-
tosÂci celnej towaru uznanej lub dopuszczonej w danym dniu przez
organy celne.

JesÂli instytucje starajaÎce sieÎ o zwolnienie z nalezÇnosÂci celnych nie
speøniajaÎ kryterioÂw, jakie wymagane saÎ do korzystania ze zwolnienÂ ,
albo majaÎ zamiar wykorzystywacÂ przedmioty zwolnione do innych
celoÂw nizÇ przewiduje to rozporzaÎdzenie, to majaÎ obowiaÎzek powia-
domicÂ o tym wøasÂciwe organy celne. Towary, ktoÂ rych posiadaczami
saÎ organizacje niespeøniajaÎce juzÇ warunkoÂw koniecznych do skorzy-
stania z uprzywilejowania, mogaÎ bycÂ odsteÎpowane instytucji upraw-
nionej do korzystania ze zwolnienÂ . OdstaÎpienie przedmiotoÂw mozÇe
nastaÎpicÂ albo na rzecz podmiotu, ktoÂ ry mozÇe korzystacÂ ze zwolnienÂ ,
albo na rzecz instytucji czy organizacji panÂ stwowej, czy innego pod-
miotu o charakterze charytatywnym lub filantropijnym, o ile posiada
odpowiednie pozwolenie wydane przez wøasÂciwe organy. W takich
sytuacjach zwolnienie pozostaje nabyte, ale pod warunkiem zÇe

49 Art. 83 rozporzaÎdzenia 918/83.
50 Przepisy okresÂlajaÎ pod tym pojeÎ ciem towary niezbeÎdne do zaspokajania naj-

wazÇniejszych potrzeb osoÂb. SaÎ to m.in. artykuøy zÇywnosÂciowe, lekarstwa, odziezÇ i inne

okrycia (zob. art. 65 ust. 2 rozporzaÎdzenia 918/83).
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przedmioty saÎ wykorzystywane do celoÂw uprawniajaÎcych do udzie-
lenia takiego uprzywilejowania. We wszystkich pozostaøych przypad-
kach na towary nakøada sieÎ przywozowe nalezÇnosÂci celne. Oblicza sieÎ
je na podstawie stawki celnej, jaka obwiaÎzuje w dniu, w ktoÂrym kry-
teria przestaøy bycÂ speøniane oraz zgodnie z rodzajem i wartosÂciaÎ
celnaÎ uznanaÎ lub dopuszczonaÎ przez organy celne w danym dniu.
JesÂli zmieniajaÎ sieÎ cele, do ktoÂrych wykorzystuje sieÎ przedmioty zwol-
nione, to powstaje obowiaÎzek zapøaty nalezÇnosÂci przywozowych. Ich
wysokosÂcÂ oblicza sieÎ wedøug stawki celnej, jaka obowiaÎzuje w dniu,
w ktoÂ rym zmieniøo sieÎ przeznaczenie rzeczy oraz wedøug rodzaju
i wartosÂci celnej, jaka zostaøa w tym dniu dopuszczona lub uznana
przez organy celne51.

PODSUMOWANIE

System zwolnienÂ celnych funkcjonujaÎcych w Unii Europejskiej
jest w miareÎ jednolity. Podstawowy akt prawny w zakresie zwolnienÂ
celnych ± rozporzaÎdzenie 918/83 ±w sposoÂb szczegoÂ øowy reguluje dwa
typy zwolnienÂ celnych: zwolnienia przywozowe (importowe) oraz
zwolnienia wywozowe (eksportowe). NajwazÇniejsze znaczenie gos-
podarcze majaÎ zwolnienia celne przywozowe. Po 1 maja 2004 r. Pol-
ska, przyjmujaÎc dorobek prawny Unii Europejskiej, zostaøa zobowiaÎ-
zana do stosowania jednolitych przepisoÂw wspoÂ lnotowych z zakresu
prawa celnego. Polskie prawo celne52 stanowi jedynie regulacje ma-
jaÎce charakter uzupeøniajaÎcy wobec jednolitych wspoÂ lnotowych prze-
pisoÂw celnych. Dozwolone odreÎbnosÂci w poszczegoÂ lnych krajach
czøonkowskich mogaÎ dotyczycÂ jedynie waÎskiego zakresu spraw53.

51 Por. A. JeÎdruszczak, Z. JanÂczyk, Zwolnienia celne, s. 86-88.
52 Zob. art. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. ± Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz.

622).
53 PosÂroÂd najwazÇniejszych spraw przekazanych do wewneÎ trznej regulacji panÂ stw

czøonkowskich mozÇna wymienicÂ przepisy regulujaÎce: struktureÎ administracji celnej,

zasady posteÎpowania w sprawach celnych, posteÎpowanie karne skarbowe.
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Wszystkie dotychczasowe zwolnienia celne wydane na podstawie
wewneÎ trznych przepisoÂw prawnych albo utraciøy moc obowiaÎzujaÎcaÎ,
albo musiaøy zostaøy zmienione. Zwolnienia celne przewidziane dla
kosÂcielnych osoÂb prawnych funkcjonujaÎce do 1 maja 2004 r. nie zos-
taøy caøkowicie uchylone, ale musiaøy zostacÂ zmienione. RozporzaÎ-
dzenie 918/83 nie przewiduje bowiem takiej podmiotowej kategory-
zacji zwolnienÂ celnych. Zwolnienia celne przewidziane dla kosÂciel-
nych osoÂb prawnych beÎdaÎ zatem wynikaøy ze szczegoÂ øowych przepi-
soÂw rozporzaÎdzenia 918/83. WaÎtpliwosÂci mozÇe budzicÂ jednak maøo
precyzyjne odesøanie w poszczegoÂ lnych ustawach dotyczaÎcych kosÂ-
cielnych osoÂb prawnych do rozporzaÎdzenia 918/83. Niedopuszczalna
jest technika formuøowania odesøanÂ ogoÂ lnikowych. Trzeba bowiem
pamieÎ tacÂ, zÇe odnosÂniki peøniaÎ funkcjeÎ informacyjnaÎ i odsyøajaÎc do
wybranych przepisoÂw prawnych, twoÂrca aktu normatywnego podej-
muje decyzjeÎ , zÇe przepisy, do ktoÂrych odsyøa, wspoÂ øwyznaczajaÎ tresÂcÂ
norm prawnych zawartych w akcie, w ktoÂrym sformuøowano odesøa-
nie. Stwierdzenie, zÇe kosÂcielne osoby prawne mogaÎ korzystacÂ ze
zwolnienÂ ¹w granicach i na warunkach okresÂlonychw rozporzaÎdzeniu
918/83º, nie zawiera zÇadnej nowosÂci normatywnej. Wydaje sieÎ , zÇe
nawet bez takiego stwierdzenia kosÂcielne osoby prawne, o ile speø-
niaøyby szczegoÂ lne warunki, mogøyby korzystacÂ z szeregu zwolnienÂ
celnych przewidzianych w rozporzaÎdzeniu 918/83. Wprowadzenie
takiej regulacji jedynie potwierdza, izÇ kosÂcielne osoby prawne mogaÎ
miecÂ w konteksÂcie prawa celnego status instytucji charytatywno-
opiekunÂczych, osÂwiatowo-wychowawczych lub filantropijnych oraz
zÇe towary przeznaczone na cele kultu religijnego (mimo zÇe takie
pojeÎ cie w rozporzaÎdzeniu 918/83 nie funkcjonuje) mogaÎ korzystacÂ
ze zwolnienia z nalezÇnosÂci celnych.

Z praktycznego punktu widzenia wydaje sieÎ jednak, izÇ regulacja
zwiaÎzana ze zwolnieniami z nalezÇnosÂci celnych przewidziana dla kosÂ-
cielnych osoÂb prawnych beÎdzie miaøa niewielkie znaczenie. Przed
1 maja 2004 r. takie zwolnienia celne miaøy duzÇo wieÎksze znaczenie,
gdyzÇ obroÂ t towarami dokonywany przez kosÂcielne osoby prawne
dotyczyø gøoÂwnie towaroÂw sprowadzanych do Polski z krajoÂw czøon-
kowskich Unii Europejskiej (gøoÂwnie z Niemiec). W chwili obecnej
obroÂ t takimi towarami nie podlega nalezÇnosÂciom celnym i opøatom
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o skutkach podobnych do ceø, gdyzÇ w ramach Unii Europejskiej
funkcjonuje swobodny przepøyw towaroÂw. Praktyczne znaczenie
zwolnienÂ celnych beÎdzie zatem dotyczyøo sytuacji, w ktoÂrej kosÂcielne
osoby prawne beÎdaÎ wprowadzaøy na obszar celny Unii Europejskiej
towary z krajoÂw nienalezÇaÎcych do Unii Europejskiej. W gøoÂwnej
mierze beÎdaÎ to towary sprowadzane z krajoÂw, takich jak Stany Zjed-
noczone i Kanada. W takiej sytuacji nalezÇy wieÎ c pamieÎ tacÂ o mozÇli-
wosÂci zwolnienÂ z nalezÇnosÂci celnych wynikajaÎcych z rozporzaÎdzenia
918/83.
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ZDZISèAW ZARZYCKI

ROLA KOSÂCIOèOÂ W I ZWIAÎZKOÂ W WYZNANIOWYCH
W REALIZACJI WYBRANYCH ZADANÂ Z USTAWY

O POMOCY SPOèECZNEJ Z DNIA 12 MARCA 2004 R.1

Wraz z pojawieniem sieÎ pierwszych skutkoÂw spoøecznych trans-
formacji ustrojowej przeprowadzonej w Polsce na przeøomie lat 80.
i 90. ubiegøego wieku zaszøa koniecznosÂcÂ przebudowy systemu po-
mocy spoøecznej. Reformy zaczeÎ to od radykalnej zmiany przepisoÂw
o pomocy spoøecznej, ktoÂ re swoim rodowodem sieÎgaøy jeszcze po-
czaÎtkoÂw II Rzeczypospolitej2. W rezultacie wprowadzona z dniem
17 stycznia 1991 r. ustawa o pomocy spoøecznej3 doczekaøa sieÎ , po
ponad dekadzie obowiaÎzywania, kilkudziesieÎ ciu zmian i dwoÂch tek-
stoÂw jednolitych (1993 i 1998). Istotna przebudowa systemu sÂwiad-
czenÂ rodzinnych i spoøecznych w Polsce w 2004 r. w kierunku zapew-
nienia skuteczniejszego wsparcia w przezwycieÎ zÇeniu trudnej sytuacji
osobom i rodzinom spowodowaøa koniecznosÂcÂ opracowania nowej
ustawy o pomocy spoøecznej. Wynikiem tych prac jest obowiaÎzujaÎca

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.
2 Przede wszystkim uchylono ustaweÎ z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece spoøecz-

nej (Dz.U. nr 92, poz. 726 ze zm.) oraz dekret Rady MinistroÂw z dnia 22 pazÂdziernika

1947 r. w sprawie mocy obowiaÎzujaÎcej niektoÂrych przepisoÂw ustawodawstwa z zakresu

opieki spoøecznej (Dz.U. nr 65, poz. 389). Cz. Martysz (Rola zwiaÎzkoÂw wyznaniowych

w sferze administracji sÂwiadczaÎcej, w: Regulacja prawna administracji sÂwiadczaÎcej, red.

K. PodgoÂrski, Katowice 1985, s. 120) uwazÇa, zÇe wykonywanie przez kosÂcioøy funkcji

pozareligijnych, usøugowych, w okresie mieÎdzywojennym wynikaøo z uprawnienÂ przy-

znanych im przez konstytucjeÎ z 17 marca 1921 r.
3 Byøa to ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spoøecznej (Dz.U. nr 87,

poz. 506).



od dnia 1 maja 2004 r. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spoøecznej4.

Z uwagi na narastajaÎcaÎ spoøecznaÎ faleÎ krytyki sposobu organiza-
cji sÂwiadczenÂ z pomocy spoøecznej i jej nie zawsze oczekiwanaÎ efek-
tywnosÂcÂ, w realizacji w nowej ustawie zaproponowano zmiany, aby
jak najwieÎ cej osoÂb w jak najkroÂ tszym czasie ¹wyszøoº z systemu po-
mocy spoøecznej5. Na bardziej wnikliwaÎ oceneÎ obowiaÎzujaÎcych zmian
ustawowych nalezÇy jeszcze poczekacÂ, ale obserwujaÎc praktykeÎ kilku
ostatnich lat poprzedzajaÎcych wejsÂcie w zÇycie nowej ustawy, jak
i z czasu po dacie 1 maja 2004 r., mozÇna stwierdzicÂ, zÇe notuje sieÎ
znaczny spadek np. skierowanÂ do domoÂw pomocy spoøecznej, zwøa-
szcza osoÂb starszych i niedoøeÎ zÇnych, pomimo zÇe ich odsetek w spoøe-
czenÂstwie wciaÎzÇ wzrasta, oraz nadal zbyt maøaÎ wspoÂ øpraceÎ organoÂw
pomocy spoøecznej z KosÂcioøem katolickim i innymi kosÂcioøami
i zwiaÎzkami wyznaniowymi 6.

1. SUBSYDIARNY (POMOCNICZY) CHARAKTER

DZIAèALNOSÂCI ORGANIZACJI POZARZAÎDOWYCH

W POMOCY SPOèECZNEJ

W omawianej ustawie pomoc spoøeczna zostaøa zdefiniowana ja-
ko ¹instytucja polityki spoøecznej panÂstwa, majaÎca na celu umozÇli-
wienie osobom i rodzinom przezwycieÎ zÇanie trudnych sytuacji zÇycio-

4 Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm. Zob. http://ks.sejm.gov.pl/search97cgi/vtopic, ma-

rzec 2005. Znowelizowana ustawa ma m.in. umozÇliwicÂ osobom i rodzinom zÇycie w wa-

runkach odpowiadajaÎcych godnosÂci czøowieka; zapewnicÂ profesjonalnaÎ pomoc rodzi-

nom dotknieÎ tym skutkami patologii spoøecznej, w tym przemocaÎ w rodzinie; dopro-

wadzacÂ ± w miareÎ mozÇliwosÂci ± osoby i rodziny otrzymujaÎce pomoc spoøecznaÎ do

zÇyciowego usamodzielniania; integrowacÂ ze sÂrodowiskiem osoby wykluczone spoøecz-

nie; stworzycÂ siecÂ usøug socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
5 Temu celowi miaøy søuzÇycÂ zmiany systemowe, np. ustawa o rencie socjalnej,

ustawa o zatrudnieniu socjalnym czy ustawa o sÂwiadczeniach na rzecz rodziny.
6 Przede wszystkim gminy nie majaÎ pienieÎdzy na finansowanie pobytu benefi-

cjentoÂw tego rodzaju pomocy w takich placoÂwkach. Wiele z tych placoÂwek musi za-

ciaÎgacÂ kredyty, zÇeby sprostacÂ ustawowym zadaniom. W niektoÂ rych przypadkach lista

oczekujaÎcych przerasta mozÇliwosÂci domu pomocy, a okres wyczekiwania drastycznie

sieÎ wydøuzÇa i sieÎga w jednostkowych przypadkach nawet kilkunastu lat.
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wych, ktoÂ rych nie saÎ one w stanie pokonacÂ, wykorzystujaÎc wøasne
uprawnienia, zasoby i mozÇliwosÂciº (art. 2 ust. 1)7. Ustawa ta w pewien
sposoÂb konkretyzuje imperatywne sformuøowania zawarte w pream-
bule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.8, odwoøujaÎce sieÎ do zasady pomocniczosÂci (subsydiarnosÂci)
¹umacniajaÎcej uprawnienia obywateli i ich wspoÂ lnotº oraz wezwania
¹o zachowanie przyrodzonej godnosÂci czøowiekaº. Ustawa nawiaÎzuje
takzÇe do tresÂci przepisu art. 71 ust. 1 konstytucji, w mysÂl ktoÂ rego
¹rodziny znajdujaÎce sieÎ w trudnej sytuacji materialnej i spoøecznej,
zwøaszcza wielodzietne i niepeøne, majaÎ prawo do szczegoÂ lnej pomo-
cy ze strony wøadz publicznychº.

Z ustawy o pomocy spoøecznej wynika, zÇe pomoc spoøecznaÎ majaÎ
organizowacÂ organy administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej9, wspoÂ ø-
pracujaÎc w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami
spoøecznymi i pozarzaÎdowymi, KosÂcioøem katolickim, innymi kosÂcio-
øami, zwiaÎzkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi
(art. 2 ust. 2). Zatem w systemie pomocy spoøecznej zaangazÇowanych
jest szereg podmiotoÂw, z ktoÂ rych jedne mozÇna scharakteryzowacÂ
jako organizujaÎce pomoc, drugie zasÂ jako sÂwiadczaÎce. Ustawowa,
zasadnicza rola organoÂw administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej
skøania sieÎ do organizowania tej pomocy w sposoÂb wøadczy, imperial-
ny. Z kolei rola drugiej grupy podmiotoÂw zaweÎzÇa sieÎ do sfery domi-
nium, czyli ma charakter subsydiarny (pomocniczy) lub wspierajaÎcy
te pierwsze10. W aktualnie obowiaÎzujaÎcej ustawie o pomocy spoøecz-

7 Niemniej juzÇ T. ZielinÂ ski (Zasiøki w sytuacji wyjaÎtkowej, ¹Rzeczpospolitaº

1997, nr 12) zauwazÇyø, chocÂ w zwiaÎzku z innym stanem faktycznym, zÇe z przepisu

art. 1 ustawy z 1990 r. o pomocy spoøecznej wynika, zÇe panÂstwo i organizacje poza-

rzaÎdowe nie majaÎ obowiaÎzku wyreÎ czania obywateli w ich osobistych staraniach o za-

pewnienie swego bytu.
8 Dz.U. nr 78, poz. 483. Na temat charakteru wsteÎpu do konstytucji zob.:

W. Skrzydøo,Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, KrakoÂw 2000, s. 10-11.
9 WczesÂniej co do zasadynalezÇaøy one do zadanÂ organoÂwadministracji publicznej.

10 W trosce o nalezÇyte realizowanie zadanÂ ustawowych panÂstwo posiøkuje sieÎ

organizacjami pozarzaÎdowymi na wielu frontach zadanÂ spoøecznych. Takie rozwiaÎza-

nia spotykamy m.in. w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicz-

nego (Dz.U. nr 111, poz. 535 ze zm.), gdzie wprawdzie ochroneÎ zdrowia psychicznego

zapewniajaÎ organy administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej oraz instytucje do tego
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nej ± inaczej nizÇ w poprzednich11 ± podkresÂla sieÎ partnerski charakter
relacji øaÎczaÎcych organy administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej z or-
ganizacjami pozarzaÎdowymi, KosÂcioøem katolickim, innymi kosÂcio-
øami i zwiaÎzkami wyznaniowymi itd.

Jak juzÇ powiedziano wyzÇej, z punktu widzenia rozwiaÎzanÂ instytu-
cjonalnych w ramach pomocy spoøecznej nalezÇy dokonacÂ akademic-
kiego podziaøu na podmioty organizujaÎce pomoc i je sÂwiadczaÎce,
chociazÇ dla przecieÎ tnego obserwatora jest to podziaø nie zawsze czy-
telny, szczegoÂ lnie w terenie12. Na uwageÎ zasøuguje natomiast nie-
znaczne rozszerzenie zakresu zadanÂ z pomocy spoøecznej na organi-
zacje pozarzaÎdowe, czyli nasze panÂstwo ma skøonnosÂcÂ do coraz wieÎk-
szego dzielenia sieÎ swoimi zadaniami w tej mierze z KosÂcioøem ka-
tolickim oraz z innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi13.
Z uwagi na brak ustawowej definicji organizacji spoøecznej lub po-
zarzaÎdowej przyjmujeÎ za A. RutkowskaÎ14, zÇe organizacje pozarzaÎdo-

powoøane (art. 1 ust. 1), ale w dziaøaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

mogaÎ uczestniczycÂ stowarzyszenia i inne organizacje spoøeczne, fundacje, samorzaÎdy

zawodowe, kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe itd. WieÎ cej na temat zasady pomocni-

czosÂci zob.: S. Kawula, PomocniczosÂcÂ i wsparcie. Kategorie pedagogiki spoøecznej,

Olsztyn 2002, s. 77-80.
11 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spoøecznej (tj. Dz.U. z 1998 r., nr 64,

poz. 414 ze zm.) przewidywaøa, zÇe ¹Pomoc spoøecznaÎ organizujaÎ organy administracji

rzaÎdowej i samorzaÎdowej, wspoÂ øpracujaÎc w tym zakresie z organizacjami spoøecznymi,

KosÂcioøem Katolickim, innymi kosÂcioøami, zwiaÎzkami wyznaniowymi, fundacjami, sto-

warzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymiº (art. 1 ust. 2).
12 S. Golinowska, I. TopinÂska, Pomoc spoøeczna ± zmiany i warunki skutecznego

dziaøania, Warszawa 2002, s. 24. Np. po utworzeniu od 1 stycznia 1999 r. samorzaÎdu

terytorialnego na szczeblu powiatowym pojawiøa sieÎ nowa instytucja organizacyjna

w systemie zabezpieczenia spoøecznego ± Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

(PCPR).
13 W krajach zachodnioeuropejskich coraz bardziej widoczna jest pluralizacja

podmiotoÂw sÂwiadczaÎcych publiczne usøugi spoøeczne. PanÂstwo nie posiada monopolu

w zakresie planowania i realizacji tych usøug, lecz zdaje sieÎ ewoluowacÂ w kierunku

panÂstwa pomocniczego, respektujaÎcego zasadeÎ subsydiarnosÂci, zgodnie z ktoÂ raÎ panÂ -

stwo pozostaje ostatecznym gwarantem bezpieczenÂ stwa socjalnego, a nie podmiotem

dziaøajaÎcym bezposÂrednio i pierwszoplanowo.
14 Podziaø za: A. Rutkowska, Pedagodzy spoøeczni ± woluntariusze organizacji

pozarzaÎdowych dziaøajaÎcych w sÂrodowisku lokalnym, w: Pracownicy socjalni i wolun-

tariusze a mozÇ liwosÂci reformy pomocy spoøecznej, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz
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we w pomocy spoøecznej mogaÎ przyjmowacÂ nasteÎpujaÎce formy orga-
nizacyjne: 1) fundacji i stowarzyszenÂ , 2) grup nieformalnych, 3) or-
ganizacji dziaøajaÎcych w ramach kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych. Cytowana autorka podkresÂla roÂwniezÇ szereg trudnosÂci, jakie
napotykajaÎ dziaøajaÎcy w organizacjach pozarzaÎdowych na rzecz opie-
ki spoøecznej i socjalnej, a w szczegoÂ lnosÂci na brak odpowiedniej
wspoÂ øpracy z administracjaÎ publicznaÎ i samorzaÎdowaÎ w tym zakresie
oraz nieøatwy proces usÂwiadamiania obywatelom, zÇe od nich samych
zalezÇy wiele w sÂrodowisku, a ich aktywnosÂcÂ jest czymsÂ pozÇaÎdanym15.

Ustawa nakøada na organy rzaÎdowe i samorzaÎdowe dwa obo-
wiaÎzki: pierwszy, gøoÂwny ± to zorganizowanie pomocy spoøecznej,
drugi natomiast ± to wspoÂ øpraca w tym zakresie, na zasadzie partner-
stwa z organizacjami pozarzaÎdowymi, w tym z KosÂcioøem katolickim,
innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi oraz z ich jednostkami
organizacyjnymi. Zatem rola podmiotoÂw niepublicznych, w szczegoÂ l-
nosÂci KosÂcioøa katolickiego i innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych w sferze wykonywania zadanÂ z ustawy o pomocy spoøecznej jest
funkcjaÎ realizacji zasady subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci) jako jednej
z naczelnych w nauce spoøecznej KosÂcioøa katolickiego16 i innych

1998, s. 229. Por. takzÇe: E. LesÂ, Organizacje spoøeczne. Studium poroÂwnawcze, War-

szawa 1998, s. 138; E. LesÂ, Od filantropii do pomocniczosÂci. Studium poroÂwnawcze

rozwoju i dziaøalnosÂci organizacji spoøecznych, Warszawa 2000, s. 15-32.
15 A. Rutkowska (Pedagodzy spoøeczni, s. 229) podkresÂla, zÇe najczeÎ sÂciej spoty-

kane formy dziaøalnosÂci organizacji pozarzaÎdowych o profilu socjalnym to: sÂwiadcze-

nia zÇywnosÂciowe ± wydawanie posiøkoÂw i rozdawanie zÇywnosÂci; sÂwiadczenia material-

ne ± rozdawnictwo przedmiotoÂw i odziezÇy, pokrywanie kosztoÂw leczenia, wyzÇywienia,

wypoczynku dla dzieci itp.; leczenie ± rehabilitacja i psychoterapia; opieka ± pieleÎ g-

nacyjna, nad dziecÂmi, wsparcie i duszpasterska i pomoc psychologiczna; usøugi na rzecz

osoÂb ± edukacja i szkolenia, organizowanie schronienia, rozwijanie zainteresowanÂ ,

poradnictwo indywidualne i rzecznictwo interesoÂw; tworzenie sieci kontaktoÂw dla

najlepszego realizowania celoÂw organizacji itp.
16 Wedøug E. LesÂ (Zasada subsydiarnosÂci a pomoc spoøeczna w Polsce, http://

www.barka.org.pl/uw.htm, marzec 2005) zasada pomocniczosÂci w rozumieniu nauki

spoøecznej KosÂcioøa miesÂci sieÎ w zasadzie solidarnosÂci jako jej szczegoÂ lna artykulacja.

Zgodnie z zasadaÎ pomocniczosÂci wyrazÇonaÎ przez Jana Pawøa II w encyklice Centesi-

mus annus (1991): ¹SpoøecznosÂcÂ wyzÇszego rzeÎdu nie powinna ingerowacÂ wwewneÎ trzne

sprawy spoøecznosÂci nizÇszego rzeÎdu, pozbawiajaÎc jaÎ kompetencji, lecz raczej winna

wspieracÂ jaÎ w razie koniecznosÂci i pomoÂc w koordynacji jej dziaøanÂ z dziaøaniami
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kosÂcioøoÂw, a takzÇe majaÎcej coraz wieÎksze znaczenie w sferze publicz-
noprawnej w Polsce17. Z drugiej strony zasada ta oznacza granice
wzajemnej ingerencji organoÂw rzaÎdowych i samorzaÎdowych (organi-
zujaÎcych i sÂwiadczaÎcych pomoc spoøecznaÎ) w stosunku do podmiotoÂw
niepublicznych. Z zasady subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci) mozÇna
roÂwniezÇ wywodzicÂ katalog obowiaÎzkoÂw naøozÇonych na beneficjen-
toÂw tych sÂwiadczenÂ , m.in. obowiaÎzek aktywnego wspoÂ ødziaøania
w przezwycieÎ zÇeniu swojej sytuacji zÇyciowej, wykorzystujaÎc wøasne
sÂrodki i mozÇliwosÂci18. Chodzi o to, zÇe bez wzgleÎdu na podmiot rea-
lizujaÎcy pomoc spoøecznaÎ lub wsparcie, pomoc ta winna wkraczacÂ
woÂwczas, gdy nie wystarczajaÎ juzÇ dziaøania samych zainteresowanych
w przezwycieÎ zÇeniu swojej trudnej sytuacji lub wspoÂ lnot, w ktoÂ rych sieÎ
znajdujaÎ. ZasadeÎ subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci) w stosunku do po-
zarzaÎdowych organizacji pomocowych mozÇna rozumiecÂ na dwa spo-
soby: negatywny i pozytywny. Pierwszy z nich oznacza, zÇe pozarzaÎ-
dowe organy pomocowe nie powinny przeszkadzacÂ potrzebujaÎcym
i ich rodzinom w podejmowaniu inicjatyw w przezwycieÎ zÇeniu sytuacji
zÇyciowych. Drugi oznacza, zÇe organy pozarzaÎdowe powinny podtrzy-
mywacÂ (czasowo lub stale) inicjatyweÎ osoÂb potrzebujaÎcych pomocy
w podejmowaniu wøasnych wysiøkoÂw w przezwycieÎ zÇaniu trudnej
sytuacji.

innych grup spoøecznych, dla dobra wspoÂ lnegoº (zob. takzÇe: G. O'Collins SJ, E. G.

Farrugia SJ, Leksykon pojeÎcÂ teologicznych i kosÂcielnych, przekø. ks. J. OzÇoÂg SJ, B.

ZÇ ak, KrakoÂw 2002, s. 404). Zasada pomocniczosÂci polega na tym, zÇe roÂzÇne instytucje

spoøeczne nie powinny wyreÎ czacÂ organoÂw panÂstwa lub innych instytucji w wypeønianiu

ich zadanÂ i aktywnosÂci. Instytucje spoøeczne mogaÎ interweniowacÂ jedynie wtedy, kiedy

niezbeÎdna jest pomoc, by zadania spoøeczne wypeønicÂ w mozÇliwie najlepszy sposoÂb

(por. ks. A. Wuwer, Zasada pomocniczosÂci, ¹GosÂcÂ Niedzielnyº 2001, nr 38).
17 W krajach saÎsiednich roÂwniezÇ organizacje kosÂcielne bioraÎ na siebie zadania

spoøeczne. W Niemczech duzÇym uznaniem cieszy sieÎ Organizacja Charytatywna KosÂ-

cioøa Ewangelickiego (Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche In Deutschland)

i Niemieckie Towarzystwo Caritas (Deutscher Caritasverband). Zob. P. BøeÎdowski,

Pomoc spoøeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN, Warszawa 1996, s. 52-53;

V. Ronge, Theorie und Empirie des ¹Dritten Sektorsº, ¹Jahrbuch zur Staats- und

Verwaltungswissenschaftº 1998, t. 2, s. 115n.
18 S. Kawula,Wsparcie spoøeczne wobec rodziny ryzyka a zasada pomocniczosÂci,

w: Pracownicy socjalni i woluntariusze a mozÇ liwosÂci reformy pomocy spoøecznej, red.

K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 1998, s. 296.
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2. PODSTAWY PRAWNE DZIAèALNOSÂCI

CHARYTATYWNO-OPIEKUNÂ CZEJ KOSÂCIOèOÂ W

I ZWIAÎZKOÂ W WYZNANIOWYCH

Znakomita wieÎkszosÂcÂ dziaøajaÎcych w Polsce kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych za jeden z gøoÂwnych celoÂw pozareligijnych stawia
sobie rozwijanie dziaøalnosÂci opiekunÂczo-charytatywnej19. Przede
wszystkim dominujaÎcy w naszej kulturze KosÂcioÂ ø katolicki oraz inne
kosÂcioøy chrzesÂcijanÂ skie i niechrzesÂcijanÂ skie podtrzymujaÎ bogate do-
sÂwiadczenia z przeszøosÂci dalszej i blizÇszej w zakresie organizowania
i sÂwiadczenia pomocy potrzebujaÎcym. DosÂwiadczenia saÎ na tyle zna-
czaÎce, zÇe znalazøy odpowiednie odzwierciedlenie w tresÂci konkordatu
mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ, podpisanym
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.20 Z art. 21 ust. 1 tego aktu do-
wiadujemy sieÎ , zÇe ¹Odpowiednie instytucje kosÂcielne majaÎ prawo
prowadzenia, kazÇda zgodnie ze swaÎ naturaÎ, dziaøalnosÂci o charakterze
misyjnym, charytatywnym i opiekunÂczym. W tym celu mogaÎ one
tworzycÂ struktury organizacyjne i urzaÎdzacÂ publiczne zbioÂ rkiº21.

Zakres i sposoÂb realizacji spoøecznych i socjalnych obowiaÎzkoÂw
organizacji pozarzaÎdowych zostaø skonkretyzowany takzÇe w innych,
nawet wczesÂniejszych aktach prawnych nizÇ w ustawie o pomocy spo-
øecznej czy tezÇ w konkordacie. W pierwszej kolejnosÂci nalezÇy przy-
woøacÂ ustaweÎ z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania (dalej: ustawa o gwarancjach)22, w ktoÂrej okresÂlono ro-

19 DziaøalnosÂcÂ charytatywna kazÇdego z kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ma

wøasne podøozÇe religijne i doktrynalne. W przypadku KosÂcioøa katolickiego beÎdzie to

nakaz majaÎcy zÂroÂdøo np. w Biblii, Katechizmie KosÂcioøa Katolickiego (nr 2447), Ko-

deksie Prawa Kanonicznego (kan. 222 § 2, kan. 529 § 2), dokumentach papieskich.

W islamie beÎdzie to koraniczny nakaz oddawania jaømuny, tzw. zakaÅt (¹oczyszczenieº).
20 Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
21 J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,

s. 324. J. Krukowski (Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 202) podnioÂ sø,

zÇe normy konkordatowe w tym zakresie saÎ potwierdzeniem przepisoÂw art. 7 ust. 12

pkt 2-4 i ust. 3 pkt 7-9 oraz art. 38-40 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Kato-

lickiego w RP.
22 Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., nr 26, poz. 319 ze zm. W art. 19 ust. 2 cytowanej

ustawy napisano, zÇe kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe, wypeøniajaÎc funkcje religijne,
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dzaj i zasady prowadzenia instytucji, ktoÂ re majaÎ realizowacÂ sÂwiad-
czenia z pomocy spoøecznej oraz sposoÂb ich finansowania. Zatem
kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe mogaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charyta-
tywnaÎ w ramach wewneÎ trznych struktur organizacyjnych lub przez
specjalnie do tego powoøane organizacje i stowarzyszenia katolickie
i kosÂcielne oraz zakony, zgodnie ze swoimi statutami23. W praktyce
kosÂcielna dziaøalnosÂcÂ spoøeczna i socjalna jest mocno zroÂzÇnicowana.
PanÂstwo uznaøo, zÇe ¹W celu realizacji dziaøalnosÂci charytatywno-
opiekunÂczej kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe majaÎ prawo zakøa-
dacÂ i prowadzicÂ, na zasadach okresÂlonych w ustawach, odpowiednie
instytucje, w tym zakøady dla osoÂb potrzebujaÎcych opieki, szpitale
i inne zakøady lecznicze, zÇøobki i schroniska dla dzieciº (art. 24
ust. 1 ustawy o gwarancjach)24.

Podobne w tresÂci przepisy o kosÂcielnej dziaøalnosÂci charyta-
tywno-opiekunÂczej znajdziemy w ustawach indywidualnych regulu-
jaÎcych poøozÇenie kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Pol-

mogaÎ w szczegoÂ lnosÂci: tworzycÂ organizacje majaÎce na celu dziaøalnosÂcÂ na rzecz prze-

ciwdziaøania patologiom spoøecznym i ich skutkom (pkt 14) i prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ

charytatywno-opiekunÂczaÎ (pkt 15). Z kolei art. 21 przewiduje, zÇe ¹KosÂcioøy i ich

zwiaÎzki wyznaniowe majaÎ prawo zakøadacÂ i prowadzicÂ szkoøy i przedszkola oraz inne

placoÂwki osÂwiatowo-wychowawcze i opiekunÂczo-wychowawcze na zasadach okresÂlo-

nych w ustawachº (ust. 1) oraz zÇe ¹Szkoøy, przedszkola oraz inne placoÂwki, o ktoÂ rych

mowa w ust. 1, beÎdaÎ dotowane przez panÂstwo lub organy samorzaÎdu terytorialnego

w przypadkach i na zasadach okresÂlonych w odreÎbnych ustawachº (ust. 2). Z art. 36

ust. 8 cytowanej ustawy wynika, zÇe ¹JezÇeli statut kosÂcioøa lub innego zwiaÎzku wyzna-

niowego nie stanowi inaczej, majaÎtek pozostaøy po zakonÂczeniu posteÎpowania likwi-

dacyjnego kosÂcioøa lub innego zwiaÎzku wyznaniowego albo osoÂb prawnych, o ktoÂ rych

mowa w art. 32 ust. 3, mozÇe bycÂ przeznaczony wyøaÎcznie na cele charytatywno-opie-

kunÂcze w drodze decyzji organu rejestrowegoº.
23 Np. zakony katolickie lub prawosøawne prowadzaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-

opiekunÂczaÎ w zakresie okresÂlonym w ich statutach lub odpowiednich aktach we-

wneÎ trznych. Podobnie organizacje katolickie lub prawosøawne bractwa cerkiewne

mogaÎ prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ w zakresie okresÂlonym w ich

statutach.
24 Cz. Martysz (Rola zwiaÎzkoÂw zawodowych, s. 124) pisaø w 1985 r., zÇe ¹szeroko

jest prowadzona przez zwiaÎzki wyznaniowe dziaøalnosÂcÂ charytatywna, ktoÂ ra obejmuje

opiekeÎ nad ludzÂmi starymi, przewlekle chorymi, kalekami, umysøowo chorymi, dziecÂ-

mi gøeÎboko uposÂledzonymi itp.º
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sce25. PodstaweÎ tego rodzaju dziaøalnosÂci spotykamy m.in. w usta-
wie z 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 ze zm.). W roz-
dziale 6 ustawy pt. ¹DziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza KosÂcio-
øaº w trzech artykuøach (38-40) zakresÂlono ramy organizacyjno-
funkcjonalne dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej26. Przede
wszystkim to osoby prawne KosÂcioøa katolickiego majaÎ prawo pro-
wadzicÂ wøasÂciwaÎ dla kazÇdej z nich dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opie-
kunÂczaÎ27. ZakresÂlone zadania KosÂcioÂ ø mozÇe wykonywacÂ za posÂred-
nictwem utworzonej przez KonferencjeÎ Episkopatu Polski dnia
10 pazÂdziernika 1990 r. organizacji ¹Caritas Polskaº na szczeblu
krajowym i ¹Caritas diecezjiº, powoøywanej przez biskupa na
szczeblu kazÇdej diecezji28.

Zakres ustawowej dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej KosÂ-
cioøa katolickiego (i niektoÂ rych innych kosÂcioøoÂw) jest bardzo szeroki
i obejmuje w szczegoÂ lnosÂci: prowadzenie zakøadoÂw dla sierot, star-

25 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 20032, s. 276-277. W. Bar (Cha-

rytatywna dziaøalnosÂcÂ kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w: Prawo wyzna-

niowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 20032, s. 350-351) wymienia dziaøalnosÂcÂ

charytatywno-opiekunÂczaÎ w ustawach o stosunku PanÂstwa do nasteÎpujaÎcych kosÂcio-

øoÂw w RP: Ewangelicko-Augsburskiego (art. 25), Ewangelicko-Reformowanego (art.

10, 20-21), Polskokatolickiego (art. 11, 28-29), Starokatolickiego MariawitoÂw (art. 11,

18, 27-28), ZielonosÂwiaÎtkowego (art. 24), AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego (art. 20-22, 28

ust. 5, 29-30), ChrzesÂcijan BaptystoÂw (art. 22 ust. 2-3, 23-24, 33 ust. 5, 34-35), Ewan-

gelicko-Metodystycznego (art. 22, 24, 29 ust. 5, 30-31), Katolickiego MariawitoÂw (art.

17), Gmin Wyznaniowych ZÇ ydowskich (art. 18).
26 Podobnie w ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego

Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego w RP (Dz.U. nr 66, poz. 287 ze zm.).
27 Art. 38 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Kato-

lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 ze zm.). Z przepisem

o podobnej tresÂci (art. 32 ust. 1) spotykamy sieÎ tezÇ w ustawie wymienionej w przyp. 26.
28 W sÂwietle cytowanej w przyp. 26 ustawy wøadze KosÂcioøa Prawosøawnego dla

prowadzenia dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej saÎ uprawnione do powoøania:

Prawosøawnego Metropolitalnego OsÂrodka Miøosierdzia ± jako instytucji o zasieÎgu

krajowym i prawosøawnych diecezjalnych osÂrodkoÂw miøosierdzia ± dla poszczegoÂ lnych

diecezji. Prawosøawny Metropolitalny OsÂrodek Miøosierdzia powoøuje, nadaje mu sta-

tut i nadzoruje SÂwieÎ ty SoboÂr BiskupoÂw (art. 32 ust. 3). Prawosøawny Diecezjalny

OsÂrodek Miøosierdzia powoøuje, nadaje mu statut i nadzoruje biskup diecezjalny

(art. 32 ust. 4).
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coÂw, osoÂb uposÂledzonych fizycznie lub umysøowo oraz innych kate-
gorii osoÂb potrzebujaÎcych opieki; prowadzenie szpitali i innych za-
køadoÂw leczniczych oraz aptek; organizowanie pomocy w zakresie
ochrony macierzynÂ stwa; organizowanie pomocy sierotom, osobom
dotknieÎ tym kleÎ skami zÇywioøowymi i epidemiami, ofiarom wojennym,
znajdujaÎcym sieÎ w trudnym poøozÇeniu materialnym lub zdrowotnym
rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolnosÂci; prowadzenie
zÇøobkoÂw, ochronek, hospicjoÂw, burs i schronisk; udzielanie pomocy
w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i møodziezÇy znajdujaÎcym sieÎ
w potrzebie; krzewienie idei pomocy blizÂnim i postaw spoøecznych
temu sprzyjajaÎcych, a takzÇe przekazywanie za graniceÎ pomocy ofia-
rom kleÎ sk zÇywioøowych i osobom znajdujaÎcym sieÎ w szczegoÂ lnej po-
trzebie. PowyzÇsze wyliczenie (art. 39) nie ma charakteru numerus

clausus i nie zamyka drogi dla innych form organizowania i sÂwiadcze-
nia pomocy.

DziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎca celom humanitarnym, charytatywno-opie-
kunÂczym, naukowym i osÂwiatowo-wychowawczym, podejmowana
przez kosÂcielne osoby prawne, jest zroÂwnana pod wzgleÎdem praw-
nym z dziaøalnosÂciaÎ søuzÇaÎcaÎ analogicznym celom i prowadzonaÎ przez
instytucje panÂstwowe (art. 22 ust. 1 konkordatu)29. Zdaniem J. Kru-
kowskiego zroÂwnanie to ma znaczenie gøoÂwnie na pøaszczyzÂnie do-
steÎpu do dotacji z budzÇetu panÂstwa na dziaøalnosÂcÂ spoøecznaÎ i so-
cjalnaÎ30.

DodatkowaÎ gwarancjaÎ konkordatowaÎ dla powyzÇszej dziaøalnosÂci
kosÂcielnej jest to, zÇe przepisy prawa polskiego o zbioÂ rkach publicz-
nych nie majaÎ zastosowania do zbierania ofiar m.in. na kosÂcielnaÎ
dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ, jezÇeli odbywajaÎ sieÎ w obreÎbie
terenoÂw kosÂcielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznosÂciach zwy-
czajowo przyjeÎ tych w danej okolicy i w sposoÂb tradycyjnie ustalony
(art. 21 ust. 2 konkordatu).

29 Dodany z mocaÎ od dnia 30 maja 1998 r. art. 21a ustawy o gwarancjach prze-

widuje, zÇe ¹DziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎca celom humanitarnym, charytatywno-opiekunÂczym,

naukowym i osÂwiatowo-wychowawczym, podejmowana przez osoby prawne kosÂcio-

øoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, jest zroÂwnana pod wzgleÎdem prawnym z dzia-

øalnosÂciaÎ søuzÇaÎcaÎ analogicznym celom i prowadzonaÎ przez instytucje panÂstwoweº.
30 J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 324-325.
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Z kolei w art. 24 ust. 2 ustawy o gwarancjach wymieniono kazuis-
tycznie, przykøadowe zÂroÂdøa pochodzenia sÂrodkoÂw na realizacjeÎ dzia-
øalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej31, a z art. 13 ust. 5 tejzÇe ustawy
wynika, zÇe dochody z dziaøalnosÂci gospodarczej osoÂb prawnych kosÂ-
cioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz spoÂ øek, ktoÂ rych udzia-
øowcami saÎwyøaÎcznie te osoby, saÎ zwolnioneodopodatkowaniaw czeÎ sÂ-
ci, w jakiej zostaøy przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po
nim nasteÎpujaÎcym na cele kultowe, osÂwiatowo-wychowawcze, nauko-
we, kulturalne, dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ, punkty kate-
chetyczne, konserwacjeÎ zabytkoÂw oraz na inwestycje sakralne i inwes-
tycje kosÂcielne, ktoÂrych przedmiotem saÎ punkty katechetyczne i zakøa-
dy charytatywno-opiekunÂcze, jak roÂwniezÇ remonty tych obiektoÂw32.

OkresÂlony w ustawie o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolic-
kiego w RP (art. 40) przykøadowy katalog zÂroÂdeø pochodzenia sÂrod-
koÂw (nie tylko pienieÎ zÇnych) na realizacjeÎ dziaøalnosÂci charytatywno-
opiekunÂczej jest w zasadzie identyczny jak w cytowanej ustawie
o gwarancjach33. O zÂroÂdøach finansowania tego rodzaju kosÂcielnej
dziaøalnosÂci wzmiankujaÎ takzÇe akty podustawowe34.

31 Art. 24 ust. 2 (pkt 1-6) przewiduje, zÇe sÂrodki na realizacjeÎ dziaøalnosÂci chary-

tatywno-opiekunÂczej pochodzaÎ w szczegoÂ lnosÂci z: ofiar pienieÎ zÇnych i w naturze, spad-

koÂw, zapisoÂw i darowizn krajowych i zagranicznych, dochodoÂw z imprez i zbioÂ rek

publicznych, subwencji, dotacji i ofiar pochodzaÎcych od krajowych instytucji i przed-

sieÎbiorstw panÂstwowych, spoøecznych, wyznaniowych i prywatnych, odpøatnosÂci za

usøugi sÂwiadczone przez instytucje charytatywno-opiekunÂcze kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎz-

koÂw wyznaniowych, dochodoÂw instytucji kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
32 Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy o gwarancjach zwalnia sieÎ z nalezÇnosÂci

celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-opiekunÂcze i osÂwia-

towo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele

kultu, przywozÇone dla osoÂb prawnych kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,

w granicach i na warunkach okresÂlonych w rozporzaÎdzeniu nr 918/83/EWG z dnia

28 marca 1983 r. ustanawiajaÎcym wspoÂ lnotowy system zwolnienÂ celnych (Dz. Urz. WE

L. 105 z 23 kwietnia 1983 r.), rozciaÎgnieÎ ty na 10 nowych czøonkoÂw Unii oraz dostoso-

wanÂ w traktatach stanowiaÎcych podstaweÎ Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L. 236

z 23 wrzesÂnia 2003 r.).
33 Z tym zÇe w przypadku KosÂcioøa katolickiego sÂrodki na ten rodzaj dziaøalnosÂci

mogaÎ ponadto pochodzicÂ z dochodoÂw z dziaøalnosÂci gospodarczej prowadzonej przez

¹Caritas PolskaÎº i ¹Caritas diecezjiº bezposÂrednio lub w formie wyodreÎbnionych

zakøadoÂw i dochodoÂw instytucji kosÂcielnych.
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Kolejnym wazÇnym aktem prawnym w zakresie okresÂlenia sposo-
bu realizacji i finansowania sÂwiadczenÂ z pomocy spoøecznej i socjalnej
przez kosÂcielne osoby prawne i jednostki organizacyjne jest ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wo-
lontariacie35.

Od døuzÇszego czasu pewne waÎtpliwosÂci prawne budziøa kwestia,
w jakiej wysokosÂci darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-
opiekunÂczaÎ pochodzaÎce od osoÂb fizycznych saÎ wyøaÎczone z podstawy
opodatkowania darczynÂcoÂw podatkiem dochodowym36. Ostatecznie

34 RozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozsze-

rzenia zakresu celoÂw Funduszu KosÂcielnego (Dz.U. nr 61, poz. 354) przewiduje, zÇe

sÂrodki Funduszu przeznacza sieÎ , oproÂcz celoÂw okresÂlonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia

20 marca 1950 r. o przejeÎ ciu przez PanÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎ czeniu probo-

szczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego (Dz.U.

nr 9, poz. 87 ze zm.), na nasteÎpujaÎce cele (§ 1 pkt 1): wspomaganie kosÂcielnej dziaøal-

nosÂci osÂwiatowo-wychowawczej i opiekunÂczo-wychowawczej, a takzÇe inicjatyw zwiaÎ-

zanych ze zwalczaniem patologii spoøecznych oraz wspoÂ ødziaøania w tym zakresie

organoÂw administracji rzaÎdowej z KosÂcioøem katolickim w Rzeczypospolitej Polskiej

oraz innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi.
35 Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm. JednakzÇe pod warunkiem, zÇe ich cele statutowe

obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego (art. 3 ust. 3 pkt 1).
36 Problem dotyczyø w zasadzie 11 kosÂcioøoÂw o uregulowanej pozycji w drodze

ustawy indywidualnej. Por.: 1) art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku

PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154

ze zm.), 2) art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego

Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego (Dz.U. nr 66, poz. 287 ze zm.), 3) art. 34

ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-

Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 73, poz. 323 ze zm.), 4) art. 19

ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-

Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 73, poz. 324 ze zm.), 5) art. 28

ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw

Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 481 ze zm.), 6) art. 33

ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ChrzesÂcijan

BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 480 ze zm.), 7) art. 29 ust. 5

ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Me-

todystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 479 ze zm.), 8) art. 27

ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokato-

lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 482 ze zm.), 9) art. 24 ust. 5

ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego Maria-

witoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 41, poz. 252 ze zm.), 10) art. 26 ust. 5
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Naczelny SaÎd Administracyjny (w skøadzie caøej Izby Finansowej)
w dniu 14 marca 2005 r. podjaÎø uchwaøeÎ dopuszczajaÎcaÎ mozÇnosÂcÂ wy-
øaÎczenia w caøosÂci z podstawy opodatkowania darowizn dokonywa-
nych przez osoby fizyczne na wyzÇej wymieniony cel37.

Ustawodawca panÂstwowy w ustawie o pomocy spoøecznej ± obec-
nej, jak i poprzedniej ± przewidziaø mozÇliwosÂcÂ wspomagania przez
budzÇet panÂstwa lub samorzaÎdu terytorialnego podmiotoÂw niepu-
blicznych realizujaÎcych zadania z zakresu pomocy spoøecznej wprost.
Mianowicie, ustawa o pomocy spoøecznej z 1990 r. w pierwotnym
ksztaøcie, w art. 47 ust. 1-3, przewidywaøa, zÇe ¹Gmina wspoÂ ødziaøa
z istniejaÎcymi na jej terenie instytucjami, organizacjami spoøecznymi,
KosÂcioøem Katolickim, innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowy-
mi oraz zakøadami pracy w celu realizacji zadanÂ pomocy spoøecznejº.
FormaÎ wspoÂ ødziaøania mogøo bycÂ zlecenie przez gmineÎ tym podmio-
tom, za ich zgodaÎ, w trybie pisemnego porozumienia (umowy), rea-
lizacji okresÂlonych zadanÂ pomocy spoøecznej, przyznajaÎc na ten cel
sÂrodki pienieÎ zÇne. Z kolei w ust. 3 zapisano, ale bez blizÇszej konkre-
tyzacji, zÇe ¹Minister Pracy i Polityki Socjalnej udziela wsparcia, w tym
finansowego, organizacjom spoøecznym, zwiaÎzkom wyznaniowym,
stowarzyszeniom o charakterze charytatywnym i fundacjom, realizu-
jaÎcym istotne zadania zwiaÎzane z programami rzaÎdowymi z zakresu
pomocy spoøecznejº38. Z dniem 14 wrzesÂnia 1996 r. tresÂcÂ art. 47 ust. 1
i 3 ulegøa nieznacznej zmianie39, a nasteÎpnie uchyleniu40.

ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego

MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 41, poz. 253 ze zm.), 11) art. 29

ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎt-

kowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 41, poz. 254 ze zm.).
37 Uchwaøa nr FPS 5/04. Zob. Orzecznictwo SaÎdoÂw Polskich 2005, nr 7-8, poz. 90;

¹Gazeta Prawnaº 2005, nr 52 (1417), s. 1.
38 Na gruncie ustawy o opiece spoøecznej z 1923 r. zwierzchniaÎ wøadzeÎ w sprawach

opieki spoøecznej sprawowaø Minister Pracy i Opieki Spoøecznej z zastrzezÇeniem kom-

petencji Ministra Zdrowia Publicznego (art. 22). Do kompetencji Ministra Pracy

i Opieki Spoøecznej nalezÇaøo m.in. popieranie stowarzyszenÂ i zwiaÎzkoÂw o charakterze

wzajemnej pomocy, nadzoÂ r i kontrola nad dziaøalnosÂciaÎ instytucji opieki spoøecznej

oraz rejestracja towarzystw, zakøadoÂw, instytucji opieki spoøecznej, tudziezÇ legalizacja

ich statutoÂw, fundacji i zapisoÂw.
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Z kolei przepis (art. 12a) pozwalajaÎcy na zawieranie umoÂw cy-
wilnoprawnychmieÎdzy organami administracji rzaÎdowej i samorzaÎdu
terytorialnego a organizacjami spoøecznymi, KosÂcioøem katolickim
i innym kosÂcioøami, zwiaÎzkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzy-
szeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi z za-
kresu pomocy spoøecznej oraz wspieranie je w tym finansowo, po-
jawiø sieÎ dopiero w nowelizacji ustawy o pomocy spoøecznej z mocaÎ
od dnia 1 stycznia 1999 r.41 Z dniem 1 stycznia 2000 r. przepis ten
ulegø nieznacznej zmianie42. Niemniej umowy w sprawie zlecenia
realizacji zadania z zakresu pomocy spoøecznej zawarte przed dniem

39 Art. 47 ust. 1 otrzymaø brzmienie: ¹Gmina wspoÂ ødziaøa, w tym mozÇe wspieracÂ

finansowo, prowadzonaÎ na jej terenie dziaøalnosÂcÂ organizacji spoøecznych, KosÂcioøa

Katolickiego i innych kosÂcioøoÂw, zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, fundacji, stowarzyszenÂ ,

pracodawcoÂw oraz osoÂb fizycznych i prawnych w celu realizacji zadanÂ z zakresu po-

mocy spoøecznejº. Z kolei ust. 3 otrzymaø brzmienie: ¹Minister Pracy i Polityki So-

cjalnej udziela wsparcia, w tym finansowego, organizacjom spoøecznym, KosÂcioøowi

Katolickiemu, innym kosÂcioøom, zwiaÎzkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzysze-

niom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym w celu realizacji zadanÂ z za-

kresu pomocy spoøecznejº (Dz.U. nr 100, poz. 459, art. 1).
40 Art. 47 ust. 3 uchylono z dniem 1 stycznia 1999 r. (Dz.U. nr 106, poz. 668),

a ust. 1 i 2 z dniem 1 maja 2004 r.
41 Z utrwalonego stanowiska w orzecznictwie Naczelnego SaÎdu Administracyj-

nego wynika, zÇe uzÇycie w art. 12a ust. 1 ustawy o pomocy spoøecznej terminu ¹zlece-

nieº nie stanowi odesøania do art. 734 § 1 kodeksu cywilnego (umowa zlecenia). Por.

wyrok z dnia 5 lipca 2002 r., II SA/Kr 532/01, opublikowany we ¹WspoÂ lnocieº z 2002 r.

(nr 37-38, s. 51n.). Na podstawie art. 12a ust. 1 cytowanej ustawy organy administracji

rzaÎdowej i organy jednostek samorzaÎdu terytorialnego mogøy zlecacÂ, w drodze umo-

wy, organizacjom spoøecznym, KosÂcioøowi Katolickiemu i innym kosÂcioøom, zwiaÎzkom

wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym

i prawnym zadania z zakresu pomocy spoøecznej oraz wspieracÂ je w tym finansowo.

Ministrowi wøasÂciwemu do spraw zabezpieczenia spoøecznego pozostawiono okresÂle-

nie zasad i formy wspoÂ ødziaøania, a takzÇe finansowania organizacji, o ktoÂ rych mowa

w ust. 1 (Dz.U. z 1998 r., nr 106, poz. 668, art. 64). Na kazuistyczny charakter wyli-

czenia podmiotoÂw w art. 12a ust. 1 ustawy o pomocy spoøecznej zwroÂciø uwageÎ K. Ban-

darzewski (Glosa do wyroku NSA z dnia 4 czerwca 2001 r., II SA/Kr 911/01, ¹Samo-

rzaÎd Terytorialnyº 2002, nr 6, s. 52, przyp. 18).
42 Na podstawie art. 12a ust. 1a ustawy o pomocy spoøecznej administracja rzaÎ-

dowa i samorzaÎd terytorialny miaøy wspoÂ ødziaøacÂ na zasadach partnerstwa, pomocni-

czosÂci, profesjonalizmu, roÂwnego dosteÎpu, jawnosÂci, efektywnosÂci ekonomicznej i ja-

kosÂci z podmiotami pozarzaÎdowymi (Dz.U. z 2000 r. nr 19, poz. 238, art. 1).
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wejsÂcia w zÇycie obowiaÎzujaÎcej ustawy zachowujaÎ moc do czasu ich
wygasÂnieÎ cia lub rozwiaÎzania, nie døuzÇej jednak nizÇ do dnia 31 grudnia
2008 r. (art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy spoøecznej).

W miejsce uchylonych przepisoÂw pojawiøy sieÎ nowe rozwiaÎza-
nia. OtoÂzÇ art. 25 ust. 1 obowiaÎzujaÎcej ustawy o pomocy spoøecznej
przewiduje, zÇe ¹Organy administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej
mogaÎ zlecacÂ realizacjeÎ zadania z zakresu pomocy spoøecznej,
udzielajaÎc dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zleconego zadania: 1) organizacjom pozarzaÎdowym prowadzaÎcym
dziaøalnosÂcÂ w zakresie pomocy spoøecznej, 2) osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym dziaøajaÎcym na podstawie przepisoÂw
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, stosunku PanÂstwa do innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych oraz o gwarancji wolnosÂci sumienia i wyznania, jezÇeli
ich cele statutowe obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci w zakresie
pomocy spoøecznejº.

Ustawodawca okresÂliø, zÇe podmioty wyzÇej wymienione, ktoÂ rym
jednostki samorzaÎdu terytorialnego zleciøy realizacjeÎ zadanÂ , nie mo-
gaÎ odmoÂwicÂ pomocy osobom potrzebujaÎcym (art. 16 ust. 3). Zlece-
nie realizacji zadania z zakresu pomocy spoøecznej odbywa sieÎ po
uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, ktoÂ ry powinien u-
wzgleÎdniacÂ zasady pomocniczosÂci, efektywnosÂci, uczciwej konku-
rencji i jawnosÂci (art. 26). ZresztaÎ podmioty uprawnione mogaÎ
z wøasnej inicjatywy wystaÎpicÂ z ofertaÎ realizacji zadania z zakresu
pomocy spoøecznej takzÇe woÂwczas, gdy dotyczy to zadania realizo-
wanego dotychczas przez inny podmiot (art. 27). PodjeÎ cie rozstrzyg-
nieÎ cia w zakresie wyboru oferty, czyli realizacji zadanÂ z zakresu
pomocy spoøecznej, nalezÇy do organu wykonawczego gminy (art.
30 ust. 1 ustawy o samorzaÎdzie gminnym)43, porozumienie (umoweÎ )
natomiast w sprawie wykonywania zadanÂ (sÂwiadczenia usøug) po-
winien zawrzecÂ woÂ jt, burmistrz (prezydent), reprezentujaÎc gmineÎ na
podstawie art. 31 ustawy o samorzaÎdzie gminnym, beÎdaÎc zwiaÎzany
tresÂciaÎ stosowanej uchwaøy, i osoba (osoby) reprezentujaÎca organi-

43 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzaÎdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.,

nr 142, poz. 1591 ze zm.).
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zacjeÎ spoøecznaÎ, kosÂcioÂ ø, zwiaÎzek wyznaniowy44. PoniewazÇ zawarcie
samego porozumienia (umowy) pociaÎga za sobaÎ przesunieÎ cie sÂrod-
koÂw pienieÎ zÇnych, winno bycÂ poprzedzone podjeÎ ciem odpowiedniej
uchwaøy przez radeÎ gminy (miasta).

Do umowy o sÂwiadczenie usøug (w rozumieniu ustawy o pomocy
spoøecznej) nie ma zastosowania ustawa o zamoÂwieniach publicz-
nych45. DotacjeÎ z budzÇetu gminy dla podmiotu zawierajaÎcego z gminaÎ
takaÎ umoweÎ przyznaje sieÎ w trybie ustawy o pomocy spoøecznej46.
W drodze porozumienia (umowy) nie mozÇna przekazacÂ tym podmio-
tom uprawnienÂ do wydawania decyzji administracyjnych, chyba zÇe
taka mozÇliwosÂcÂ wynika z rozwiaÎzanÂ ustawowych47. Z kolei K. Ban-
darzewski uwazÇa, zÇe jezÇeli w zwiaÎzku z zawarciem umowy organiza-
cja pozarzaÎdowa otrzymuje kompetencjeÎ do wydawania decyzji w za-
kresie wykonywania zadanÂ , to zawarcie takiej umowy powinno na-
staÎpicÂ, zgodnie z art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy spoøecznej (poprzed-
nio art. 46 ust. 5a), po udzieleniu przez woÂ jta, burmistrza (prezydenta
miasta), a poprzednio radeÎ gminy, na wniosek kierownika osÂrodka
pomocy spoøecznej, innej osobie, reprezentujaÎcej organizacjeÎ poza-
rzaÎdowaÎ, upowazÇnienia do wydawania decyzji administracyjnych48.

Niemniej zlecenie realizacji zadanÂ z zakresu pomocy spoøecznej
nie mozÇe obejmowacÂ ustalania uprawnienÂ do sÂwiadczenÂ , opøacania
skøadek na ubezpieczenia spoøeczne i zdrowotne oraz wypøaty sÂwiad-
czenÂ pienieÎ zÇnych.

Ponadto jednaÎ z szeroko pojmowanych form realizacji misji spo-
øecznej przez KosÂcioÂ ø katolicki, inne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe

44 Zasady przeprowadzenia konkursu ofert precyzuje art. 28-31 ustawy o pomocy

spoøecznej i rozporzaÎdzenie Ministra Polityki Spoøecznej z dnia 8 marca 2005 r. w spra-

wie okresÂlenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. nr 44, poz. 427). WieÎ cej

na ten temat: K. Bandarzewski, Glosa do wyroku NSA, s. 53, 56n.
45 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ± Prawo zamoÂwienÂ publicznych (Dz.U. nr 19,

poz. 177 ze zm.).
46 Por. wyrok z dnia 5 lipca 2002 r. (II SA/Kr 532/01) opublikowany we ¹WspoÂ l-

nocieº z 2002 r. (nr 37-38, s. 51n.), chociazÇ dotyczaÎcy poprzednio obowiaÎzujaÎcego

stanu prawnego.
47 G. Szpor, Cz. Martysz, S. Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy spoøecznej,

GdanÂsk 2001, s. 261-262.
48 K. Bandarzewski, Glosa do wyroku NSA, s. 59. Por. przyp. 41 in fine.
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zagwarantowanych ustawowo jest prawo do emitowania w radiu i te-
lewizji programoÂw o tematyce religijno-moralnej i spoøecznej49.

3. DOMY POMOCY SPOèECZNEJ

Na przestrzeni 15 lat transformacji ustrojowej w Polsce zasadni-
czej zmianie ulegø nie tylko status prawny placoÂwek pomocowych, ale
i system ich finansowania. W sposoÂb istotny zmniejszyø sieÎ dopøyw
sÂrodkoÂw publicznych do tych instytucji. Powstaøy tezÇ nowe placoÂwki.
W pierwszym etapie transformacji wiele placoÂwek, szczegoÂ lnie star-
szych, w zwiaÎzku ze znacznym zmniejszeniem sÂrodkoÂw pomocowych
znalazøo sieÎ w trudnej sytuacji finansowej i wyjsÂciem z tej sytuacji
byøo oddanie ich albo wczesÂniejszym wøasÂcicielom, m.in. KosÂcioøowi
katolickiemu lub innym kosÂcioøom, albo przekazanie ich innym or-
ganizacjom religijnym50. Chodziøo przede wszystkim o to, zÇe podmio-
ty te miaøy lepsze rozeznanie co do oczekiwanych potrzeb spoøecz-
nosÂci lokalnej, racjonalnie gospodarowaøy, czeÎ sÂciej korzystaøy z po-
mocy wolontariatu i w rezultacie obnizÇaøy koszty utrzymania placoÂw-
ki bez wpøywu na poziom sÂwiadczonych usøug. W nasteÎpnej kolej-
nosÂci domy pomocy spoøecznej usytuowano w odpowiedniej struktu-
rze samorzaÎdowej i komunalnej, przerzucajaÎc na te jednostki koszt
utrzymania placoÂwek. Zabieg ten doprowadziø do zjawiska zroÂzÇnico-
wania standardoÂw opieki w tych placoÂwkach. Zdarzaøy sieÎ przypadki,
zÇe osoby stare, chore, niepeønosprawne, nie zawsze byøy w stanie
dokonacÂ obiektywnej oceny warunkoÂw oferowanych przez prywatne
placoÂwki. Byøy narazÇone na zøe traktowanie, nierzadko zdarzaøy sieÎ

49 W sposoÂb okresÂlony w porozumieniach mieÎdzy wøadzami danego kosÂcioøa lub

innego zwiaÎzku wyznaniowego a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji (art. 25

ust. 4 ustawy o gwarancjach).
50 Przedmiotem posteÎpowania regulacyjnego przed MieÎdzykosÂcielnaÎ KomisjaÎ

RegulacyjnaÎ mogøo bycÂ roÂwniezÇ nieodpøatne przekazanie na wøasnosÂcÂ nieruchomosÂci

lub ich czeÎ sÂci, ktoÂ re byøy wøasnosÂciaÎ kosÂcielnych osoÂb prawnych dziaøajaÎcych do 1945 r.

na ziemiach zachodnich i poÂ ønocnych, w celu przywroÂcenia w nich sprawowania kultu

religijnego, dziaøalnosÂci osÂwiatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekunÂczej i opie-

kunÂczo-wychowawczej (art. 38b ust. 1 ustawy o gwarancjach).
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roÂwniezÇ przypadki wyøudzania oszczeÎdnosÂci. Rodziny, ktoÂ re zdecy-
dowaøy sieÎ na umieszczanie swoich bliskich w takich placoÂwkach,
niejednokrotnie mieszkaøy w znacznej odlegøosÂci i nie miaøy regular-
nego kontaktu z umieszczonaÎ w prywatnej placoÂwce osobaÎ, pozwa-
lajaÎcego na oceneÎ sytuacji51. Sytuacja ta wymusiøa w 1996 r. na rzaÎ-
dzie przyjeÎ cie 10-letniego programu opracowania jednolitych stan-
dardoÂw w tym zakresie. Dlatego w obowiaÎzujaÎcym stanie prawnym
znalazøy sieÎ nowe regulacje prawne, dotyczaÎce prywatnych placoÂwek
peøniaÎcych funkcje opiekunÂcze w stosunku do osoÂb starych, prze-
wlekle chorych, w zakresie koniecznosÂci rejestracji i standardoÂw
sÂwiadczonych usøug. Nowe rozwiaÎzania usøug caøodobowych majaÎ
wyzwolicÂ w gminach inicjatyweÎ rozwijania usøug sÂrodowiskowych
dla swoich mieszkanÂcoÂw, z ktoÂ rych sÂwiadczenia gminy dotychczas
czeÎ sto rezygnowaøy, przenoszaÎc obciaÎzÇenie na powiaty prowadzaÎce
domy pomocy spoøecznej lub podmioty niepubliczne.

W ustawie o pomocy spoøecznej okresÂlono, zÇe domy pomocy
spoøecznej mogaÎ prowadzicÂ, po uzyskaniu zezwolenia wojewody,
obok jednostek samorzaÎdu terytorialnego takzÇe KosÂcioÂ ø katolicki,
inne kosÂcioøy, zwiaÎzki wyznaniowe, organizacje spoøeczne, fundacje
i stowarzyszenia oraz inne osoby prawne i fizyczne (art. 57 ust. 1 pkt
1-4)52. Przy czym KosÂcioÂ ø katolicki, inne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyzna-
niowe mogaÎ prowadzicÂ domy pomocy spoøecznej w ramach statuto-
wej dziaøalnosÂci53: 1) samodzielnie lub 2) na zlecenie organoÂw jedno-

51 S. Golinowska, I. TopinÂ ska, Pomoc spoøeczna, s. 25. TrudnosÂci w funkcjono-

waniu domoÂw pomocy spoøecznej doprowadziøy do przyjeÎ cia prawa w sprawie odpøat-

nosÂci podopiecznych na poziomie jednostkowych kosztoÂw funkcjonowania placoÂwki,

ale nie wyzÇszym nizÇ 70% dochodoÂw pensjonariusza. RoÂzÇniceÎ mieÎdzy peønym kosztem

a odpøatnosÂciaÎ pensjonariusza pokrywa jego rodzina, a jezÇeli jest to niemozÇliwe, to

budzÇet samorzaÎdu. WadaÎ rozwiaÎzania jest niewystarczajaÎcy nadzoÂr administracyjny

nad tego typu placoÂwkami.
52 Por. G. Szpor, Cz. Martysz, S. Nitecki, Komentarz do ustawy, s. 89. Podobne

w tresÂci rozwiaÎzania znajdujemy w poprzednio obowiaÎzujaÎcej ustawie o pomocy spo-

øecznej, z mocaÎ dopiero od dnia 1 stycznia 1999 r.
53 Http://bazy.ngo.pl/, marzec 2005. Przykøadowo: Dom Pomocy Spoøecznej ka-

milianoÂw w Zabrzu, Dom Pomocy Spoøecznej Zakonu OO. BonifratroÂw w Kalwarii

Zebrzydowskiej, Dom Pomocy Spoøecznej im. sÂw. Brata Alberta Zgromadzenia Braci

AlbertynoÂw w Ojcowie, Dom Pomocy Spoøecznej im. Ojca Pio Caritas Diecezji Rze-
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stek samorzaÎdu terytorialnego (woÂ jta, burmistrza, prezydenta miasta
lub starosty). Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy spoøecznej
wydaje wojewoda wøasÂciwy ze wzgleÎdu na poøozÇenie domu na czas
nieokresÂlony54. Jedynym kryterium jego udzielenia powinno bycÂ
speønienie przez dany podmiot wymogoÂw formalnych okresÂlonych
w aktach nizÇszego rzeÎdu55, a w szczegoÂ lnosÂci mozÇliwosÂcÂ zapewnienia
odpowiedniego standardu opieki56.

W pierwszej kolejnosÂci osoby tego wymagajaÎce powinny bycÂ kie-
rowane do domoÂw pomocy spoøecznej o zasieÎgu gminnym lub po-
wiatowym, prowadzonych na zlecenie organoÂw jednostek samorzaÎdu
terytorialnego, a w przypadku braku miejsc gmina mozÇe kierowacÂ
osoby do domu pomocy spoøecznej, ktoÂ ry jest prowadzony samo-
dzielnie przez podmiot niepubliczny. W pierwszym przypadku pod-
stawaÎ prawnaÎ skierowania beÎdzie decyzja administracyjna organu
jednostki samorzaÎdu terytorialnego (woÂ jta, burmistrza, prezydenta

szowskiej w Chmielniku, Dom Pomocy Spoøecznej im. ks. Wojciecha Borowiusza

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Cmolasie, Dom Spokojnej StarosÂci im. sÂw. Jana

z Dukli Caritas Archidiecezji Przemyskiej w KaÎkoloÂwce, Dom Pomocy Spoøecznej

dla Dzieci Zgromadzenia SioÂ str SøuzÇebniczek NMP (w Starej Wsi i Tarnobrzegu),

Dom Pomocy Spoøecznej Zgromadzenia CoÂrek BozÇej MiøosÂci w Bielsku-Biaøej,

Dom Pomocy Spoøecznej Zgromadzenia SioÂ str Urszulanek SJK w Sieradzu, Dom

Pomocy Zgromadzenia SioÂ str Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, Dom

Pomocy Spoøecznej pw. sÂw. Franciszka z AsyzÇu w Tykocinie, Dom Pomocy Spoøecznej

Zgromadzenia SioÂ str Felicjanek w Jadwinowie.
54 Zgodnie z art. 57 ust. 3 i 4 ustawy wojewoda wydaje zezwolenie (po przepro-

wadzeniu wizytacji obiektu, w ktoÂrym usytuowany jest dom pomocy spoøecznej), jezÇeli

podmiot o nie wysteÎpujaÎcy speønia warunki okresÂlone w niniejszej ustawie (pkt 1-3).

Wojewoda prowadzi tezÇ rejestr domoÂw pomocy spoøecznej, ktoÂry corocznie, do dnia

30 czerwca, ogøasza w wojewoÂdzkim dzienniku urzeÎdowym.
55 Przepis art. 57 ust. 8 ustawy o pomocy spoøecznej przewiduje delegacjeÎ dla

ministra wøasÂciwego do spraw zabezpieczenia spoøecznego do wydania szczegoÂ øowego

rozporzaÎdzenia w tym zakresie, ktoÂre ma skonkretyzowacÂ m.in. sposoÂb funkcjonowa-

nia okresÂlonych typoÂw domoÂw pomocy spoøecznej i obowiaÎzujaÎcy standard podstawo-

wych usøug i inne wymogi formalne, uwzgleÎdniajaÎc indywidualne potrzeby i mozÇliwosÂci

psychofizyczne mieszkanÂcoÂw domoÂw oraz osoÂb kierowanych do domoÂw pomocy spo-

øecznej. Do 1 wrzesÂnia 2005 r. rozporzaÎdzenie nie zostaøo jeszcze wydane.
56 R. Krajewski, S. SzymanÂski,Komentarz do ustawy o pomocy spoøecznej, Wøoc-

øawek 20014, s. 37.
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miasta lub starosty)57, w drugim zasÂ umowa cywilnoprawna zawarta
mieÎdzy organem jednostki samorzaÎdu terytorialnego i organem re-
prezentujaÎcym podmiot niepubliczny. UmoweÎ takaÎ z organem pod-
miotu niepublicznego mozÇe tezÇ zawrzecÂ osoba skierowana do domu
lub osoba trzecia w jej imieniu.

Zasady pokrywania odpøatnosÂci za pobyt w domu pomocy spo-
øecznej prowadzony przez podmioty publiczne lub niepubliczne na
zlecenie organu jednostki samorzaÎdu terytorialnego zostaøy okresÂlo-
ne w ustawie o pomocy spoøecznej (art. 61 ust. 1-4)58. WysokosÂcÂ
natomiast odpøatnosÂci za pobyt w domach pomocy spoøecznej nie-
prowadzonych na zlecenie organu jednostki samorzaÎdu terytorialne-
go okresÂlana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej
przez gmineÎ z podmiotem prowadzaÎcym dom59.

Ustawa o pomocy spoøecznej precyzuje warunki, na jakich przy-
søuguje prawo do umieszczenia w domu pomocy spoøecznej, zasady
sÂwiadczenia tego typu pomocy (art. 54-66)60 oraz typy domoÂw spo-

57 DecyzjeÎ administracyjnaÎ o skierowaniu osoby do domu pomocy spoøecznej

i decyzjeÎ ustalajaÎcaÎ opøateÎ za pobyt w domu pomocy spoøecznej wydaje organ gminy

wøasÂciwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy spoøecznej (art. 59

ust. 1 ustawy). W razie niemozÇnosÂci umieszczenia w domu pomocy spoøecznej z po-

wodu braku wolnych miejsc powiadamia sieÎ osobeÎ o wpisaniu na listeÎ oczekujaÎcych

oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy spo-

øecznej. Pobyt w domu pomocy spoøecznej prowadzonego na zlecenie woÂ jta (bur-

mistrza, prezydenta miasta) lub starosty jest odpøatny do wysokosÂci sÂredniego mie-

sieÎ cznego kosztu utrzymania, a sÂredni miesieÎ czny koszt utrzymania mieszkanÂca usta-

lajaÎ i ogøaszajaÎ wyzÇej wymienione organy jednostek samorzaÎdu terytorialnego.
58 ObowiaÎzani do wnoszenia opøaty za pobyt w domu pomocy spoøecznej co do

zasady saÎ w kolejnosÂci: mieszkaniec domu, a w przypadku osoÂb maøoletnich przed-

stawiciel ustawowy z dochodoÂw dziecka, nasteÎpnie maøzÇonek, zsteÎpni przed wsteÎpny-

mi i na konÂcu gmina, z ktoÂ rej osoba zostaøa skierowana do domu pomocy spoøecznej.

W przypadku niewywiaÎzywania sieÎ osoÂb, o ktoÂ rych mowa wyzÇej, z obowiaÎzku opøaty

za pobyt w domu pomocy spoøecznej opøaty te zasteÎpczo wnosi gmina, z ktoÂ rej osoba

zostaøa skierowana do tego domu. Przepisy regulujaÎ tezÇ zasady zwolnienia osoby za

pobyt w domu pomocy spoøecznej.
59 Zatem do podmiotoÂw niepublicznych prowadzaÎcych domy pomocy spoøecznej

poza zleceniem organu jednostki samorzaÎdu terytorialnego nie stosuje sieÎ przepisoÂw

art. 59-64 ustawy o pomocy spoøecznej, ale np. kodeks cywilny.
60 Art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy spoøecznej przewiduje, zÇe ¹Osobie wymagajaÎcej

caøodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepeønosprawnosÂci, niemogaÎcej
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øecznych (art. 56 pkt. 1-6)61. KazÇdy dom pomocy spoøecznej powinien
zapewnicÂ swojemu lokatorowi m.in. organizacjeÎ sÂwiaÎt, uroczystosÂci
okazjonalnych oraz umozÇliwicÂ udziaø w imprezach kulturalnych i tu-
rystycznych, zapewnicÂ kontakt z kapøanem i udziaø w praktykach
religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkanÂca oraz sprawicÂ pogrzeb
zgodnie z wyznaniem zmarøego mieszkanÂca domu62.

Artykuø 20 poprzednio obowiaÎzujaÎcej ustawy o pomocy spo-
øecznej w wersji pierwotnej przewidywaø, zÇe domy pomocy spo-
øecznej zapewniajaÎ caøodobowaÎ opiekeÎ oraz zaspokajajaÎ niezbeÎdne
potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, spoøeczne i religijne, przy
czym te ostatnie potrzeby od dnia 14 wrzesÂnia 1996 r. majaÎ bycÂ
zaspokajane ¹na poziomie obowiaÎzujaÎcego standarduº (art. 20
ust. 1)63.

Obecnie w Polsce domy pomocy spoøecznej saÎ nadal podstawowaÎ
placoÂwkaÎ pomocy spoøecznej64. OdmianaÎ placoÂwek pomocy spoøecz-
nej prowadzonych pod patronatem kosÂcioøoÂw lub zwiaÎzkoÂw wyzna-
niowych, coraz czeÎ sÂciej spotykanaÎ w naszym kraju, saÎ schroniska dla

samodzielnie funkcjonowacÂ w codziennym zÇyciu, ktoÂ rej nie mozÇna zapewnicÂ niezbeÎd-

nej pomocy w formie usøug opiekunÂczych, przysøuguje prawo do umieszczenia w domu

pomocy spoøecznejº.
61 Domy pomocy spoøecznej w zalezÇnosÂci od tego, dla kogo saÎ przeznaczo-

ne, dzielaÎ sieÎ na domy dla osoÂb: w podeszøym wieku, przewlekle somatycznie

chorych, przewlekle psychicznie chorych, dorosøych niepeønosprawnych intelek-

tualnie, niepeønosprawnych fizycznie oraz dzieci i møodziezÇy niepeønosprawnych

intelektualnie.
62 Tak (czeÎ sÂciowo juzÇ nieaktualne) rozporzaÎdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-

øecznej z dnia 15 wrzesÂnia 2000 r. w sprawie domoÂw pomocy spoøecznej (Dz.U. nr 82,

poz. 929 ze zm.). RoÂwniezÇ ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach przewiduje, zÇe

korzystajaÎc z wolnosÂci sumienia i wyznania, obywatele przebywajaÎcy w domach po-

mocy spoøecznej mogaÎ w szczegoÂ lnosÂci: zgodnie z zasadami swojego wyznania uczest-

niczycÂ w czynnosÂciach i obrzeÎdach religijnych oraz wypeøniacÂ obowiaÎzki religijne i ob-

chodzicÂ sÂwieÎ ta religijne (art. 2 pkt 2), a takzÇe majaÎ prawo do posiadania i korzystania

z przedmiotoÂw potrzebnych do uprawiania kultu i praktyk religijnych (art. 4 ust. 1).
63 W okresie od 8 sierpnia 1997 do 31 grudnia 1998 r. wymogami takimi objeÎ to

takzÇe domy pomocy spoøecznej typu specjalistycznego (Dz.U. z 1997 r., nr 100, poz.

459, art. 1; Dz.U. z 1998 r., nr 93, poz. 569, art. 3).
64 S. Golinowska, I. TopinÂ ska, Pomoc spoøeczna, s. 24-25.
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bezdomnych, caøodobowe lub sezonowe65, a takzÇe domy samotnej
matki66 lub domy dziecka67.

4. PLACOÂ WKI OPIEKUNÂ CZO-WYCHOWAWCZE

PlacoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze mogaÎ istniecÂ na szczeblu
gminnym, powiatowym lub regionalnym; mogaÎ peønicÂ swoje funkcje
w trybie dziennym lub caøodobowym ciaÎgøym.

4.1. PLACOÂ WKA OPIEKUNÂ CZO-WYCHOWAWCZA PROWADZONA

W TRYBIE DZIENNYM

Ustawa o pomocy spoøecznej w art. 70 przewiduje dla rodziny
majaÎcej trudnosÂci w wypeønianiu swoich zadanÂ oraz dziecku z tej
rodziny mozÇliwosÂcÂ udzielania poradnictwa rodzinnego, terapii ro-
dzinnej rozumianej jako dziaøania psychologiczne, pedagogiczne
i socjologiczne, majaÎce na celu przywroÂcenie rodzinie zdolnosÂci
do wypeøniania jej zadanÂ , pracy socjalnej, zapewnienia dzieciom
opieki i wychowania poza rodzinaÎ. Rodzina lub dziecko z tej ro-
dziny otrzymuje pomoc m.in. w ramach dziaøania placoÂwek opie-
kunÂczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Jak wynika z art. 71
pkt 1-2 cytowanej ustawy, celem zasadniczym tego rodzaju placoÂ -

65 TamzÇe, s. 25.
66 Adres: http://bazy.ngo.pl, marzec 2005. Tytuøem przykøadu: Dom ¹Nazaretº

dla Samotnych Kobiet i Matek z DziecÂmi Zgromadzenia SioÂ str Orionistek wOtwocku,

Dom Samotnej Matki Zgromadzenia SioÂ str Matki BozÇej Miøosierdzia w Biaøej

k. Pøocka, Dom Pomocy Spoøecznej Diecezji ElblaÎskiej dla Samotnych Matek w El-

blaÎgu.
67 Adres: http://bazy.ngo.pl, marzec 2005. Tytuøem przykøadu: Dom Dziecka Sto-

warzyszenia SioÂstr Kanoniczek Ducha SÂw. w Pacanowie, Zgromadzenie SioÂ str Fran-

ciszkanek Rodziny Maryi ± Dom Dziecka w Warszawie, Zgromadzenie SioÂ str Miøo-

sierdzia sÂw. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej ± Dom Dziecka w Kielcach,

Dom Dziecka Matki Boskiej CzeÎ stochowskiej Zgromadzenia SioÂstr sÂw. ElzÇbiety

w Legnicy, Dom Dziecka Zgromadzenia SioÂstr Miøosierdzia sÂw. Wincentego w Kar-

tuzach.
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wek jest wspieranie funkcji opiekunÂczych rodziny, czyli opieki i wy-
chowania dziecka, a w procesie wychowawczym powinni czynnie
uczestniczycÂ rodzice lub opiekunowie dziecka. Pomoc spoøeczna
w ramach placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych wsparcia dzienne-
go mozÇe bycÂ realizowana w formie placoÂwki: opiekunÂczej ± prowa-
dzonej w formie koÂ ø zainteresowanÂ , sÂwietlic, kluboÂw, ognisk wy-
chowawczych, ktoÂ re pomagajaÎ dzieciom w pokonywaniu trudnosÂci
szkolnych i organizowaniu czasu wolnego; albo specjalistycznej ±
w ktoÂ rej jest realizowany program psychokorekcyjny lub psycho-
profilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, reha-
bilitacja i resocjalizacja. Pobyt dziecka w tego rodzaju placoÂwce jest
dobrowolny i nieodpøatny. PlacoÂwka powinna wspoÂ ødziaøacÂ z osoba-
mi i podmiotami dziaøajaÎcymi w sÂrodowisku lokalnym, w tym z kosÂ-
cioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi albo osÂrodkami dziaøajaÎcymi
pod ich patronatem.

4.2. PLACOÂ WKA OPIEKUNÂ CZO-WYCHOWAWCZA PROWADZONA

W TRYBIE CAèODOBOWYM CIAÎGèYM

Ten rodzaj placoÂwek ze wzgleÎdu na znaczenie realizowanych za-
danÂ zostaø przez prawodawceÎ potraktowany w sposoÂb szczegoÂ lny.
Mianowicie, dziecko pozbawione czeÎ sÂciowo lub caøkowicie opieki
rodzicielskiej mozÇe bycÂ umieszczane w placoÂwce opiekunÂczo-wycho-
wawczej nasteÎpujaÎcego typu: interwencyjnego, rodzinnego i socjaliza-
cyjnego (art. 80 ust. 1). Ten rodzaj placoÂwki opiekunÂczo-wychowa-
wczej zapewnia dziecku caøodobowaÎ ciaÎgøaÎ lub okresowaÎ opiekeÎ i wy-
chowanie oraz zaspokaja jego niezbeÎdne potrzeby bytowe, rozwojo-
we, w tym emocjonalne, spoøeczne, religijne, a takzÇe zapewnia ko-
rzystanie z przysøugujaÎcych na podstawie odreÎbnych przepisoÂw
sÂwiadczenÂ zdrowotnych i ksztaøcenia. W placoÂwkach tego typu naj-
czeÎ sÂciej øaÎczy sieÎ dziaøania interwencyjne, socjalizacyjne i inne na
rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przyjmujaÎc formeÎ placoÂwki wielo-
funkcyjnej szczegoÂ lnie w okresie lub w ramach dochodzenia do stan-
dardoÂw. W tego rodzaju placoÂwce dziecko mozÇe przebywacÂ do czasu
uzyskania peønoletnosÂci albo poÂzÂniej, na dotychczasowych zasadach,

ROLA KOSÂCIOèOÂ W W REALIZACJI USTAWY O POMOCY SPOèECZNEJ 95



do czasu ukonÂczenia szkoøy, w ktoÂrej rozpoczeÎ øo naukeÎ przed osiaÎg-
nieÎ ciem peønoletnosÂci68.

W poprzednim stanie prawnym placoÂwka sprawujaÎca opiekeÎ
w formie caøodobowej ciaÎgøej realizowacÂ miaøa swoje dziaøania
m.in. przez wspoÂ øpraceÎ z wøasÂciwymi ze wzgleÎdu na miejsce zamiesz-
kania oraz deklarowanaÎ przynalezÇnosÂcÂ wyznaniowaÎ rodzicoÂw i siedzi-
beÎ placoÂwki parafiami KosÂcioøa katolickiego i jednostkami organiza-
cyjnymi innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych69. Obecnie obo-
wiaÎzujaÎce przepisy nakøadajaÎ na placoÂwki opiekunÂczo-wychowawcze
obowiaÎzek stwarzania warunkoÂw m.in. do poszanowania potrzeb re-
ligijnych dziecka (§ 26 pkt 6)70. KazÇda placoÂwka opiekunÂczo-wycho-
wawcza powinna wspoÂ øpracowacÂ, w zakresie opieki i wychowania
dzieci, w szczegoÂ lnosÂci z parafiami KosÂcioøa katolickiego i jednostka-
mi organizacyjnymi innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
wøasÂciwymi ze wzgleÎdu na miejsce zamieszkania oraz deklarowanaÎ
przynalezÇnosÂcÂ wyznaniowaÎ rodzicoÂw i siedzibeÎ placoÂwki opiekunÂczo-
wychowawczej (§ 28 pkt 2 lit. g).

Ponadto omawiany rodzaj placoÂwek, organizujaÎc dziaøalnosÂcÂ kul-
turalnaÎ i rekreacyjnaÎ dla swoich podopiecznych, powinien uwzgleÎd-
niacÂ sÂwieÎ ta i inne dni wynikajaÎce z tradycji i obyczajoÂw (§ 24
pkt 2). W realizacji opieki i wychowania w placoÂwce opiekunÂczo-
wychowawczej mozÇna korzystacÂ z wolontariatu (§ 21).

Przykøadem omawianego typu placoÂwki w procesie wspomagania
w pomocy spoøecznej organoÂw panÂstwa jest Katolicka PlacoÂwka Wy-

68 Art. 81 ust. 1 ustawy o pomocy spoøecznej przewiduje, zÇe za pobyt dziecka lub

osoby peønoletniej w placoÂwce opiekunÂczo-wychowawczej zapewniajaÎcej caøodobowaÎ

opiekeÎ opøateÎ ponoszaÎ, do wysokosÂci sÂredniego miesieÎ cznego kosztu utrzymania, ro-

dzice dziecka, osoba peønoletnia lub jej rodzice, a takzÇe opiekunowie prawni lub

kuratorzy, w przypadku gdy dysponujaÎ dochodami dziecka, z tym zÇe opøata ponoszona

przez opiekunoÂw prawnych, kuratoroÂw lub osobeÎ peønoletniaÎ nie mozÇe bycÂ wyzÇsza nizÇ

50% kwoty stanowiaÎcej dochoÂd dziecka lub osoby peønoletniej.
69 Tak § 37 rozporzaÎdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoøecznej z dnia 1 wrzesÂnia

2000 r. w sprawie placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych (Dz.U. nr 80, poz. 900), ktoÂre

obowiaÎzywaøo do 19 marca 2005 r.
70 RozporzaÎdzenieMinistra Polityki Spoøecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie

placoÂwek opiekunÂczo-wychowawczych (Dz.U. nr 37, poz. 331), obowiaÎzujaÎce od

19 marca 2005 r.
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chowawcza ¹Nasz Domº w Miejscu Piastowym71. PlacoÂwka ta jest
niepublicznaÎ socjalizacyjnaÎ jednostkaÎ opiekunÂczo-wychowawczaÎ, za-
pewniajaÎcaÎ caøodobowaÎ opiekeÎ dzieciom caøkowicie lub czeÎ sÂciowo
pozbawionym opieki rodzicoÂw, a przede wszystkim dotknieÎ tych
problemem alkoholowym. Jednym z zadanÂ placoÂwki jest wynajdy-
wanie dalszych krewnych w rodzinie wychowankoÂw, ktoÂ rzy mogliby
bycÂ wsparciem dla nich, szczegoÂ lnie w sytuacji, gdy autorytet rodzi-
coÂw podupadø. PlacoÂwka prowadzi roÂwniezÇ dziaøania profilaktyczne
wsÂroÂd wychowankoÂw, krzewiaÎc odpowiedniaÎ postaweÎ wobec zjawisk
spoøecznych nawykoÂw i propagujaÎc nawyk zdrowych zachowanÂ .
Zwraca sieÎ uwageÎ na takie aspekty wychowawcze, jak: moralne i re-
ligijne, estetyczne, intelektualne i fizyczno-zdrowotne72. WazÇnym
elementem w procesie wychowawczym jest pomoc specjalistyczna,
a w szczegoÂ lnosÂci terapia zajeÎ ciowa, grupowa lub indywidualna73.

InnaÎ formeÎ organizacyjnaÎ i zakres sÂwiadczonych usøug przybie-
rajaÎ osÂrodki dziaøajaÎce jako sÂwietlice i ogniska wychowawcze74.

5. OSÂRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNÂ CZE

OsÂrodki adopcyjno-opiekunÂcze mogaÎ miecÂ charakter publiczny
i niepubliczny. Zgodnie z rozporzaÎdzeniem Ministra Polityki Spo-

71 M. Chrapek,Rola pracownika socjalnego (wychowawcy) w sytuacji kryzysowej

wychowankoÂw katolickiej placoÂwki wychowawczej, w: Pomoc spoøeczna w skali lokal-

nej. DosÂwiadczenia i efekty dziaøania wybranych placoÂwek, red. R. Wielgos-Struck,

RzeszoÂw 2004, s. 144-159.
72 TamzÇe, s. 148.
73 Adres: http://bazy.ngo.pl, marzec 2005. Tytuøem przykøadu inne placoÂwki: Ka-

tolicki OsÂrodek Szkolno-Wychowawczy w Katowicach, SalezjanÂ ski OsÂrodek Wycho-

wawczy ¹Nasz Domº ks. Bosko w Rumii.
74 Adres: http://bazy.ngo.pl, marzec 2005. Tytuøem przykøadu: Caritas Diecezji

Warszawsko-Praskiej ± SÂwietlica Socjoterapeutyczna w Warszawie, Parafialny OsÂro-

dek Miøosierdzia ± SÂwietlica dla Dzieci i MøodziezÇy w Przemkowie, ChrzesÂcijanÂ skie

Centrum Edukacyjne ¹Diamentº ± DziecieÎ cy Klub ¹Diamentº w Biaøymstoku, Ogni-

sko Wychowawcze Parafii pw. Miøosierdzia BozÇego i sÂw. siostry Faustyny w Toruniu,

SÂwietlica SÂ rodowiskowa ¹Dar Sercaº przy Zgromadzeniu SioÂ str sÂw. ElzÇbiety w Nysie,

Caritas Archidiecezji Warszawskiej ± SÂwietlica SÂ rodowiskowa lub SÂwietlica Socjote-

rapeutyczna w kilku miejscach w Warszawie.
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øecznej75 niepubliczne osÂrodki adopcyjno-opiekunÂcze mogaÎ bycÂ za-
køadane przez (§ 1):

1) stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane i dziaøajaÎce w Rze-
czypospolitej Polskiej, jezÇeli ich statuty przewidujaÎ udzielanie pomo-
cy dzieciom i rodzinie,

2) KosÂcioÂ ø katolicki, inne kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, dziaøa-
jaÎce w Rzeczypospolitej Polskiej, o sytuacji prawnej uregulowanej
ratyfikowanaÎ umowaÎ mieÎdzynarodowaÎ albo odreÎbnaÎ ustawaÎ, a takzÇe
zarejestrowane, ktoÂ rych statuty przewidujaÎ udzielanie pomocy dzie-
ciom i rodzinie,

3) osoby prawne kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
o ktoÂrych mowa w pkt. 2, jezÇeli dotychczas prowadzona przez nie
dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂcza daje reÎkojmieÎ nalezÇytego wy-
konywania zadanÂ osÂrodka.

OsÂrodki te mogaÎ bycÂ prowadzone po uzyskaniu wpisu do rejestru
osÂrodkoÂw adopcyjno-opiekunÂczych prowadzonego przez wojewo-
deÎ 76, przy czym osÂrodki publiczne muszaÎ swoje zadania wykonywacÂ
nieodpøatnie, a niepubliczne mogaÎ odpøatnie. Katalog zadanÂ , ktoÂ re
postawiøa nowa ustawa o pomocy spoøecznej przed tego typu placoÂw-
kami, jest liczny. Jednymi z wazÇniejszych saÎ: prowadzenie poradnic-
twa dla dzieci i rodzicoÂw oraz terapii rodzinnej dla rodzicoÂw dzieci
umieszczonych w placoÂwkach opiekunÂczo-wychowawczych; prowa-
dzenie dziaøalnosÂci diagnostyczno-konsultacyjnej, ktoÂ rej celem jest
pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osoÂb zgøaszajaÎcych goto-
wosÂcÂ przysposobienia dziecka, peønienia funkcji rodzin zasteÎpczych
i prowadzenia placoÂwek rodzinnych; szkolenie i wspieranie psycho-

75 RozporzaÎdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoøecznej z dnia 6 pazÂdziernika

2004 r. w sprawie podmiotoÂw uprawnionych do zakøadania i prowadzenia niepublicz-

nych osÂrodkoÂw adopcyjno-opiekunÂczych oraz stazÇu pracy i kwalifikacji wymaganych

od osoÂb zatrudnionych w publicznych i niepublicznych osÂrodkach adopcyjno-opiekunÂ -

czych, a takzÇe warunkoÂw lokalowych, jakimi powinny dysponowacÂ te osÂrodki (Dz.U.

nr 226, poz. 2293), ktoÂ re z dniem 2 listopada 2004 r. zmieniøo poprzednie z dnia

26 wrzesÂnia 2001 r. (Dz.U. nr 118, poz. 1266).
76 Adres: http://bazy.ngo.pl, marzec 2005. Tytuøem przykøadu: Archidiecezjalna

Poradnia Adopcyjna ± OsÂrodek Adopcyjno-OpiekunÂczy we Wrocøawiu, Katolicki

OsÂrodek Adopcyjno-OpiekunÂczy w Eøku.
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logiczno-pedagogiczne osoÂb prowadzaÎcych rodziny zasteÎpcze i pla-
coÂwki rodzinne oraz rodzicoÂw naturalnych dzieci objeÎ tych tymi for-
mami opieki. Zadaniem tego rodzaju osÂrodkoÂw jest takzÇe prowadze-
nie szkolenia dla kandydatoÂw do peønienia funkcji rodziny zasteÎpczej
oraz kandydatoÂw do prowadzenia placoÂwek rodzinnych na podsta-
wie programoÂw szkolenia rodzin zasteÎpczych zawodowych i niezawo-
dowych, w obydwu przypadkach niespokrewnionych z dzieckiem.
Wydaje tezÇ kandydatowi do peønienia funkcji rodziny zasteÎpczej za-
sÂwiadczenie kwalifikacyjne, zawierajaÎce potwierdzenie ukonÂczenia
szkolenia dla rodzin zasteÎpczych oraz opinieÎ o speønieniu przez teÎ
rodzineÎ warunkoÂw ustawowych, a kandydatowi do prowadzenia pla-
coÂwki rodzinnej opinieÎ o posiadaniu odpowiedniego przygotowania.

Na podstawie rozporzaÎdzenia ministra wøasÂciwego do spraw za-
bezpieczenia spoøecznego ma bycÂ okresÂlony kraÎg podmiotoÂw upraw-
nionych do zakøadania i prowadzenia niepublicznych osÂrodkoÂw adop-
cyjno-opiekunÂczych, stazÇ pracy i kwalifikacje wymagane od osoÂb za-
trudnionych w publicznych i niepublicznych osÂrodkach adopcyjno-
opiekunÂczych, a takzÇe warunki lokalowe, jakimi powinny dyspono-
wacÂ te osÂrodki, kierujaÎc sieÎ potrzebaÎ zapewnienia profesjonalnego
prowadzenia dziaøalnosÂci przez te osÂrodki (art. 83 ust. 11 ustawy)77.

OsÂrodek adopcyjno-opiekunÂczy w realizacji swoich zadanÂ powi-
nien kierowacÂ sieÎ dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Dzia-
øalnosÂcÂ osÂrodka adopcyjno-opiekunÂczego opiera sieÎ na wspoÂ øpracy ze
sÂrodowiskiem lokalnym, w szczegoÂ lnosÂci z jednostkami organizacyj-
nymi pomocy spoøecznej, saÎdami i ich organami pomocniczymi, in-
stytucjami osÂwiatowymi, zakøadami opieki zdrowotnej, a takzÇe kosÂ-
cioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi oraz organizacjami spoøecznymi
dziaøajaÎcymi na rzecz dzieci i rodziny (art. 82 ust. 1 i 2 ustawy)78.

77 Minister wøasÂciwy do spraw zabezpieczenia spoøecznego okresÂli tezÇ, w drodze

rozporzaÎdzenia, organizacjeÎ dziaøania osÂrodkoÂw adopcyjno-opiekunÂczych, ich zadania

i kompetencje, dziedziny pracy z rodzinaÎ naturalnaÎ, zasteÎpczaÎ albo przysposabiajaÎcaÎ,

tryb kwalifikowania dzieci do rodzin przysposabiajaÎcych, a takzÇe wzoÂr zasÂwiadczenia

kwalifikacyjnego, uwzgleÎdniajaÎc dobro i prawa dziecka umieszczanego poza rodzinaÎ

naturalnaÎ (art. 83 ust. 12).
78 RozporzaÎdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoøecznej z dnia 16 lutego 2001 r.

w sprawie osÂrodkoÂw adopcyjno-opiekunÂczych (Dz.U. nr 14, poz. 132).
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6. UDZIELANIE POMOCY I INTEGRACJA

OSOÂ B NIEPEèNOSPRAWNYCH ZE SÂRODOWISKIEM

Przepis art. 25 ust. 1 poprzednio obowiaÎzujaÎcej ustawy o pomocy
spoøecznej przewidywaø, zÇe niepeønosprawnymmajaÎcym ograniczone
mozÇliwosÂci poruszania sieÎ lub komunikowania sieÎ z otoczeniem
udziela sieÎ pomocy w ramach pracy socjalnej w celu umozÇliwienia
im peønienia spoøecznie aktywnej roli i integracji ze sÂrodowiskiem.
Miaøo to polegacÂ na pomocy w uzyskaniu i korzystaniu ze sÂrodkoÂw
øaÎcznosÂci oraz przekazu informacji, jak roÂwniezÇ w przystosowaniu
mieszkanÂ do ograniczenÂ wynikajaÎcych z ich niepeønosprawnosÂci.
Z kolei ust. 2 cytowanego przepisu nakøadaø na gmineÎ obowiaÎzek
wspoÂ øpracy z niektoÂrymi podmiotami, tj. organizacjami spoøecznymi,
zwiaÎzkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charyta-
tywnym, majaÎcymi na celu udzielanie pomocy i doprowadzenie do
integracji osoÂb niepeønosprawnych ze sÂrodowiskiem79. Przepis zno-
welizowanego art. 25 ust. 2 ustawy o pomocy spoøecznej od dnia
14 wrzesÂnia 1996 r.80 nakøadaø na gmineÎ (a od 1 stycznia 1999 r. takzÇe
na powiat) obowiaÎzek wspoÂ øpracy w tym zakresie z organizacjami
spoøecznymi, KosÂcioøem katolickim, innymi kosÂcioøami, zwiaÎzkami
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz
osobami fizycznymi i prawnymi w celu udzielania pomocy i doprowa-
dzenia do integracji osoÂb niepeønosprawnych ze sÂrodowiskiem.

W nowej ustawie zadania powyzÇsze nalezÇaÎ do zadanÂ wøasnych
gminy i powiatu, niemniej funkcje wspomagajaÎce naøozÇone na orga-
nizacje niepubliczne, w tym kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, saÎ jak
najbardziej aktualne.

7. SPRAWIENIE POGRZEBU

Artykuø 44 obowiaÎzujaÎcej ustawy o pomocy spoøecznej przewi-
duje, zÇe sprawienie pogrzebu odbywa sieÎ w sposoÂb ustalony przez

79 R. Krajewski, S. SzymanÂski, Komentarz do ustawy o pomocy spoøecznej, s. 47.
80 Dz.U. nr 100, poz. 459, art. 1.
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gmineÎ zgodnie z wyznaniem zmarøego81. MozÇna zadacÂ pytanie, czy
rola przedstawiciela wøadz kosÂcielnych lub wyznaniowych (duchow-
nego) powinna sieÎ ukierunkowacÂ na przeprowadzenie celebry reli-
gijnej, a mozÇe takzÇe, kiedy sytuacja tego wymagacÂ beÎdzie, na kon-
struktywne wspomozÇenie wøadz gminnych, np. na pomoc w przecho-
waniu zwøok ludzkich w kostnicy przycmentarnej, ustalenie krew-
nych zmarøego mogaÎcych zorganizowacÂ pogrzeb itp.

Podobnew tresÂci rozwiaÎzanie przewidywaø art. 26 poprzednio obo-
wiaÎzujaÎcej ustawy, chocÂ w nieco zmienionym redakcyjnie brzmieniu.

8. RADA POMOCY SPOèECZNEJ

Rada Pomocy Spoøecznej nawiaÎzuje do przedwojennej instytucji
nazywanej RadaÎ Opieki Spoøecznej82. Rada Pomocy Spoøecznej dzia-
øa od 1991 r. przy Ministerstwie Polityki Spoøecznej jako organ opi-
niodawczo-doradczy w sprawach pomocy spoøecznej.

Wedøug art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spoøecznejRada skøada sieÎ z niewieÎ cej nizÇ 20 osoÂb83, reprezentujaÎcych
jednostki organizacyjne pomocy spoøecznej, jednostki samorzaÎdu te-
rytorialnego, wojewodoÂw, organizacje spoøeczne i zawodowe, kosÂcio-
øy i inne zwiaÎzki wyznaniowe oraz sÂrodowiska naukowe. CzøonkoÂw
Rady Pomocy powoøuje minister wøasÂciwy do spraw zabezpieczenia
spoøecznego na kadencjeÎ 3-letniaÎ peønionaÎ spoøecznie.Od 12wrzesÂnia

81 Art. 26: ¹Pomoc spoøeczna obejmuje roÂwniezÇ obowiaÎzek sprawienia pogrzebu

w sposoÂb ustalony przez gmineÎ , zgodnie z wyznaniem zmarøegoº.
82 Art. 22 in fine ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece spoøecznej (Dz.U.

nr 92, poz. 726 ze zm.): ¹Przy Ministrze Pracy i Opieki Spoøecznej istnieje, jako

jego organ doradczy i opiniodawczy, Rada Opieki Spoøecznej, zøozÇona z reprezen-

tacji ciaø samorzaÎdowych, instytucji opieki spoøecznej i zainteresowanych mini-

sterstwº.
83 PoczaÎtkowo miaøo to bycÂ nie wieÎ cej nizÇ 30 osoÂb powoøywanych przez Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej na kadencjeÎ 4-letniaÎ. Wraz z nowelizacjaÎ ustawy z dnia

29 listopada 1990 r. o pomocy spoøecznej (tj. Dz.U. z 1998 r., nr 64, poz. 414 ze zm.)

z dniem 1 stycznia 2000 r. zmniejszono skøad personalny Rady do 20 osoÂb i kadencjeÎ jej

czøonkoÂw do lat 3.
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2003 r. Rada dziaøa w skøadzie 20-osobowym wybranym na okres
IV kadencji84, ale brakuje w nim, niestety, przedstawicieli KosÂcioøa
katolickiego (np. ¹Caritasuº) i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. BycÂ
mozÇe sytuacjeÎ zmieni obowiaÎzujaÎce od dnia 15 stycznia 2005 r. nowe
rozporzaÎdzenie Ministra Polityki Spoøecznej z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie Rady Pomocy Spoøecznej (Dz.U. nr 285, poz. 2859)85,
ktoÂ re precyzuje tryb i formeÎ zgøaszania kandydatoÂw na czøonkoÂw
Rady86.

W mysÂl art. 124 ust. 2 ustawy do zakresu dziaøania Rady Pomocy
Spoøecznej nalezÇy m.in.: opiniowanie projektoÂw aktoÂw prawnych
oraz inicjowanie zmian przepisoÂw prawa w zakresie pomocy spoøecz-
nej. Priorytetowym zadaniem Rady jest jak najszybsze przygotowa-
nie rozporzaÎdzenia w sprawie standardoÂw ksztaøcenia pracownikoÂw
søuzÇb socjalnych.

84 Art. 157 obowiaÎzujaÎcej ustawy o pomocy spoøecznej.
85 Z dniem wejsÂcia w zÇycie nowego rozporzaÎdzenia utraciøo moc rozporzaÎdzenie

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie organizacji oraz

trybu dziaøania Rady Pomocy Spoøecznej (Dz.U. nr 33, poz. 144) zachowane poczaÎt-

kowo w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

øecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.).
86 KandydatoÂw na czøonkoÂw Rady sposÂroÂd osoÂb reprezentujaÎcych podmioty wy-

mienione w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoøecznej z terenu

wojewoÂdztwa zgøasza wojewoda (§ 2 ust. 1). Zgøoszenia dokonuje sieÎ do ministra

wøasÂciwego do spraw zabezpieczenia spoøecznego, w formie pisemnej, co najmniej

na trzy miesiaÎce przed upøywem kadencji Rady. Minister mozÇe zwroÂcicÂ sieÎ do przed-

stawicieli podmiotoÂw, o ktoÂ rych mowa w ust. 1, o dokonanie zgøoszenia kandydatoÂw

na czøonkoÂw Rady (§ 2 ust. 4).
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IGNAÂ C ANTONIN HRDINA

WOLNOSÂCÂ RELIGIJNAWPORZAÎDKUKONSTYTUCYJNYM
REPUBLIKI CZESKIEJ

WSTEÎP

WolnosÂcÂ religijna wøaÎczana wspoÂ øczesÂnie do praw osoby ludzkiej
tzw. pierwszej generacji ze wzgleÎdu na swojaÎ powageÎ jest powszech-
nie uwzgleÎdniana w unormowaniach konstytucyjnych wspoÂ øczesnych
panÂstw demokratycznych. W konsekwencji obalenia rezÇimu komu-
nistycznego pod koniec 1989 r. do jej nalezÇytego dowartosÂciowania
doprowadzono roÂwniezÇ w prawie konstytucyjnym Republiki Cze-
skiej. Celem tego artykuøu jest dokonanie przeglaÎdu tych unormo-
wanÂ oraz zwroÂcenie uwagi na gøoÂwne rysy regulacji konstytucyjnych
dotyczaÎcych wolnosÂci religijnej.

Na wsteÎpie zostanaÎ przedstawione konstytucyjne zÂroÂdøa regulacji
konfesyjnoprawnej Republiki Czeskiej (1). Kolejne fragmenty beÎdaÎ
posÂwieÎ cone poszczegoÂ lnym prawom skøadajaÎcym sieÎ na pojeÎ cie wol-
nosÂci religijnej, a gwarantowanym w czeskich normach konstytucyj-
nych (2). NasteÎpnie zostanaÎ omoÂwione sÂrodki konstytucyjnoprawnej
ochrony wolnosÂci religijnej (3) oraz mozÇliwosÂci jej ograniczenia (4)1.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 Przy przygotowywaniu tego artykuøu bazowaøem na fragmentach swojej pracy

doktorskiej WolnosÂcÂ religijna w prawie Republiki Czeskiej, ktoÂ raÎ obroniøem w 2004 r.

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego. ChceÎ przy tej okazji podzieÎkowacÂ wøadzom KUL i Wydziaøu Prawa oraz

jego poszczegoÂ lnym pracownikom naukowym za umozÇliwienie mi studiowania prawa

kanonicznego i uzyskanie tytuøu akademickiego, ktoÂry w moim kraju jest nieosiaÎgalny.



1. KONSTYTUCYJNE ZÂ RODèA REGULACJI PRAWNEJ

PorzaÎdek konstytucyjny Republiki Czeskiej obok Konstytucji
Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r.2 tworzaÎ takzÇe inne ustawy
konstytucyjne3 oraz Karta Podstawowych Praw i WolnosÂci4 (dalej:
Karta), ktoÂ raÎ sama konstytucja wøaÎcza do porzaÎdku konstytucyjnego
(art. 3).

Ani sama konstytucja, ani zÇadna inna ustawa konstytucyjna nie
zawierajaÎ norm o charakterze konfesyjnoprawnym. Jedynym zÂroÂd-
øem wchodzaÎcym w skøad porzaÎdku konstytucyjnego Republiki Cze-
skiej, ktoÂ re podejmuje teÎ problematykeÎ , jest Karta. Jej art. 2 ust. 1
stanowi, zÇe Republika Czeska jest panÂstwem demokratycznym, ktoÂre
nie mozÇe sieÎ wiaÎzacÂ ani z zÇadnaÎ ideologiaÎ, ani wyznaniem religijnym,
co znaczy, zÇe jest ona panÂstwem niekonfesyjnym, wyznaniowo neu-
tralnym, laickim. To ustalenie, ktoÂ re swojaÎ doniosøosÂciaÎ wykracza
poza zakres wyliczenia katalogu praw jednostki, a systematycznie
nalezÇaøoby je umiesÂcicÂ raczej w teksÂcie samej konstytucji5, oznacza,
zÇe panÂstwo ma zostacÂ neutralne wzgleÎdem kazÇdego wyznania (a tak-
zÇe wzgleÎdem ateizmu). Chodzi o ¹zakaz establishmentuº jakiegokol-
wiek kosÂcioøa panÂstwowego czy panÂstwowego wyznania.

KonkretnaÎ regulacjeÎ prawnaÎ wolnosÂci religijnej zawierajaÎ art. 15
i 16 Karty. Przed przystaÎpieniem do analizy jej poszczegoÂ lnych po-

SzczegoÂ lne wyrazy podzieÎkowania skøadam mojemu promotorowi ks. prof. dr. hab.

Henrykowi Misztalowi.
2 Ustawa Konstytucyjna Czeskiej Rady Narodowej z dnia 16 grudnia 1992 r.

(¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 1993, nr 1).
3 Chodzi o ustawy konstytucyjne przyjeÎ te na podstawie nowej Konstytucji, usta-

wy konstytucyjne Zgromadzenia Narodowego oÂwczesnej Republiki Czechosøowac-

kiej, Zgromadzenia Federalnego Czechosøowackiej Republiki Socjalistycznej i Cze-

skiej Rady Narodowej, regulujaÎce granice panÂstwowe Republiki oraz ustawy konsty-

tucyjne Czeskiej Rady Narodowej przyjeÎ te po 6 czerwca 1992 r. (zob. art. 112 ust. 1

konsty-tucji).
4 Uchwaøa Prezydium Czeskiej Rady Narodowej z dnia 16 grudnia 1992 r. o ogøo-

szeniu Karty Podstawowych Praw i WolnosÂci jako czeÎ sÂci porzaÎdku konstytucyjnego

Republiki Czeskiej (¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 1993, nr 2).
5 Tak np. V. PavlicÏek [i in.], UÂstava a uÂstavnõÂ rÏaÂd CÏeskeÂ republiky. KomentaÂrÏ ±

2. dõÂl: PraÂva a svobody, Praha 1999, s. 46.
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stanowienÂ w celu ich lepszego zrozumienia nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na
ich usytuowanie w teksÂcie tego aktu normatywnego, gdyzÇ samo w so-
bie ma ono znaczenie dla interpretacji poszczegoÂ lnych unormowanÂ .

Normy dotyczaÎce wolnosÂci religijnej zostaøy umieszczone w roz-
dziale drugim Karty (¹Prawa czøowieka i podstawowe wolnosÂciº),
a sÂcisÂlej, w dziale pierwszym tego rozdziaøu pt. ¹Podstawowe prawa
i wolnosÂci czøowiekaº6. Te podstawowe prawa i wolnosÂci ± zgodnie
z art. 1 Karty ± saÎ ¹nieodsteÎpowalne, niezbywalne, nie ulegajaÎce
przedawnieniu i nienaruszalneº. OpisujaÎc w ten sposoÂb podstawowe
prawa i wolnosÂci, czeski prawodawca nawiaÎzaø do francuskiej Dekla-
racji Praw Czøowieka i Obywatela z 1789 r.7 i opowiedziaø sieÎ za
prawnonaturalnaÎ koncepcjaÎ praw czøowieka, przewazÇajaÎcaÎ w powo-
jennej teorii prawa. Tak wieÎ c i prawa zwiaÎzane ze sferaÎ religijnaÎ
(prawa wynikajaÎce z wolnosÂci religijnej) nalezÇaÎ do tych podstawo-
wych i najwazÇniejszych praw czøowieka.

Nie wszystkie prawa gwarantowane w Karcie mogaÎ bycÂ docho-
dzone bezposÂrednio z powoøaniem sieÎ na jej przepisy. Zgodnie z art.
41 ust. 1 szeregu praw mozÇna dochodzicÂ tylko w granicach ustaw
majaÎcych charakter przepisoÂw wykonawczych w stosunku do posta-
nowienÂ Karty. Inna jest jednak sytuacja w przypadku podstawowych
praw i wolnosÂci, a wieÎ c i praw zwiaÎzanych z wolnosÂciaÎ religijnaÎ.
MozÇna sieÎ ich domagacÂ (w szczegoÂ lnosÂci na drodze saÎdowej), powo-
øujaÎc sieÎ na DeklaracjeÎ , bez koniecznosÂci odwoøywania sieÎ do innych
aktoÂw normatywnych8.

6 Dziaø drugi tego rozdziaøu (art. 17-23) zostaø zatytuøowany ¹Prawa polityczneº.
7 W Deklaracji znajdujaÎ sieÎ m.in. nasteÎpujaÎce sformuøowania: ¹Przedstawiciele

Ludu Francuskiego [...] postanowili przedstawicÂ w uroczystej Deklaracji naturalne,

niezbywalne i sÂwieÎ te prawa czøowieka [...]º (preambuøa) [...] Celem kazÇdej organizacji

politycznej jest zachowanie naturalnych i nie ulegajaÎcych przedawnieniu praw czøo-

wiekaº (art. 2). S. BalõÂk, K. Litsch, K. MalyÂ , Texty ke studiu obecnyÂch deÏjin staÂtu

a praÂva III, Praha 1971, s. 88n.
8 Podstawowe prawa i wolnosÂci nie zostaøy uwzgleÎdnione w taksatywnym wyli-

czeniu praw, ktoÂ rych mozÇna sieÎ domagacÂ tylko w granicach ustaw, jak to precyzujaÎ

odpowiednie postanowienia Karty. WyjaÎtek stanowi tylko prawo odmowy odbycia

søuzÇby wojskowej w sytuacji, gdy jest to niezgodne z jego sumieniem lub wyznaniem

religijnym. Art. 15 ust. 3 Karty zakøada, zÇe kwestie szczegoÂ øowe zwiaÎzane z realizacjaÎ

tego uprawnienia zostanaÎ uregulowane ustawaÎ.
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2. POSZCZEGOÂ LNE PRAWA WYNIKAJAÎCE Z WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ

Podczas gdy art. 16 Karty dotyczy wyøaÎcznie wolnosÂci religijnej
(tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspoÂ lnotowym), poprzedza-
jaÎcy go art. 15 stanowi o wolnosÂci wyznania w konteksÂcie wolnosÂci
sumienia i wolnosÂci poglaÎdoÂw. W ust. 1 tego artykuøu poreÎ cza sieÎ
wolnosÂcÂ ¹poglaÎdoÂw, sumienia i wyznania religijnegoº, ust. 2 dotyczy
wolnosÂci badanÂ naukowych i twoÂrczosÂci artystycznej, w ust. 3 nato-
miast ustanawia sieÎ prawo odmowy odbycia søuzÇby wojskowej, jesÂli
byøoby to niezgodne z sumieniem lub wyznaniem religijnym poboro-
wego. Kolejne fragmenty tej czeÎ sÂci opracowania nie zostanaÎ jednak
uporzaÎdkowane na podstawie systematyki przyjeÎ tej przez prawo-
dawceÎ , lecz zgodnie z kryterium tytulariuszy poszczegoÂ lnych praw.
Osobno zostanaÎ wieÎ c przeanalizowane uprawnienia poszczegoÂ lnych
osoÂb, a odreÎbnie podjeÎ ta problematyka zakresu wolnosÂci kosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. ZwroÂcimy roÂwniezÇ uwageÎ na
problem regulacji prawnej nauczania religii w szkoøach panÂstwo-
wych.

2.1. PRAWO DO WOLNEGO WYBORU SÂWIATOPOGLAÎDU

WolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i wyznania religijnego zostaøa zagwa-
rantowana w art. 15 ust. 1 Karty. Zgodnie z tym przepisem kazÇdy
ma prawo zmienicÂ swoje wyznanie lub wiareÎ lub pozostacÂ bez wy-
znania. Postanowienia te wynikajaÎ z umoÂw mieÎdzynarodowych do-
tyczaÎcych ochrony praw czøowieka, zwøaszcza z Europejskiej Kon-
wencji Praw Czøowieka (Rzym 1950)9 oraz z MieÎdzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjeÎ tego rezolucjaÎ
Zgromadzenia OgoÂ lnego ONZ w Nowym Jorku w 1966 r.10 Doku-

9 Art. 9 tej Konwencji stanowi m.in.: ¹KazÇdy ma prawo do wolnosÂci my-

sÂli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolnosÂcÂ zmiany wyznania lub przeko-

nanÂ [...]º.
10 Zgodnie z art. 18 Paktu ¹kazÇdy ma prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i wy-

znania. Prawo to obejmuje wolnosÂcÂ posiadania lub przyjmowania wyznania lub prze-

konanÂ wedøug wøasnego wyboru [...]º.
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menty te nawiaÎzujaÎ do Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka
z 1948 r.11 Tylko norma gwarantujaÎca prawo do bycia bez wyznania
jest specyficznym czeskim ¹dodatkiemº. Z technicznoprawnego
punktu widzenia jest to jednak superfluum, poniewazÇ prawo bycia
bez wyznania jednoznacznie wynika z caøoksztaøtu kontekstu nor-
matywnego.

Omawiana regulacja prawna dotyczy wprawdzie wewneÎ trznej
strony wiary religijnej (forum internum), mozÇe jednak sieÎ stacÂ celem
atakoÂw totalitarnego panÂstwa. Dziaøo sieÎ tak np. w okresie systemu
komunistycznego w Czechosøowackiej Republice Socjalistycznej azÇ

do 1989 r. Trzeba jednak zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe roÂwniezÇ obecnie czeski
porzaÎdek prawny ± w odroÂzÇnieniu np. od Republiki Søowackiej12 ±
nie przewiduje mozÇliwosÂci skorzystania z tzw. sprzeciwu sumienia,
w przypadkach gdy sumienie obywatela wierzaÎcego, formowane
dogmatycznymi i moralnymi zasadami KosÂcioøa, pozostaje w konflik-
cie z oczekiwaniami wypøywajaÎcymi z ogoÂ lnie obowiaÎzujaÎcych prze-
pisoÂw (chodzi np. o asystencjeÎ przy sztucznych poronieniach, zabie-
gach sterylizacji czy niektoÂrych badaniach w sferze bioetyki). W ta-
kich przypadkach jedynaÎ mozÇliwosÂciaÎ jest droga tzw. obywatelskiego
nieposøuszenÂstwa. WyjaÎtek stanowiaÎ unormowania dotyczaÎce obo-
wiaÎzku odbycia søuzÇby wojskowej. Prawo odmowy speønienia tego
obowiaÎzku jest zamieszczone w samej Karcie (ut infra).

Zmiana religii nie podlega w Republice Czeskiej zÇadnemu ogra-
niczeniu. Nie podlega roÂwniezÇ jakiejkolwiek ewidencji13.

11 Zob. art. 18 Deklaracji, zgodnie z ktoÂ rym ¹kazÇdy ma prawo do wolnosÂci my-

sÂli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolnosÂcÂ zmiany swej religii lub przeko-

nanÂ [...]º.
12 ¹Republika Søowacka uznaje prawo kazÇdego zastosowacÂ prawo zastrzezÇenia

wynikajaÎcego z sumienia wedøug dogmatycznych i moralnych zasad KosÂcioøa Katolic-

kiego. Zakres i warunki zastosowania tego prawa reguluje specjalna mieÎdzynarodowa

umowa zawarta mieÎdzy stronami umowyº (art. 7 umowy podstawowej mieÎdzy StolicaÎ

ApostolskaÎ i RepublikaÎ SøowackaÎ z 2001 r.).
13 Taka ewidencja byøa zniesiona przez Ministerstwo Spraw WewneÎ trznych na

podstawie rozporzaÎdzenia rzaÎdu juzÇ w 1954 r.; potrzebne informacje o wierzaÎcych

owszem zyskiwaø UrzaÎd BezpieczenÂ stwa (czeski: StB).
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2.2. PRAWO DO SWOBODNEGO MANIFESTOWANIA WIARY

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Karty ¹kazÇdy ma prawo do swobodnego
okazywania swojej religii lub wiary, indywidualnie baÎdzÂ wspoÂ lnie
z innymi, prywatnie albo publicznie, poprzez modlitweÎ , nauczanie,
uczestnictwo w praktykach i obrzeÎdach religijnychº. RoÂwniezÇ i to
unormowanie wyrazÂnie nawiaÎzuje do wczesÂniej wspomnianych
umoÂw mieÎdzynarodowych, ktoÂ re z kolei sieÎgajaÎ do wspoÂ lnego zÂroÂdøa
± Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka14.

Do wolnosÂci religijnej nalezÇy nieodøaÎcznie prawo publicznego
manifestowania swojej wiary, tj. wyznawanie jej. NaturalnaÎ rzeczaÎ
jest, zÇe confessio przejawia sieÎ na zewnaÎtrz jako professio. RoÂwniezÇ

SaÎd Konstytucyjny Republiki Czeskiej w zakres pojeÎ cia ¹wolnosÂcÂ
religijnaº wyrazÂnie wøaÎczyø prawo kazÇdego czøowieka do wyznawania
swojej religii na zewnaÎtrz, a ograniczanie wolnosÂci religijnej do forum

internum okresÂliø jako niewystarczajaÎce15.
Z omawianej regulacji prawnej wynika roÂwniezÇ, zÇe nalezÇy roz-

roÂzÇniacÂ wyznawanie wiary indywidualnie i wspoÂ lnotowo (in commu-

nity), tj. przede wszystkim w jakimsÂ kosÂciele czy zwiaÎzku wyznanio-
wym. ZÇ adna z tych form nie jest w czeskim prawodawstwie fawory-
zowana, jak to wynika z uzasadnienia do ustawy z dnia 27 listopada
2001 r., regulujaÎcej kwestie zwiaÎzane z wolnosÂciaÎ wyznania religijne-
go i sytuacjaÎ kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych16.

14 Europejska Konwencja Praw Czøowieka w art. 9 moÂwi o wolnosÂci uze-

wneÎ trzniania swego wyznania lub przekonanÂ , indywidualnie lub wspoÂ lnie z innymi,

publicznie lub prywatnie, przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnosÂ-

ci rytualneº. NiemalzÇe identyczne unormowanie zawiera MieÎdzynarodowy Pakt Praw

Obywatelskich i Politycznych (art. 18) oraz Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka

(art. 18).
15 Decyzja SaÎdu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej (¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ

Republikyº 2003, nr 4).
16 ¹[...] KazÇdy ma prawo do swobodnego wyboru, czy chce swojaÎ religieÎ baÎdzÂ

wiareÎ wyznawacÂ sam, czy tezÇ wspoÂ lnie z innymi [...]. Karta nie preferuje ani realizo-

wania wolnosÂci religijnej i wiary w KosÂcioøach i zwiaÎzkach wyznaniowych, ani poza

nimi, a nikomu nie nalezÇy przeszkadzacÂ w posteÎpowaniu wedøug wøasnego wyboru.

KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe saÎ gøoÂwnymi, ale nie wyøaÎcznymi gøosicielami wolnosÂci

religijnej obywateli [...]º (p. 6 uzasadnienia ustawy z dnia 27 listopada 2001 r. o wol-
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NalezÇy jednak uznacÂ, ze wyznawanie wiary w KosÂciele stanowi
najczeÎ stszaÎ formeÎ wyznawania wiary. Oznacza to, zÇe prawu jednostki
odpowiada ciaÎzÇaÎcy na organach panÂstwa prawny obowiaÎzek umozÇli-
wienia takiemu KosÂcioøowi funkcjonowania na swoim terytorium ±
naturalnie po speønieniu prawem ustalonych warunkoÂw17.

Wskazane wyzÇej postanowienia Karty, dotyczaÎce wolnosÂci wyra-
zÇania wiary religijnej, majaÎ wpøyw na wiele przepisoÂw prawnych,
szczegoÂ lnie w sferze prawa administracyjnego.

2.3. PRAWO DO ODMOWY ODBYCIA SèUZÇ BY WOJSKOWEJ

Z POWODU PRZEKONANÂ RELIGIJNYCH

Osobny przepis Karty zostaø posÂwieÎ cony prawu do odmowy
odbycia søuzÇby wojskowej z powoøaniem sieÎ na sumienie lub wyzna-
nie religijne. Zgodnie z art. 15 ust. 3 tego aktu prawnego ¹nikt nie
mozÇe bycÂ zmuszany do odbywania søuzÇby wojskowej, jezÇeli pozo-
stawaøoby to w niezgodzie z jego sumieniem albo wyznaniem reli-
gijnymº, przy czym kwestie szczegoÂ øowe ma regulowacÂ odpowiednia
ustawa.

O ile prawo do wolnosÂci wyznania i jego wyrazÇanie na zewnaÎtrz
jest gwarantowane umowami mieÎdzynarodowymi, o tyle w przypad-
ku prawa do odmowy odbywania søuzÇby wojskowej tak nie jest. Kar-
ta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r. nie ma (przynaj-
mniej na razie) charakteru normatywnego. Przewiduje ona prawo
odmowy odbycia søuzÇby wojskowej ¹zgodnie z ustawodawstwem po-
szczegoÂ lnych panÂstwº, uwzgleÎdniajaÎc mozÇliwosÂcÂ odwoøania sieÎ do
sumienia, ale nie wspominajaÎc wyrazÂnie o mozÇliwosÂci powoøania
sieÎ na wyznanie religijne18. Czeska regulacja prawna wychodzi wieÎ c

nosÂci wyznania religijnego i sytuacji prawnej KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych

oraz o zmianie niektoÂrych ustaw, ¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 2002, nr 3 ±

dalej: ustawa o KosÂcioøach i zwiaÎzkach wyznaniowych).
17 W Republice Czeskiej takaÎ regulacjeÎ prawnaÎ zawiera ustawa o KosÂcioøach

i zwiaÎzkach wyznaniowych.
18 WøasÂnie zastrzezÇenia dotyczaÎce odmowy odbywania søuzÇby wojskowej z po-

wodu przekonanÂ religijnych nalezÇaøy do gøoÂwnych problemoÂw poruszonych w pierw-
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ponad ramy zobowiaÎzanÂ przyjeÎ tych przez RepublikeÎ CzeskaÎ na pod-
stawie umoÂw mieÎdzynarodowych.

RezÇim prawny, regulujaÎcy sposoÂb korzystania z prawa do od-
mowy odbycia søuzÇby wojskowej, okresÂlajaÎ: ustawa z 1992 r. o søuzÇ-
bie cywilnej19 (w brzmieniu nadanym przez poÂzÂniejsze nowelizacje)
oraz ustawa z 1999 r. o obowiaÎzku søuzÇby wojskowej20, wedøug ktoÂ -
rej obowiaÎzek søuzÇby wojskowej nie dotyczy obywateli, ktoÂ rzy od-
bywajaÎ søuzÇbeÎ zasteÎpczaÎ. SøuzÇba zasteÎpcza (cywilna) jest søuzÇbaÎ, ktoÂ -
rej podlega obywatel zobowiaÎzany do odbycia søuzÇby wojskowej,
jezÇeli z powodu sumienia albo wyznania religijnego odmawia odby-
cia zasadniczej søuzÇby wojskowej czy cÂwiczenÂ wojskowych. SøuzÇbeÎ teÎ
odbywa sieÎ w formie prac pomocniczych, tak w panÂstwowych jed-
nostkach organizacyjnych, jak i podmiotach niepanÂstwowych, zwøa-
szcza w ramach søuzÇby zdrowia, pomocy socjalnej, przy ochronie
sÂrodowiska naturalnego czy przy likwidacji szkoÂd po kleÎ skach zÇy-
wioøowych.

SaÎd Konstytucyjny Republiki Czeskiej uznaø, zÇe ¹prawo odmowy
odbycia søuzÇby wojskowej ze wzgleÎdu na niezgodnosÂcÂ z sumieniem
albo wyznaniem religijnym jest wewneÎ trznym przejawem prawa do
swobody mysÂli, sumienia, wyznania religijnego i wiary [...]º21.

Zgodnie z projektami od 1 stycznia 2005 r. w Republice Czeskiej
ma jednak dojsÂcÂ do peønej profesjonalizacji armii. Cytowane posta-
nowienia Karty stanaÎ sieÎ tym samym zbyteczne, podobnie jak ustawa
o søuzÇbie cywilnej.

szym z corocznych sprawozdanÂ o stanie praw czøowieka, ogøaszanym regularnie przez

Komitet Parlamentu Europejskiego na podstawie rezolucji z 1991 r. Por. np.:

N. SÏ isÏkovaÂ , Prvn ucelenyÂ katalog zaÂkladnõÂch lidskyÂch praÂv EvropskeÂ unie ± Charta,

¹PraÂvnõÂk. TeoretickyÂ cÏasopis pro otaÂzky staÂtu a praÂvaº 140(2001), nr 6, s. 592n.
19 ¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 1992, nr 18.
20 ¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 1999, nr 218. W okresie przyjeÎ cia Karty

obowiaÎzywaøa natomiast poprzednia ustawa o obowiaÎzku søuzÇby wojskowej z 1949 r.
21 Decyzja SaÎdu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej (¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ

Republikyº 1999, nr 52).
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2.4. PRAWO KOSÂCIOèOÂ W DO PROWADZENIA WèASNYCH SPRAW

NIEZALEZÇ NIE OD ORGANOÂ W PANÂ STWOWYCH

Pozycja prawna kosÂcioøoÂw nie jest uregulowana zÇadnymi multi-
lateralnymi umowami mieÎdzynarodowymi o prawach czøowieka ani
tzw. wspoÂ lnotowym prawem Unii Europejskiej22. Ksztaøt regulacji
prawnych obowiaÎzujaÎcych w tym zakresie zalezÇy z jednej strony od
wewneÎ trznego prawodawstwa poszczegoÂ lnych panÂstw, z drugiej zasÂ ±
jezÇeli takie istniejaÎ ± od bilateralnych umoÂw mieÎdzynarodowych za-
wieranych ze StolicaÎ ApostolskaÎ lub podobnych umoÂw zawieranych
przez rzaÎd z kosÂcioøami niekatolickimi, jak ma to miejsce np. w Niem-
czech. W Republice Czeskiej, ktoÂ rej parlament odmoÂwiø ratyfikowa-
nia umowy ze StolicaÎ ApostolskaÎ, sytuacja prawna kosÂcioøoÂw zostaøa
unormowana w art. 16 ust. 2 Karty, zgodnie z ktoÂrym ¹KosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe prowadzaÎ swoje sprawy, zwøaszcza powoøujaÎ
swoje organy, ustanawiajaÎ swoich duchownych oraz zakøadajaÎ zakon-
ne i inne kosÂcielne instytucje, niezalezÇnie od organoÂw panÂstwo-
wychº.

Na tej regulacji konstytucyjnoprawnej bazuje nowa ustawa o kosÂ-
cioøach i zwiaÎzkach wyznaniowych z 2002 r., ktoÂ ra wprowadziøa sys-
tem tzw. dwustopniowej rejestracji kosÂcioøoÂw. Prawo prowadzenia
wøasnych spraw, niezalezÇnie od organoÂw panÂstwowych, zostaøo jed-
nak przyznane nie tylko kosÂcioøom zarejestrowanym na tzw. pierw-
szym stopniu (a wieÎ c ¹tylko zarejestrowanymº), ale i tym kosÂcioøom
(a szczegoÂ lnie niechrzesÂcijanÂ skim zwiaÎzkom wyznaniowym), ktoÂ re
nie saÎ zarejestrowane, a nawet im na tej rejestracji nie zalezÇy.

Zakres korporacyjnej (instytucjonalnej) wolnosÂci religijnej
okresÂla przykøadowe wyliczenie poszczegoÂ lnych praw w Karcie. Za-
warte w niej zarzaÎdzanie wøasnymi sprawami zawiera w sobie roÂzÇ-
norakie szczegoÂ øowe uprawnienia, jak np. prawo do wydawania

22 Wedøug Deklaracji nr 11 o pozycji prawnej kosÂcioøoÂw i organizacji o charak-

terze niereligijnym, doøaÎczonej do aktu konÂcowego Traktatu Amsterdamskiego

z 2 pazÂdziernika 1997 r., ¹Unia Europejska przestrzega i nie narusza statusu, z jakiego

korzystajaÎ zgodnie z prawem krajowym kosÂcioøy i stowarzyszenia lub wspoÂ lnoty

religijne w PanÂstwach Czøonkowskichº (¹Official Journalº C 340, z 10 listopada

1997 r., s. 0133).
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wøasnych aktoÂw normatywnych i indywidualnych (wøaÎcznie z wyro-
kami wøasnych saÎdoÂw) bez jakiejkolwiek ingerencji organoÂw panÂ -
stwowych. Prawo powoøywania wøasnych organoÂw zakøada jurys-
dykcjeÎ prawodawczaÎ, ukierunkowanaÎ do wewneÎ trznych struktur
KosÂcioøa. Z prawem ustanawiania wøasnych duchownych jest zwiaÎ-
zane uprawnienie do okresÂlania i oceniania ich zdolnosÂci do wyko-
nywania obowiaÎzkoÂw duszpasterskich i samodzielnego decydowania
o powstaniu lub ustaniu ich obowiaÎzkoÂw søuzÇbowych23. Osoby te
wykonujaÎ posøugeÎ duszpasterskaÎ z polecenia KosÂcioøa i wedøug jego
przepisoÂw. Prawo zakøadania zakonnych i innych instytucji kosÂciel-
nych oznacza natomiast, jak to potwierdziø SaÎd Konstytucyjny24,
prawo do wyposazÇania tych instytucji osobowosÂciaÎ prawnaÎ nie tylko
wedøug prawa kanonicznego (w wypadku KosÂcioøa katolickiego),
ale i wedøug prawa czeskiego. Uprawnienia ewidencyjne posiadane
przez Ministra Kultury, ktoÂ re wynikajaÎ z prowadzenia otwartego
rejestru kosÂcielnych podmiotoÂw prawnych, nie oznaczajaÎ wieÎ c, zÇe
posiada on prawo wydawania decyzji o charakterze konstytu-
tywnym.

NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe w wyniku tej regulacji prawnej, w peønej
mierze korespondujaÎcej z neutralnosÂciaÎ wyznaniowaÎ panÂstwa, KosÂ-
cioøy w Republice Czeskiej zyskaøy wolnosÂcÂ i niezalezÇnosÂcÂ w stopniu
dotaÎd nieznanym. W zwiaÎzku z uwzgleÎdnieniem tego unormowania
zniesiono poprzednio obowiaÎzujaÎce prawo panÂstwa do wspoÂ øuczest-
nictwa w decydowaniu (a najczeÎ sÂciej wprost prawo do decydowania)
o obsadzaniu urzeÎdoÂw kosÂcielnych. W ten sposoÂb zniesiono takzÇe
tradycyjne prawo panÂstwa, ktoÂ re w stosunku do KosÂcioøa rzymsko-
katolickiego zostaøo przeniesione z wøadcy na rzaÎd po powstaniu
Republiki Czechosøowackiej i zostaøo uzgodnione w modus vivendi

zawartym pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzaÎdem czechosøowackim
w 1928 r.25 OmawianaÎ regulacjeÎ prawnaÎ mozÇna tezÇ uwazÇacÂ za swego

23 Zagadnienie jest w rzeczywistosÂci znacznie bardziej skomplikowane, poniewazÇ

w stosunku do duchownych nie stosuje sieÎ norm kodeksu pracy, a orzeczenie SaÎdu

Konstytucyjnego z 26 marca 1997 r. neguje kompetencje saÎdoÂw sÂwieckich w sprawach

dotyczaÎcych sporoÂw o ustanie relacji søuzÇbowych duchownych.
24 Decyzja SaÎdu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej (¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ

Republikyº 2003, nr 4).
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rodzaju satysfakcjeÎ za okres cieÎ zÇkich ingerencji panÂ stwa i liczne ad-
ministracyjne ograniczenia dziaøalnosÂci KosÂcioøa, do ktoÂ rych docho-
dziøo w okresie dyktatury komunistycznej. Wedøug SaÎdu Konstytu-
cyjnego Republiki Czeskiej ustanowiono w ten sposoÂb ¹wyzÇszy stan-
dard ochrony podstawowych praw i wolnosÂciº26.

NiezalezÇnosÂcÂ KosÂcioøa od organoÂw panÂstwowych nie oznacza je-
go absolutnej swobody. WreÎcz przeciwnie, sama Karta27 przewiduje
sprawowanie przez panÂstwo kontroli, aby dziaøalnosÂcÂ kosÂcioøoÂw i in-
nych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nie naruszaøa gwarantowanych wKar-
cie oraz innych chronionych przez prawo wartosÂci. Ochrona ta jest
konieczna chociazÇby ze wzgleÎdu na charakter dziaøalnosÂci niektoÂ rych
sekt, i to bez wzgleÎdu na sposoÂb regulacji ich sytuacji prawnej (czeÎ sto
nie saÎ one rejestrowane jako kosÂcioøy czy zwiaÎzki wyznaniowe, ale
dziaøajaÎ bardziej lub mniej skrycie, z wykorzystaniem innej formy
prawnej, np. jako stowarzyszenia).

2.5. DYGRESJA: NAUCZANIE RELIGII W SZKOèACH PANÂ STWOWYCH

Regulacja prawna nauczania religii w szkoøach panÂ stwowych jest
± jak sieÎ zdaje ± jednym z najmniej szczeÎ sÂliwie unormowanych ob-
szaroÂw czeskiego prawa wyznaniowego. Karta nie stanowi expressis
verbis, by nauczanie religii w szkoøach panÂ stwowych byøo prawem
kosÂcioøoÂw. Jej art. 16 ust. 3 zakøada jedynie, zÇe ¹ustawa okresÂli wa-
runki nauczania religii w szkoøach panÂstwowychº. Wydaje sieÎ , zÇe
wykorzystujaÎc interpretacjeÎ systematycznaÎ, mozÇna z tego postano-
wienia (a zwøaszcza z jego usytuowania w okresÂlonym konteksÂcie
normatywnym) wyprowadzicÂ takie uprawnienie. PoniewazÇ zasÂ art.
16 Karty dotyczy wszystkich kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
na pierwszym planie pojawia sieÎ waÎtpliwosÂcÂ, czy nowa ustawa o kosÂ-
cioøach i zwiaÎzkach wyznaniowych mozÇe to uprawnienie przyznacÂ

25 V. PavlõÂcÏek [i in.], UÂstava a uÂstavnõÂ, s. 173.
26 WyjasÂnienie decyzji SaÎdu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej (¹SbõÂrka ZaÂ-

konuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 2003, nr 4.
27 Art. 16 ust. 4.
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tylko tym z nich, ktoÂ re saÎ zarejestrowane na tzw. drugim stopniu
(tj. tym, ktoÂ re saÎ akredytowane)28.

Konstytucyjnoprawny postulat dotyczaÎcy regulacji prawnej na-
uczania religii nie zostaø do dzisÂ zrealizowany pomimo upøywu trzy-
nastu lat od przyjeÎ cia Karty. Nie uchwalono dotaÎd zÇadnej ustawy
okresÂlajaÎcej zasady tego nauczania w szkoøach panÂstwowych (pu-
blicznych). Warunki nauczania religii nie saÎ uregulowane roÂwniezÇ

w rozporzaÎdzeniachMinistra Szkolnictwa, poniewazÇ nie istnieje usta-
wowe upowazÇnienie. Wydana zostaøa jedynie metodyczna instrukcja
tegozÇ ministerstwa29. Tego rodzaju instrukcja (majaÎca charakter
przepisu wewneÎ trznego) nie mozÇe bycÂ oczywisÂcie zobowiaÎzujaÎca
dla kosÂcioøoÂw. Nie jest takzÇe obowiaÎzujaÎca niemalzÇe dla zÇadnej szko-
øy, w ktoÂrej naucza sieÎ religii, poniewazÇ byøe szkoøy panÂstwowe staøy
sieÎ w wieÎkszosÂci szkoøami gminnymi, ktoÂ re saÎ podporzaÎdkowane nie
± jak to byøo dotaÎd ± centralnemu organowi administracji panÂstwo-
wej, ale organom samorzaÎdu terytorialnego. Utworzony w ten spo-
soÂb system jednak via facti dziaøa, a problemy praktyczne wynikajaÎ
nie tyle z braku ustawowej regulacji prawnej, ile raczej z braku za-
interesowania rodzicoÂw co do religijnego wychowania dzieci (doty-
czy to przede wszystkim czeskiej prowincji kosÂcielnej). Model alter-
natywnego nauczania religii i etyki, ktoÂ ry ostatnio wykorzystano na
Søowacji, w Republice Czeskiej jest z powodoÂw politycznych ± nie-
stety ± nierealny, chociazÇ na pewno byøby ogoÂ lnie korzystny.

3. KONSTYTUCYJNOPRAWNA OCHRONA WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ

PanÂstwo per definitionem ma obowiaÎzek chronicÂ prawa, ktoÂ re saÎ
obywatelom przyznane i gwarantowane. Jest to podstawowy waru-
nek wøasÂciwego dziaøania prawa w kazÇdej cywilizowanej kulturze

28 Zob. S. PrõÂbyl, PojetõÂ tzv. ¹zvlaÂsÏtnõÂch praÂv cõÂrkvõÂ a naÂbzÏoenskyÂch spolecÏnost

podle zaÂkona cÏ. 3/2003 Sb.º, ¹Revue cõÂrkevnõÂho praÂvaº 27(2004), nr 1, s. 9n.
29 Obecnie chodzi o metodycznaÎ instrukcjeÎ Ministerstwa Szkolnictwa, MøodziezÇy

i Kultury Fizycznej z dnia 27 czerwca 2003 r. o organizowaniu i realizacji nauczania

religii w szkoøach podstawowych, sÂrednich i specjalnych (nr sprawy 2509/2002-22),

obowiaÎzujaÎca od 1 wrzesÂnia 2003 r.

IGNAÂ C ANTONIN HRDINA114



prawnej. Nadto jest to jedna z podstawowych wewneÎ trznych funkcji
kazÇdego panÂstwa prawa. JezÇeli spostrzezÇenia te dotyczaÎ praw pod-
miotowych in genere, to tym bardziej odnoszaÎ sieÎ do praw okresÂla-
nych jako ¹podstawoweº, a wieÎ c i praw wypøywajaÎcych z wolnosÂci
religijnej.

Sam fakt, zÇe jakiesÂ prawo podmiotowe jest obywatelom przyzna-
ne, chociazÇby nawet w przepisie prawnym o najwyzÇszej mocy (jak to
jest w przypadku praw zwiaÎzanych z wolnosÂciaÎ religijnaÎ, zagwaran-
towanych w Karcie), z reguøy jeszcze nie wystarcza, aby mogøo bycÂ
przez jego adresatoÂw w peøni realizowane. Z reguøy potrzebne jest
jeszcze ustanowienie konkretnych mechanizmoÂw, ktoÂ re umozÇliwiaÎ
jego konkretne urzeczywistnienie, w szczegoÂ lnosÂci pozwalajaÎc na je-
go dochodzenie w przypadku zagrozÇenÂ czy naruszenÂ . Jak juzÇ powie-
dziano, tzw. praw podstawowych (a wieÎ c i praw wypøywajaÎcych z wol-
nosÂci religijnej) mozÇna sieÎ domagacÂ na drodze saÎdowej, powoøujaÎc
sieÎ bezposÂrednio na KarteÎ bez wzgleÎdu na istnienie przepisoÂw wy-
konawczych. Ponadto czeski porzaÎdek prawny przewiduje takzÇe
szczegoÂ lnaÎ ochroneÎ wolnosÂci religijnej na gruncie prawa karnego,
przewidujaÎc karalnosÂcÂ czynoÂw, ktoÂ re saÎ w teÎ wolnosÂcÂ wymierzone30.

SzczegoÂ lnej ochrony przed zagrozÇeniem øamania podstawowych
praw czøowieka udziela roÂwniezÇ SaÎd Konstytucyjny. Ochrona ta jest
zagwarantowana przede wszystkim przez przepisy okresÂlajaÎce mozÇ-
liwosÂcÂ wystaÎpienia z wnioskiem o wszczeÎ cie posteÎpowania przed SaÎ-
dem Konstytucyjnym zawarte w ustawie o SaÎdzie Konstytucyjnym31.
Z takim wnioskiem mozÇe wystaÎpicÂ kazÇda osoba fizyczna czy prawna
(a wieÎ c i zarejestrowany KosÂcioÂ ø), jezÇeli uwazÇa, zÇe jakiesÂ jego pod-

30 Chodzi przede wszystkim o przesteÎpstwo ograniczania wolnosÂci wyznania

zgodnie z § 236 kodeksu karnego, a takzÇe o wykroczenie øamania obecnie obowiaÎzu-

jaÎcych przepisoÂw w materii ochrony kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wedøug § 32

ust. 1 lit. c) ustawy o wykroczeniach (¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 1990, nr 200

z poÂzÂn. zm.).
31 Zob. § 72-84 ustawy o SaÎdzie Konstytucyjnym (¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Repu-

blikyº 1993, nr 182 z poÂzÂn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 lit. d) Konstytucji Republiki Cze-

skiej. Zob. na ten temat np.: V. Mikule, V. SlaÂdecÏek, ZaÂkon o uÂstavnõÂm soudu ±

komentaÂrÏ a judikatura k UÂstaveÏ CÏR a ListineÏ zaÂkladnõÂch praÂv a svobod, Praha 2001,

s. 218-307.
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stawowe prawo albo wolnosÂcÂ, gwarantowane ustawaÎ konstytucyjnaÎ
albo ratyfikowanaÎ i ogøoszonaÎ umowaÎ dotyczaÎcaÎ praw czøowieka,
zostaøo zøamane w konsekwencji prawomocnego wyroku wydanego
w procesie, w ktoÂrym braø udziaø, albo tezÇ w konsekwencji postano-
wienia czy innej decyzji organu wøadzy publicznej. ZøozÇenie wniosku
o wszczeÎ cie posteÎpowania przed SaÎdem Konstytucyjnym jest dopusz-
czalne po wyczerpaniu wszystkich mozÇliwosÂci procesowych. ZøozÇenie
takiego wniosku nie skutkuje jednak zawieszeniem wykonania wy-
roku baÎdzÂ decyzji. W razie uznania racji autora wniosku przez SaÎd
Konstytucyjny zaskarzÇona decyzja organu wøadzy publicznej zostaje
zniesiona. JesÂli natomiast doszøo do zøamania podstawowego prawa
czy wolnosÂci w innej formie nizÇ decyzja, SaÎd Konstytucyjny nakazÇe
konkretnemu organowi, aby zaprzestaø øamania prawa czy wolnosÂci,
a jednoczesÂnie poleci, jezÇeli to mozÇliwe, przywroÂcenie stanu istniejaÎ-
cego przed zøamaniem prawa. W innych przypadkach SaÎd Konstytu-
cyjny odrzuca wniosek. WnoszaÎc o wszczeÎ cie posteÎpowania przed
SaÎdem Konstytucyjnym, mozÇna sieÎ roÂwniezÇ domagacÂ zniesienia usta-
wy innego aktu normatywnego lub tezÇ poszczegoÂ lnych postanowienÂ ,
ktoÂ rych aplikacja spowodowaøa zøozÇenie wniosku, jezÇeli wedøug
twierdzenia wnioskodawcy saÎ one w niezgodzie z ustawaÎ konstytu-
cyjnaÎ albo ratyfikowanaÎ i ogøoszonaÎ umowaÎ mieÎdzynarodowaÎ (albo
z ustawaÎ, jezÇeli chodzi o przepis prawny o charakterze podustawo-
wym)32.

InnaÎ formaÎ konstytucyjnoprawnej ochrony praw wynikajaÎcych
z wolnosÂci religijnej, ktoÂ rej wykorzystanie nie jest jednak dosteÎpne
dla wszystkich adresatoÂw przepisoÂw, jest mozÇliwosÂcÂ zøozÇenia do SaÎdu
Konstytucyjnego wniosku o uchylenie ustawy (albo jej czeÎ sÂci), jezÇeli

32 Z omoÂwionej mozÇliwosÂci skorzystaø w 2003 r. arcybiskup OøomunÂca mons. Jan

Graubner. Nie zgadzaø sieÎ on z decyzjaÎ Ministra Kultury Republiki Czeskiej, ktoÂry

odmawiaø zarejestrowania jako kosÂcielnego podmiotu prawnego zaøozÇonej przez ar-

cybiskupa organizacji o nazwie Regionalna Charita Lipnik nad BecÏvou. W uzasadnie-

niu tej decyzji minister powoøaø sieÎ m.in. na fakt, zÇe zaøozÇona organizacja ma w swoich

statutach m.in. zakøadanie i prowadzenie osÂrodkoÂw zdrowia. SaÎd Konstytucyjny wy-

jasÂniø, zÇe zaskarzÇona odmowa rejestracji osiaÎga efekt przeciwkonstytucyjny. W wyda-

nym wyroku SaÎd zakazaø ministrowi øamania praw i wolnosÂci wnioskodawcy, ktoÂre saÎ

uwzgleÎdnione w art. 15 i 16 Karty.
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jest ona niezgodna z ustawaÎ konstytucyjnaÎ albo ratyfikowanaÎ i ogøo-
szonaÎ umowaÎ mieÎdzynarodowaÎ, albo o uchylenie innego aktu nor-
matywnego (baÎdzÂ jego poszczegoÂ lnych postanowienÂ), jezÇeli jest on
niezgodny z konstytucyjnym porzaÎdkiem Republiki lub z ustawaÎ33.
Wniosek o uchylenie ustawy mozÇe podacÂ (disiunctim) Prezydent Re-
publiki, grupa przynajmniej 41 posøoÂw albo 17 senatoroÂw, senat SaÎdu
Konstytucyjnego w zwiaÎzku z posteÎpowaniem przed tymzÇe SaÎdem,
a pod warunkiem speønienia dodatkowych warunkoÂw ± takzÇe i ten,
kto wnioÂsø o wszczeÎ cie posteÎpowania. Wniosek o uchylenie aktu
prawnego innego nizÇ ustawa mogaÎ podacÂ roÂwniezÇ inne podmioty,
jak np. zarzaÎd czy sejmik wojewoÂdztwa. JezÇeli SaÎd stwierdzi, zÇe taka
propozycja jest uzasadniona, podejmie decyzjeÎ o utracie mocy obo-
wiaÎzujaÎcej wskazanych przepisoÂw w caøosÂci lub w czeÎ sÂci, okresÂlajaÎc
roÂwniezÇ dzienÂ , w ktoÂrym tracaÎ one moc obowiaÎzujaÎcaÎ34.

Do konstytucyjnych sÂrodkoÂw ochrony praw (wøaÎcznie z prawami
wypøywajaÎcymi z wolnosÂci religijnej) mozÇna zaliczycÂ roÂwniezÇ dziaøal-
nosÂcÂ obronÂcy praw publicznych (tzw. ombudsmana ± odpowiednik
polskiego rzecznika praw obywatelskich), ktoÂ ry wnosi istotny wkøad
w ochroneÎ podstawowych praw i wolnosÂci gwarantowanychwKarcie.
W Republice Czeskiej dziaøa on od 2000 r.35 MozÇe sieÎ do niego
zwroÂcicÂ kazÇda osoba fizyczna czy inny podmiot prawa, jezÇeli uwazÇa,
zÇe posteÎpowanie organoÂw wøadzy publicznej (szczegoÂ lnie administra-
cyjnych) jest niezgodne z prawem albo nie odpowiada zasadom de-
mokratycznego panÂstwa prawa i dobrej administracji, albo powoøujaÎc
sieÎ na fakt, zÇe organy te nie dziaøajaÎ. JezÇeli ombudsman stwierdzi
prawdziwosÂcÂ wysuwanych zarzutoÂw, zwraca sieÎ do zainteresowanego

33 Zob. art. 87 ust. 1 lit. a) i b) Konstytucji Republiki Czeskiej w brzmieniu

nadanym przez ustaweÎ konstytucyjnaÎ, zmieniajaÎcaÎ KonstytucjeÎ Republiki Czeskiej

(¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 2001, nr 395). Zob. tezÇ § 64-71 ustawy o SaÎdzie

Konstytucyjnym.
34 Z tej mozÇliwosÂci skorzystaøa w 2002 r. grupa senatoroÂw w zwiaÎzku z uchwale-

niem ustawy o kosÂcioøach i zwiaÎzkach wyznaniowych. SaÎd Konstytucyjny rzeczywisÂcie

zdecydowaø woÂwczas o utracie mocy obowiaÎzujaÎcej tych postanowienÂ ustawy, ktoÂre

uznaø za sprzeczne z KartaÎ.
35 ¹SbõÂrka ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 1999, nr 349. Na ten temat pisze np.:

K. KlõÂma, UÂstavnõÂ praÂvo, DobraÂ Voda 2002, s. 403-406.
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organu o przedstawienie wøasnego stanowiska w badanej sprawie,
a nasteÎpnie (jezÇeli tak nie staøo sieÎ juzÇ wczesÂniej) proponuje zarzaÎ-
dzenie naprawiajaÎce. W razie niespeønienia zaproponowanego zarzaÎ-
dzenia rzecznik praw obywatelskich informuje organ zwierzchni
(a jesÂli taki nie istnieje, to rzaÎd), a poÂzÂniej ma roÂwniezÇ prawo poin-
formowania opinii publicznej. Do jego uprawnienÂ nalezÇy ponadto
prawo do rekomendowania wydania, zmiany albo uchylenia przepisu
prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego baÎdzÂ wewneÎ trznego.

4. KONSTYTUCYJNOPRAWNE MOZÇ LIWOSÂCI

OGRANICZENIA WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ

KazÇda ingerencja w ludzkaÎ wolnosÂcÂ, a zwøaszcza w wolnosÂcÂ reli-
gijnaÎ, jest zawsze sytuacjaÎ delikatnaÎ, a nadto bolesnaÎ dla tych, ktoÂ -
rych dotyczy. Dlatego juzÇ Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka
stanowi, zÇe ¹w korzystaniu ze swych praw i wolnosÂci, kazÇdy podlega
jedynie takim ograniczeniom, ktoÂre saÎ okresÂlone przez prawo, wy-
øaÎcznie w celu nalezÇytego uznania i poszanowania praw i wolnosÂci
innych oraz zaspokojenia søusznych wymaganÂ moralnosÂci, porzaÎdku
publicznego i powszechnego dobrobytu w spoøeczenÂstwie demokra-
tycznymº36. Zacytowane sformuøowanie, w roÂzÇnych wariantach, sta-
nowi przysøowiowaÎ ¹nicÂ przewodniaÎº umoÂw mieÎdzynarodowych oraz
unormowanÂ konstytucyjnych dotyczaÎcych praw czøowieka w caøym
cywilizowanym sÂwiecie.

Europejska Konwencja Praw Czøowieka, odnoszaÎc sieÎ bezpo-
sÂrednio do wolnosÂci religijnej, stanowi, zÇe ¹wolnosÂcÂ uzewneÎ trzniania
wyznania lub przekonanÂ mozÇe podlegacÂ jedynie takim ogranicze-
niom, ktoÂre saÎ przewidziane przez ustaweÎ i konieczne w spoøeczenÂ -
stwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczenÂstwa publicz-
nego, ochroneÎ porzaÎdku publicznego, zdrowia i moralnosÂci lub
ochroneÎ praw i wolnosÂci innych osoÂbº37. NiemalzÇe taki sam tekst

36 Art. 29 ust. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka.
37 Art. 9 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka.
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zawiera MieÎdzynarodowy Pakt PrawObywatelskich i Politycznych38,
brak tam jedynie odwoøania do ¹spoøeczenÂstwa demokratycznegoº.

Do ustalonych w ten sposoÂb standardoÂw nawiaÎzuje roÂwniezÇ Kar-
ta, stanowiaÎc w art. 16 ust. 4, izÇ wykonywanie praw zwiaÎzanych z wol-
nosÂciaÎ religijnaÎ39 ¹mozÇe bycÂ ograniczone w sposoÂb okresÂlony w usta-
wie, jezÇeli jest to konieczne w demokratycznym spoøeczenÂstwie do
ochrony bezpieczenÂstwa i porzaÎdku publicznego, zdrowia i moralnosÂ-
ci albo praw i wolnosÂci innych osoÂbº. Wyliczenie kryterioÂw dopusz-
czalnego ograniczenia jest wieÎ c taksatywne.

Jak wypøywa z cytowanych zÂroÂdeø prawa i utrwalonego orzecz-
nictwa Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka40, ograniczenie
podstawowych praw czøowieka jest mozÇliwe jedynie woÂwczas, gdy
speønione saÎ coniunctim trzy warunki:

± ograniczenie musi bycÂ okresÂlone ustawaÎ (a nie aktem norma-
tywnym o nizÇszej mocy prawnej),

± ograniczenie musi miecÂ jasno okresÂlony i legalny cel,
± ograniczenie musi bycÂ konieczne w demokratycznym spoøe-

czenÂstwie, co zakøada istnienie odpowiedniej proporcji pomieÎdzy
ustawowym ograniczeniem a jego powodem.

W øaÎcznosÂci z tymi rozwiaÎzaniami nalezÇy rozwazÇacÂ roÂwniezÇ ogoÂ l-
naÎ zasadeÎ interpretacyjnaÎ, okresÂlonaÎ w art. 4 ust. 4 Karty: ¹W razie
stosowania postanowienÂ o ograniczeniach podstawowych praw i wol-
nosÂci nie wolno naruszacÂ ich istoty i charakteru. Takie ograniczenia
nie mogaÎ bycÂ wykorzystywane w innych celach nizÇ te, dla ktoÂ rych
zostaøy ustanowioneº. Z kolei art. 4 ust. 3 stanowi, izÇ ¹ustawowe
ograniczenie podstawowych praw i wolnosÂci musi obowiaÎzywacÂ jed-
nakowo we wszystkich sytuacjach, gdy speønione saÎ ustalone warun-
kiº. Niedopuszczalne jest wieÎ c w tym zakresie uprzywilejowanie albo
dyskryminacja niektoÂrych kategorii podmiotoÂw.

38 W art. 18 ust. 3.
39 Praw wypøywajaÎcych z art. 15 i 16 ust. 1-3 Karty.
40 Zob. tezÇ np. orzeczenie SaÎdu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, ¹SbõÂrka

ZaÂkonuÊ CÏ eskeÂ Republikyº 2003, nr 4.
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ZAKONÂ CZENIE

Na zakonÂczenie nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe konstytucyjnoprawna re-
gulacja wolnosÂci religijnej w Republice Czeskiej w peøni odpowiada
standardom okresÂlonym przez multilateralne umowy mieÎdzynarodo-
we dotyczaÎce praw czøowieka. RoÂwniezÇ przepisy wykonawcze wzgleÎ -
dem unormowanÂ konstytucyjnych, wøaÎcznie z ustawaÎ o kosÂcioøach
i zwiaÎzkach wyznaniowych (po ingerencji SaÎdu Konstytucyjnego),
saÎ zgodne z normami Karty. I chociazÇ niejednokrotnie powstajaÎ roÂzÇ-
norodne sytuacje konfliktowe (jak np. przy rejestracji niektoÂ rych
podmiotoÂw prawnych przez Ministerstwo Kultury), to nie jest to
konsekwencja niedoskonaøosÂci legislacyjnej, ale raczej efekt obstruk-
cyjnej lub wreÎ cz szykanujaÎcej aplikacji prawa. Jest nadto zrozumiaøe,
zÇe w czeskich regulacjach prawnowyznaniowych nie wszystko jest
doskonaøe. IstniejaÎ oczywisÂcie obszary, w ktoÂ rych nalezÇaøoby dopro-
wadzicÂ do zmiany unormowanÂ . Taka sytuacja ma miejsce szczegoÂ lnie
w odniesieniu do regulacji prawnej sposoboÂw finansowania kosÂcio-
øoÂw. Jest to efekt ciaÎgle istniejaÎcej ¹dwutorowosÂciº czeskiego prawo-
dawstwa. Obok nowoczesnych norm regulujaÎcych sytuacjeÎ prawnaÎ
kosÂcioøoÂw wciaÎzÇ obowiaÎzuje ustawa z 1949 r. o finansowym zabez-
pieczeniu kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych przez panÂstwo. Nie-
rozwiaÎzana kwestia restytucji majaÎtku kosÂcielnego powoduje relaty-
wizacjeÎ wolnosÂci kosÂcioøoÂw, ekonomicznie zalezÇnych od niepewnego
¹zasiøkuº od panÂstwa. SaÎ to juzÇ jednak problemy, ktoÂ re wykraczajaÎ
poza temat tego artykuøu.

IGNAÂ C ANTONIN HRDINA120



JAROSèAW MATWIEJUK

SYTUACJA PRAWNA WSPOÂ LNOT
I ZWIAÎZKOÂ W RELIGIJNYCH W PRAWIE BIAèORUSKIM

Z punktu widzenia mocy obowiaÎzujaÎcej oraz miejsca w hierarchii
republikanÂ skiego systemu zÂroÂdeø prawa drugim pod wzgleÎdem zna-
czenia aktem normatywnym regulujaÎcym problematykeÎ wyznaniowaÎ
w Republice BiaøorusÂ jest ustawa z 17 grudnia 1992 r. o wolnosÂci
sumienia i organizacjach religijnych1. Ma ona charakter ustawy wy-
konawczej do postanowienÂ wyznaniowych republikanÂskiej konstytu-
cji z 1994 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 celem ustawodawcy byøo stworzenie
podstaw prawnych tworzenia i dziaøalnosÂci organizacji religijnych na
terytorium biaøoruskiego panÂstwa. Ustawa poprzedzona jest pream-
buøaÎ, z ktoÂ rej wynika, zÇe ustawodawca, ustanawiajaÎc okresÂlone nor-
my w materii regulacji, kierowaø sieÎ prawem kazÇdego do wolnosÂci
sumienia i wyznania, roÂwnosÂciaÎ religii wobec prawa, szczegoÂ lnaÎ rolaÎ
KosÂcioøa prawosøawnego w historycznym ustanawianiu i rozwijaniu
duchowych, kulturalnych i panÂstwowych tradycji biaøoruskiego na-
rodu2, duchowaÎ, kulturalnaÎ i historycznaÎ rolaÎ KosÂcioøa katolickiego
na terytorium Biaøorusi oraz nierozøaÎcznosÂciaÎ od wspoÂ lnej historii
narodu biaøoruskiego KosÂcioøa ewangelicko-luteranÂskiego, judaizmu
oraz islamu, a takzÇe koniecznosÂciaÎ wzajemnego zrozumienia i posza-
nowaniem religijnych uczucÂ obywateli.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 ¹WiadomosÂci Rady NajwyzÇszej Republiki BiaøorusÂº 1993, nr 2.
2 Szerzej o roli KosÂcioøa prawosøawnego w historii Biaøorusi patrz: Religia i Cer-

kiew na Biaøorusi, red. G. P. Paszkon, MinÂsk 2001.



Ustawodawca powtoÂrzyø w ustawie konstytucyjne zasady regula-
cji stosunkoÂw wyznaniowych, np. zasadeÎ roÂwnosÂci religii wobec pra-
wa oraz zakaz wprowadzania jakiejkolwiek ideologii religijnej jako
obowiaÎzujaÎcej w panÂstwie. Ponadto ustawa zawiera caøy szereg no-
wych rozwiaÎzanÂ normatywnych. SzczegoÂ lne miejsce w ustawie zaj-
mujaÎ normy o charakterze obowiaÎzkoÂw. Ustawodawca wprowadziø
dosycÂ rozbudowany katalog obowiaÎzkoÂw panÂ stwa w zakresie prob-
lematyki wyznaniowej oraz obowiaÎzkoÂw organizacji religijnych.

JezÇeli chodzi o katalog obowiaÎzkoÂw panÂstwa wobec podmiotoÂw
religijnych, to panÂstwo zobowiaÎzaøo sieÎ przede wszystkim nie nakøa-
dacÂ na organizacje religijne jakichkolwiek funkcji panÂstwowych oraz
nie ingerowacÂ w ich dziaøalnosÂcÂ z wyjaÎtkiem sytuacji, gdy dziaøalnosÂcÂ
taka staøaby w sprzecznosÂci z ustawodawstwem republikanÂskim.

Na organizacje religijne ustawodawca naøozÇyø natomiast obowiaÎ-
zek nieuczestniczenia w dziaøalnosÂci partii politycznych oraz innych
organizacji spoøecznych o celach politycznych. Dodatkowo wprowa-
dzono zakaz finansowego wspierania takich organizacji oraz udzie-
lania im innego rodzaju pomocy. SzczegoÂ lnie istotnym obowiaÎzkiem
organizacji religijnych jest zakaz wykorzystywania symboliki panÂ -
stwowej, prowadzenia kampanii wyborczej, zebranÂ politycznych, agi-
tacji politycznej, wysteÎpowania przeciwko przedstawicielom aparatu
wøadzy panÂstwowej, organom publicznym oraz innym obywatelom
w miejscach kultu religijnego.

Wiele uwagi ustawodawca posÂwieÎ ca zagwarantowaniu sÂwieckie-
go modelu panÂstwa. Temu celowi søuzÇycÂ ma ustanowiony w art. 9
ustawy sÂwiecki system narodowej osÂwiaty, ktoÂ rego celem nie jest
formowanie i ksztaøtowanie jakiegokolwiek stosunku jednostki do
religii. Wszyscy obywatele bez wzgleÎdu na wyznawanaÎ religieÎ i stosu-
nek do religii majaÎ roÂwne mozÇliwosÂci dosteÎpu do narodowego sys-
temu osÂwiatowego. Instytucje osÂwiatowe na podstawie pisemnych
osÂwiadczenÂ rodzicoÂw mogaÎ wspoÂ ødziaøacÂ z zarejestrowanymi organi-
zacjami religijnymi w celu rozwiaÎzywania problemoÂw wychowa-
wczych dzieci i møodziezÇy. Zarejestrowane organizacje religijne
otrzymaøy prawo do tworzenia grup szkolnych i niedzielnych szkoÂ ø
religijnych oraz korzystania w tym celu z pomieszczenÂ niebeÎdaÎcych
ich wøasnosÂciaÎ. Ustawodawca zabroniø jednak wykorzystywania do
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takiej dziaøalnosÂci pomieszczenÂ nalezÇaÎcych do panÂstwowych instytu-
cji osÂwiatowych. SÂwiecki charakter panÂstwa potwierdza takzÇe wpro-
wadzenie w ustawie z 1992 r. bezwzgleÎdnego zakazu zakøadania oraz
prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju dziaøalnosÂci religijnej w instytu-
cjach i jednostkach wojskowych3.

Z przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ normatywnych wynika wyrazÂnie, zÇe
w Republice BiaøorusÂ istnieje sÂwiecki model panÂstwa. Na strazÇy ta-
kiego modelu stosunkoÂw panÂstwa z organizacjami religijnymi stoi
republikanÂ ski organ panÂstwowego kierownictwa sprawami religijny-
mi ± Komitet do spraw Religii i NarodowosÂci przy Radzie MinistroÂw.
SzczegoÂ øy jego organizacji i kompetencji okresÂla postanowienie Ra-
dy MinistroÂw z 6 lutego 2002 r. o Komitecie do spraw Religii i Na-
rodowosÂci4.

Do kompetencji Komitetu ustawodawca zaliczyø: przygotowywa-
nie propozycji uregulowania problemoÂw zwiaÎzanych z dziaøalnosÂciaÎ
organizacji religijnych, wyposazÇanie Rady MinistroÂw w materiaøy
zwiaÎzane z wzajemnymi stosunkami panÂstwa i organizacji religijnych
o charakterze informacyjno-analitycznym, kontrolowanie dziaøalnosÂ-
ci organizacji religijnych pod kaÎtem wykonywania przez nie republi-
kanÂskiego ustawodawstwa5, udzielanie pomocy w rozpatrywaniu
przez republikanÂskie organy problemoÂw zwiaÎzanych z przestrzega-
niem ustawodawstwa wyznaniowego, utrzymywanie kontaktoÂw
z analogicznymi organami innych panÂ stw, zbieranie informacji od
organoÂw centralnych i lokalnych o przestrzeganiu prawa, prowadze-
nie panÂstwowego rejestru organizacji religijnych, udzielanie pomocy
w zawieraniu umoÂw mieÎdzy panÂstwem a organizacjami religijnymi,
sprzyjanie umacnianiu wzajemnego zrozumienia i poszanowania
mieÎdzy organizacjami religijnymi, udzielanie porad i konsultacji oraz
metodycznych instrukcji zwiaÎzanych z problemami wykonywania
ustawodawstwa biaøoruskiego, wykonywanie panÂstwowej ekspertyzy
religijnej, tworzenie rad konsultacyjnych oraz rad ekspertoÂw, wysteÎ -

3 Warto podkresÂlicÂ, zÇe ustawodawca uzÇywa okresÂlenia ¹nawet anonimowej dzia-

øalnosÂciº.
4 ¹Narodowy rejestr aktoÂw prawnych Republiki BiaøorusÂº 2003, nr 8, 5/11806.
5 W tym celu Komitet ma uprawnienie do wydawania organizacjom religijnym

nakazoÂw o powstrzymywaniu sieÎ od dokonywanych w przyszøosÂci naruszenÂ .
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powanie do organoÂw wøadzy saÎdowniczej z wnioskiem o likwidacjeÎ
organizacji religijnych, prowadzenie rejestru organizacji religijnych,
wspoÂ lnot religijnych, klasztoroÂw, wspoÂ lnot klasztornych, bractw re-
ligijnych, misji religijnych szkoÂ ø i placoÂwek osÂwiatowych6.

Komitet do spraw Religii i NarodowosÂci w sensie ustrojowym jest
usytuowany przy Radzie MinistroÂw i jest ± zgodnie z biaøoruskaÎ no-
menklaturaÎ ± republikanÂskim organem panÂstwowego kierowania,
czyli centralnym organem administracji panÂstwowej. Na czele Komi-
tetu stoi przewodniczaÎcy, ktoÂ ry jest powoøywany i odwoøywany przez
Prezydenta Republiki BiaøorusÂ. Kieruje on dziaøalnosÂciaÎ tego organu
oraz reprezentuje go na zewnaÎtrz. W zakresie wyznaczonym przez
przewodniczaÎcego okresÂlone zadania wykonuje zasteÎpca przewodni-
czaÎcego, powoøywany i odwoøywany przez RadeÎ MinistroÂw. W skøad
struktury organizacyjnej Komitetu wchodzaÎ takzÇe kolegia problemo-
we o charakterze konsultacyjno-opiniodawczym kierowane przez
przewodniczaÎcego i jego zasteÎpcoÂw.

W ustawie z 17 grudnia 1992 r. oproÂcz sprecyzowania zasad wza-
jemnych stosunkoÂw panÂstwa z podmiotami wyznaniowymi, czyli w is-
tocie modelu panÂstwa, nastaÎpiøo zdefiniowanie uzÇywanego w konsty-
tucji pojeÎ cia organizacji religijnej. Zgodnie z normatywnym ujeÎ ciem
ustawodawcy organizacja religijna w biaøoruskim systemie prawnym
to dobrowolne zrzeszenie sieÎ obywateli (wspoÂ lnota religijna) albo
religijnych wspoÂ lnot (zwiaÎzek religijny), jednoczaÎcych sieÎ na podsta-
wie wspoÂ lnoty ich interesoÂw dla speønienia religijnych potrzeb, a tak-
zÇe klasztory i wspoÂ lnoty zakonne, bractwa religijne, misje religijne
i szkoøy duchowne7. Zdaniem biaøoruskiego ustawodawcy organi-
zacje religijne charakteryzujaÎ sieÎ przynalezÇnosÂciaÎ wyznaniowaÎ, opra-
cowanaÎ praktykaÎ kultu, prowadzeniem nabozÇenÂstw, religijnym wy-
chowywaniem swoich nasteÎpcoÂw. Kierownikiem tak rozumianej or-

6 Rejestry organizacji religijnych zarejestrowanych na ich terytorium prowadzaÎ

wøasÂciwe obwodowe komitety wykonawcze oraz MinÂski Komitet Wykonawczy. Orga-

ny te saÎ zobowiaÎzane w ciaÎgu dziesieÎ ciu dni do odnotowania wszelkich zdarzenÂ pod-

legajaÎcych rejestracji i przekazania informacji o nich Komitetowi do spraw Religii

i NarodowosÂci.
7 Art. 13 ustawy o wolnosÂci sumienia i organizacjach religijnych.
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ganizacji religijnej mozÇe bycÂ tylko i wyøaÎcznie obywatel Republiki
BiaøorusÂ.

Z definicji ustawowej wynika, zÇe w republikanÂskim systemie
prawnym wysteÎpujaÎ dwa typy organizacji religijnych ± wspoÂ lnoty
religijne i zwiaÎzki religijne. WspoÂ lnota religijna rozumiana jest przez
ustawodawceÎ jako zrzeszenie grupy obywateli jednego wyznania dla
wspoÂ lnego wyznawania wiary i wykonywania obowiaÎzkoÂw religij-
nych. WspoÂ lnoty religijne mogaÎ bycÂ zakøadane przez co najmniej
dwudziestu obywateli, ktoÂ rzy ukonÂczyli co najmniej 18 lat i dziaøajaÎ
w granicach okresÂlonego terytorium8. MuszaÎ one miecÂ dobrowolny
charakter i prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ na podstawie swojego statutu.
OczywisÂcie organizacje religijne tego typu podlegajaÎ rejestracji przez
wøasÂciwe terytorialnie obwodowe komitety wykonawcze. ZwiaÎzek
religijny z kolei jest rozumiany przez ustawodawceÎ jako zrzeszenie
wspoÂ lnot religijnych jednej wiary dla wspoÂ lnego realizowania religij-
nych potrzeb czøonkoÂw. ZwiaÎzek religijny jest tworzony przez co
najmniej dziesieÎ cÂ wspoÂ lnot religijnych jednej religii, z tym zÇe przy-
najmniej jedna ze wspoÂ lnot musi prowadzicÂ swojaÎ dziaøalnosÂcÂ na
terytorium Republiki BiaøorusÂ nie mniej nizÇ przez okres dwudziestu
lat. Przez dziaøalnosÂcÂ zwiaÎzku religijnego na terytorium Republiki
BiaøorusÂ ustawodawca rozumie prowadzenie dziaøalnosÂci na terenie
wieÎkszosÂci jej obwodoÂw, beÎdaÎcych jednostkaÎ organizacyjnaÎ podziaøu
administracyjnego.

Istotnym elementem roÂzÇnicujaÎcym pozycjeÎ prawnaÎ zwiaÎzkoÂw re-
ligijnych i wspoÂ lnot religijnych jest rozwiaÎzanie, zgodnie z ktoÂrym
wyøaÎcznie zwiaÎzki religijne majaÎ prawo do zakøadania i prowadzenia
klasztoroÂw, wspoÂ lnot zakonnych oraz szkoÂ ø duchownych. Podmioty
te funkcjonujaÎ na podstawie wøasnych statutoÂw i saÎ reprezentowane
przez wøasne organy kierownicze, zaroÂwno jednoosobowe, jak i ko-
legialne.

Organizacje religijne obu typoÂw podlegajaÎ obowiaÎzkowej rejes-
tracji. Rejestracji wspoÂ lnot religijnych dokonuje wøasÂciwy terytorial-
nie obwodowy komitet wykonawczy, a rejestracjeÎ zwiaÎzkoÂw religij-

8 Wedøug stwierdzenÂ twoÂrcoÂw ustawy przyjeÎ cie tego rozwiaÎzania ma na celu

powstrzymanie ekspansji niebezpiecznych sekt.
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nych ± Komitet do spraw Religii i NarodowosÂci9. Organizacje reli-
gijne z momentem speønienia wymogu rejestracji otrzymujaÎ status
osoby prawnej. Dowodem zarejestrowania organizacji jest sÂwiadec-
two rejestracji wydawane przez organ rejestracyjny. Moment rejes-
tracji jest szczegoÂ lnie istotny, albowiem wraz z rejestracjaÎ zwiaÎzki
religijne i wspoÂ lnoty religijne mogaÎ korzystacÂ z peøni praw przyzna-
nych organizacjom religijnym w republikanÂskim systemie prawnym
oraz podlegajaÎ wszystkim obowiaÎzkom ustanowionym w odniesieniu
do nich.

WazÇnaÎ instytucjaÎ prawnaÎ w systemie biaøoruskiego prawa wyzna-
niowego jest odmowa rejestracji. Ustawa zawiera katalog enumera-
tywnie wyliczonych przyczyn odmowy rejestracji zwiaÎzkoÂw religij-
nych oraz wspoÂ lnot religijnych. Organizacje religijne nie saÎ rejestro-
wane w przypadku niespeønienia wymogoÂw ustawowych, waÎtpliwosÂci
co do wiarygodnosÂci przedstawionych dokumentoÂw oraz w efekcie
negatywnej dla zainteresowanego podmiotu panÂstwowej ekspertyzy
religijnej. Informacja o odmowie rejestracji przekazywana jest w for-
mie pisemnej z podaniem podstawy formalnej i merytorycznej. De-
cyzja odmowna, a takzÇe bezczynnosÂcÂ organu rejestracyjnego mogaÎ
bycÂ zaskarzÇone do saÎdu. Jest to szczegoÂ lnie wazÇne rozwiaÎzanie o cha-
rakterze gwarantujaÎcym istoteÎ wolnosÂci sumienia i wyznania. MozÇli-
wosÂcÂ zøozÇenia skargi saÎdowej jest dowodem na istnienie niewysteÎpu-
jaÎcego wczesÂniej saÎdowego systemu kontroli dziaøalnosÂci organoÂw
administracyjnych w obszarze wolnosÂci religijnego zrzeszania sieÎ .

Ustawodawca biaøoruski uregulowaø takzÇe instytucjeÎ likwidacji
organizacji religijnych. W przedmiocie likwidacji organizacji religij-
nej rozstrzyga jeden z trzech organoÂw. O likwidacji organizacji mogaÎ
zadecydowacÂ zaøozÇyciel organizacji religijnej, upowazÇnionyw statucie
organizacji religijnej organ, zaroÂwno jednoosobowy, jak kolegialny,
oraz saÎd. Likwidacja organizacji religijnej mozÇe bycÂ dokonana wsku-
tek orzeczenia saÎdowego w nasteÎpujaÎcych przypadkach: powtoÂrnego
stwierdzenia w ciaÎgu roku naruszenia ustawy o wolnosÂci sumienia
i organizacjach religijnych lub innych ustaw; dziaøalnosÂci sprzecznej

9 Komitet do spraw Religii i NarodowosÂci przeprowadza takzÇe rejestracjeÎ klasz-

toroÂw, wspoÂ lnot zakonnych, bractw religijnych, misji religijnych i szkoÂ ø duchownych.
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ze statutem; prowadzenia dziaøalnosÂci godzaÎcej w suwerennosÂcÂ Re-
publiki BiaøorusÂ, ustroÂ j konstytucyjny, spokoÂ j spoøeczny; gøoszenia
propagandy wojennej, szerzenia wasÂni i konfliktoÂw socjalnych, na-
rodowych i religijnych; stwierdzenia dziaøalnosÂci polegajaÎcej na po-
gardzie dla narodowych wartosÂci i godnosÂci; naruszenia praw i wol-
nosÂci obywatelskich; stwierdzenia dziaøalnosÂci uniemozÇliwiajaÎcej wy-
peønianie jednostce obowiaÎzkoÂw obywatelskich, rodzinnych oraz
szkodzenia zdrowiu i moralnosÂci.

OceniajaÎc problematykeÎ przesøanek umozÇliwiajaÎcych saÎdowaÎ lik-
widacjeÎ organizacji religijnych, nalezÇy zauwazÇycÂ wzgleÎdny liberalizm
przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ normatywnych, czego przykøadem jest zapis
o koniecznosÂci dwukrotnego naruszenia w ciaÎgu roku ustawy o wol-
nosÂci sumienia i organizacjach religijnych lub innych ustaw. Z drugiej
jednak strony ustawodawca nie wykorzystaø wszystkich mozÇliwych
do zastosowania i stosowanych we wspoÂ øczesnych panÂ stwach prze-
søanek likwidacyjnych. Zastanawia np. brak dosÂcÂ powszechnie wy-
steÎpujaÎcej przesøanki prowadzenia dziaøalnosÂci szkodzaÎcej sÂrodowi-
sku naturalnemu. Sprawy o likwidacjeÎ organizacji religijnych zarejes-
trowanych przez obwodowe komitety wykonawcze prowadzi MinÂski
SaÎd Miejski, a w sprawach o likwidacjeÎ organizacji religijnych zare-
jestrowanych przez Komitet do spraw Religii i NarodowosÂci orzeka
SaÎd NajwyzÇszy Republiki BiaøorusÂ.

W ustawie o wolnosÂci sumienia i organizacjach religijnych wiele
miejsca ustawodawca posÂwieÎ ciø prawom i warunkom prowadzenia
dziaøalnosÂci przez organizacje religijne. Rozdziaø trzeci ustawy za
podstaweÎ statusu prawnego organizacji religijnych uznaø obowiaÎzek
kierowania sieÎ przez nie wewneÎ trznym prawem oraz przestrzegania
konstytucji, ustawy o wolnosÂci sumienia i organizacjach religijnych
i norm innych ustaw.

Zasadnicze znaczenie dla okresÂlenia normatywnego modelu sto-
sunku panÂstwa z organizacjami religijnymi w Republice BiaøorusÂ ma
ustalenie zakresu mozÇliwosÂci prowadzenia dziaøalnosÂci organizacji
religijnych. Dla udzielenia prawidøowej odpowiedzi na pytanie, z ja-
kim modelem panÂstwa mamy do czynienia, szczegoÂ lnie istotne jest
ustalenie regulacji normatywnej w zakresie dziaøalnosÂci kultowej,
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propagandowej, charytatywnej, osÂwiatowej, majaÎtkowej oraz finan-
sowej organizacji religijnych.

Ustawodawca, regulujaÎc problematykeÎ kultu, wprowadziø zasa-
deÎ , zÇe nabozÇenÂstwa i obrzeÎdy religijne, rytuaøy i ceremonie mogaÎ bycÂ
swobodnie przeprowadzane w obiektach kultu, budynkach do tego
przeznaczonych, na wøasÂciwym dla nich okalajaÎcym je terytorium,
w miejscach pielgrzymek, cmentarzach i krematoriach oraz w innych
miejscach przeznaczonych przez organizacje religijne do tych celoÂw.

JezÇeli jest to konieczne, czynnosÂci zwiaÎzane z kultem mogaÎ bycÂ
przeprowadzane w miejscach zamieszkania obywateli. Wymaga to
jednak wniosku zainteresowanych obywateli i jednoczesÂnie zobowiaÎ-
zuje do przestrzegania zasad wspoÂ øzÇycia spoøecznego. Odbywanie
obrzeÎdoÂw religijnych w miejscach zamieszkania obywateli jest niedo-
puszczalne, jezÇeli ma charakter systematyczny i masowy10.

Po raz pierwszy w historii ustawodawca zdecydowaø sieÎ stworzycÂ
mozÇliwosÂcÂ odbywania zgromadzenÂ i obrzeÎdoÂw religijnych w miejs-
cach publicznych pod goøym niebem. Odbywanie czynnosÂci religij-
nych w tym przypadku zostaøo uzalezÇnione od zgody wøasÂciwych
organoÂw administracyjnych. Jest to uwzgleÎdnione wzgleÎdami bezpie-
czenÂstwa oraz øadu publicznego.W praktyce nie ma problemoÂw z wy-
razÇaniem zgody przez organy administracyjne na zgromadzenia pu-
bliczne o charakterze religijnymwmiejscach publicznych, w szczegoÂ l-
nosÂci takich jak pielgrzymki czy procesje.

Kolejnym zapisem normatywnym sÂwiadczaÎcym o przeøomowym
charakterze ustawy jest stworzenie mozÇliwosÂci uprawiania kultu na
terenie jednostek wojskowych oraz w zakøadach karnych i szpitalach.
W pierwszym przypadku szczegoÂ øy dotyczaÎce mozÇliwosÂci wprowa-
dzenia w armii duszpasterstw wojskowych pozostawiono do uregu-
lowania ustawie o søuzÇbie wojskowej. Prace nad ustawaÎ trwajaÎ juzÇ od
døuzÇszego czasu. JesÂli chodzi o osoby przebywajaÎce w zakøadach kar-
nych i szpitalach, to mogaÎ one uczestniczycÂ w obrzeÎdach i rytuaøach
oraz ceremoniach religijnych w specjalnie do tego przeznaczonych
pomieszczeniach. Ponadto mogaÎ otrzymywacÂ i posiadacÂ przedmioty

10 Ustawodawca nie precyzuje tych pojeÎ cÂ. MozÇe to sprzyjacÂ niejednolitej w prak-

tyce dziaøalnosÂci organoÂw administracji wyznaniowej.
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kultu oraz literatureÎ religijnaÎ, pod warunkiem zÇe nie zaszkodzi ich
zdrowiu i prawom innych osoÂb przebywajaÎcych w tych miejscach.

W ustawie z 1992 r. przyznano organizacjom religijnym prawo do
produkowania, wytwarzania, wwozÇenia i wywozÇenia oraz rozprze-
strzeniania na terytorium Republiki BiaøorusÂ literatury, ksiaÎzÇek, au-
dio i video materiaøoÂw oraz innych przedmiotoÂw o przeznaczeniu
religijnym11. Realizacja uprawnienÂ dotyczaÎcych literatury, ksiaÎzÇek,
audio i video o charakterze religijnym jest mozÇliwa jedynie po prze-
prowadzeniu panÂstwowej ekspertyzy religijnej przez Komitet do
spraw Religii i NarodowosÂci.

CechaÎ charakterystycznaÎ ustawy jest rozwiaÎzanie, zgodnie z ktoÂ -
rym tylko organizacje religijne mogaÎ zakøadacÂ i prowadzicÂ przedsieÎ -
biorstwa zajmujaÎce sieÎ wydawaniem literatury religijnej i produkcjaÎ
przedmiotoÂw o przeznaczeniu kultowym. Z jednej strony takie roz-
wiaÎzanie sprzyja kontroli organizacji religijnych nad jakosÂciaÎ i zgod-
nosÂciaÎ z zasadami wiary wydawanych i produkowanych przedmio-
toÂw, z drugiej zasÂ zapewniono im swoisty monopol12.

KolejnaÎ cechaÎ swoistaÎ dla biaøoruskiego ustawodawstwa jest
przyznanie wszystkim organizacjom religijnym ± zaroÂwno wspoÂ lno-
tom religijnym, jak i zwiaÎzkom religijnym ± prawa do prowadzenia
dziaøalnosÂci charytatywnej i utrzymywania kontaktoÂw mieÎdzynaro-
dowych13 oraz przyznanie wyøaÎcznie zwiaÎzkom religijnym prawa do
tworzenia sÂrodkoÂw masowej informacji zgodnie z biaøoruskim pra-
wem. Ustawa milczy natomiast na temat gwarancji dosteÎpu organi-
zacji religijnych do panÂstwowych sÂrodkoÂw masowego przekazu.

11 Charakterystycznym dla modelu biaøoruskiego rozwiaÎzaniem jest brak zwol-

nienÂ i ulg celnych dla zwiaÎzanych z kultem przedmiotoÂw wwozÇonych z zagranicy. Ta

cecha charakterystyczna jest dla panÂstw powstaøych na terenie dawnego ZSRR i od-

roÂzÇnia je od panÂstw dawnego obozu socjalistycznego, w ktoÂrych takie zwolnienia

wysteÎpujaÎ (np. Rzeczpospolita Polska).
12 Takie rozwiaÎzanie nie jest spotykane w panÂstwach dawnego obozu socjalis-

tycznego.
13 Ustawa moÂwi dokøadnie o ustanawianiu i utrzymywaniu kontaktoÂw mieÎdzy-

narodowych, np. w celach pielgrzymkowych, udziaøu w zebraniach oraz otrzymania

religijnego wyksztaøcenia.
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Do grupy uprawnienÂ , w ktoÂ re ustawodawca wyposazÇyø tylko i wy-
øaÎcznie zwiaÎzki religijne, nalezÇy zaliczycÂ wreszcie prawo do zaprasza-
nia obywateli obcych panÂstw oraz osoÂb bez obywatelstwa w celu
prowadzenia przez nie dziaøalnosÂci religijnej w juzÇ istniejaÎcych i funk-
cjonujaÎcych strukturach zwiaÎzkoÂw religijnych. To jedno z najbardziej
charakterystycznych dla modelu biaøoruskiego rozwiaÎzanie jest nor-
mowane przez omawianaÎ ustaweÎ z 1992 r. oraz majaÎce charakter
aktu wykonawczego postanowienie Rady MinistroÂw z 23 lutego
1999 r. o porzaÎdku zapraszania do Republiki BiaøorusÂ zagranicznych
osoÂb duchownych i ich dziaøalnosÂci na jej terytorium14.

ZapraszacÂ mogaÎ jedynie organy kierownicze juzÇ dziaøajaÎcych
zwiaÎzkoÂw religijnych po wczesÂniejszym uzgodnieniu z Komitetem
do spraw Religii i NarodowosÂci. Procedura zapraszania wszczynana
jest z momentem zøozÇenia w Komitecie pisemnego wniosku o nie-
zbeÎdnej koniecznosÂci takiego zaproszenia z doøaÎczeniem kopii doku-
mentoÂw potwierdzajaÎcych religijne wyksztaøcenie zapraszanej osoby.
Decyzja o wyrazÇeniu zgody wydawana jest przez Komitet do spraw
Religii i NarodowosÂci w ciaÎgu miesiaÎca od wpøynieÎ cia wniosku. Przed
wydaniem decyzji, w przypadku gdy przewodniczaÎcy Komitetu uzna
za stosowne, przeprowadzana jest konsultacja z wøasÂciwaÎ jednostkaÎ
obwodowego komitetu wykonawczego.

Na przewodniczaÎcego Komitetu naøozÇono obowiaÎzek poinformo-
wania o fakcie konsultacji tego podmiotu religijnego, ktoÂ ry zwroÂciø
sieÎ z wnioskiem o wyrazÇenie zgody na zaproszenie. Zaproszona oso-
ba po przybyciu na teren Republiki BiaøorusÂ ma obowiaÎzek zarejes-
trowacÂ sieÎ . Rejestracja polega na zgøoszeniu sieÎ do wøasÂciwej jednost-
ki do spraw religii obwodowego komitetu wykonawczego, ktoÂ ry pro-
wadzi wøasÂciwy rejestr, oraz organu spraw wewneÎ trznych w celach
zalegalizowania pobytu.

DziaøalnosÂcÂ organoÂw administracyjnych w zakresie procedury
zapraszania obywateli obcych panÂstw oraz osoÂb bez obywatelstwa
w celu prowadzenia przez nie dziaøalnosÂci religijnej w juzÇ istniejaÎcych
i funkcjonujaÎcych strukturach zwiaÎzkoÂw religijnych nie podlega saÎ-
dowemu zaskarzÇaniu. RozwiaÎzanie to sÂwiadczy o braku systemu saÎ-

14 ¹Narodowy rejestr aktoÂw prawnych Republiki BiaøorusÂº 2002, nr 71, 5/10639.

JAROSèAW MATWIEJUK130



dowej kontroli dziaøalnosÂci organoÂw administracji wyznaniowej
w omawianym zakresie. Wydaje sieÎ bycÂ to wadliwym rozwiaÎzaniem,
tym bardziej zÇe zdarzajaÎ sieÎ przypadki niezgodnej z prawem dziaøal-
nosÂci zagranicznych dziaøaczy religijnych15.

PrzedstawiajaÎc zagadnienia zwiaÎzane z system relacji normatyw-
nych panÂstwa z organizacjami religijnymi, warto dokonacÂ charakte-
rystyki kompleksu norm zwiaÎzanych z regulacjaÎ spraw majaÎtkowych.
W zakres spraw majaÎtkowych dotyczaÎcych organizacji religijnych
w doktrynie prawa wyznaniowego przyjeÎ øo sieÎ zaliczacÂ normy doty-
czaÎce wøasnosÂci, rewindykacji majaÎtkowych, podatkoÂw, ceø oraz
ubezpieczenÂ 16.

Na gruncie biaøoruskiego systemu prawnego spotykamy sieÎ z cha-
rakterystycznymi dla wieÎkszosÂci panÂstw postkomunistycznych po-
wstaøych po rozpadzie ZSRR rozwiaÎzaniami dotyczaÎcymi wøasnosÂ-
ci17. Organizacje religijne otrzymaøy ustawowe prawo do wøasnosÂci
majaÎtku stworzonego lub uzyskanego z wøasnych sÂrodkoÂw finanso-
wych, darowizn osoÂb fizycznych lub prawnych, lub przekazanych na
wøasnosÂcÂ przez panÂstwo.

Caøkowitym ewenementem w stosunku do rozwiaÎzanÂ radzieckich
jest roÂwniezÇ stworzenie mozÇliwosÂci przekazywania przez organy ad-
ministracji panÂstwowej i samorzaÎdowej organizacjom religijnym na
wøasnosÂcÂ søuzÇaÎcych kultowi budynkoÂw i przedmiotoÂw wraz z przyna-
lezÇaÎcymi do nich gruntami i wyposazÇeniem. Prawo ubiegania sieÎ
o przekazanie na wøasnosÂcÂ obiektoÂw zwiaÎzanych z kultem majaÎ je-
dynie organizacje religijne. Zwolnione od przekazania saÎ obiekty
zwiaÎzane w przeszøosÂci z kultem, a wykorzystywane obecnie jako
obiekty kultury, kultury fizycznej oraz sportu. Przekazywane obiekty
muszaÎ bycÂ wykorzystywane tylko w celach kultowych. Ustawodawca
nie sprecyzowaø zaroÂwno trybu zwrotu nieruchomosÂci przejeÎ tych
przez panÂstwo komunistyczne, jak i zakresu pojeÎ cia kultu oraz prob-

15 ZwracajaÎ na to uwageÎ J. M. Kozøow i L. L. Popow (Prawo administracyjne,

Moskwa 2002, s. 253).
16 Z takim ujeÎ ciem doktrynalnym spotykamy sieÎ np. w: M. Pietrzak, Prawo wy-

znaniowe, Warszawa 1999; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000;

H. Misztal, Prawo wyznaniowe, Lublin 2000.
17 ZblizÇone rozwiaÎzania przyjaÎø np. ustawodawca rosyjski oraz ukrainÂ ski.
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lematyki rewindykacji majaÎtkowych. Zapewniø natomiast organiza-
cjom religijnym pomoc panÂ stwa w restauracji tych obiektoÂw i przed-
miotoÂw zwiaÎzanych z kultem, ktoÂre przedstawiajaÎ historyczno-kultu-
ralnaÎ wartosÂcÂ.

KolejnaÎ cechaÎ charakterystycznaÎ biaøoruskiej ustawy wyznanio-
wej jest wyposazÇenie organizacji religijnych w prawo prowadzenia
wszelkiej zgodnej z prawem dziaøalnosÂci gospodarczej dla osiaÎgnieÎ cia
swoich celoÂw religijnych. Prowadzenie dziaøalnosÂci gospodarczej jest
opodatkowane na ogoÂ lnych zasadach. Co prawda, biaøoruski legisla-
tor zastrzegø mozÇliwosÂcÂ udzielania organizacjom religijnym ulg cel-
nych i podatkowych, brak jednak szczegoÂ øowej regulacji normatyw-
nej w tej materii.

Przy przedstawianiu i analizie rozwiaÎzanÂ wysteÎpujaÎcych w biaøo-
ruskim normatywnym modelu stosunkoÂw panÂstwa z organizacjami
religijnymi nie mozÇna zapominacÂ, zÇe tak jak w kazÇdym panÂstwie
sÂwieckim, tak i w tym istotne miejsce zajmuje instytucja nadzoru
panÂstwa nad organizacjami religijnymi. System nadzoru panÂstwa
nad organizacjami religijnymi tworzaÎ okresÂlone organy oraz pro-
cedury.

KontroleÎ nad tym systemem sprawujaÎ Komitet do spraw Religii
i NarodowosÂci jako centralny organ administracji panÂstwowej, lokal-
ne rady deputowanych i obwodowe organy wykonawcze wraz z two-
rzonymi w nich jednostkami organizacyjnymi wøasÂciwymi do spraw
religii, ktoÂ re saÎ podporzaÎdkowane Komitetowi do spraw Religii i Na-
rodowosÂci, oraz saÎdy sprawujaÎce generalnaÎ kontroleÎ nad dziaøalnosÂ-
ciaÎ administracji, w tym administracji wyznaniowej. W przypadku
nadzoru organizacji religijnych wysteÎpuje zatem administracyjno-saÎ-
dowy model kontroli. Element proceduralny systemu nadzoru panÂ -
stwa nad organizacjami religijnymi polega na wszczynaniu i podejmo-
waniu czynnosÂci oraz wykorzystywanie sÂrodkoÂw okresÂlonych pra-
wem przez uprawnione organy w celu zapewnienia przestrzegania
norm prawnych, okresÂlajaÎcych pozycjeÎ prawnaÎ wspoÂ lnot religijnych
i zwiaÎzkoÂw religijnych w Republice BiaøorusÂ.

W przypadku naruszenia norm systemu prawnego albo stwier-
dzenia dziaøalnosÂci sprzecznej z prawem przez organizacjeÎ religijnaÎ
organ rejestracyjny, peøniaÎc jednoczesÂnie roleÎ organu nadzorujaÎcego,
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ostrzega w formie pisemnej w terminie trzech dni kierownictwo or-
ganizacji religijnej o zaistnieniu takiego zdarzenia i zwraca sieÎ o usu-
nieÎ cie skutkoÂw naruszenia. Gdyby skutki naruszenia nie zostaøy usu-
nieÎ te w terminie szesÂciu miesieÎ cy albo wystaÎpiøy ponownie w okresie
roku od momentu pierwszego naruszenia, organ rejestracyjny ma
prawo wystaÎpicÂ do saÎdu z wnioskiem o likwidacjeÎ organizacji religij-
nej. DokonujaÎc tej czynnosÂci, organ rejestracyjny mozÇe przyjaÎcÂ po-
stanowienie o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich form dzia-
øalnosÂci organizacji religijnej do czasu wydania orzeczenia saÎdowego
w przedmiocie likwidacji. Organizacja religijna majaÎca status zawie-
szonej do czasu wydania prawomocnego orzeczenia saÎdowego nie
mozÇe prowadzicÂ dziaøalnosÂci w jakiejkolwiek formie z wyjaÎtkiem do-
konywania wpøat podatkowych, opøat celnych i speøniania innych
zobowiaÎzanÂ finansowych wobec budzÇetu panÂ stwa. Wznowienie dzia-
øalnosÂci organizacji religijnej nasteÎpuje z momentem uprawomocnie-
nia sieÎ orzeczenia saÎdowego o niedopuszczalnosÂci likwidacji.

Na strazÇy systemu wprowadzonego przez ustaweÎ z 1992 r. stojaÎ
roÂwniezÇ normy prawa karnego. Ustawodawca przewiduje odpowie-
dzialnosÂcÂ karnaÎ w przypadkach popeønienia nasteÎpujaÎcych prze-
steÎpstw: prowadzenia niezgodnej z prawem dziaøalnosÂci przez orga-
nizacje religijne, tworzenia organizacji religijnych w organach, struk-
turach panÂstwowych, jednostkach wojskowych i instytucjach osÂwia-
towych, przymusowego nauczania religii, przyjmowania do organiza-
cji religijnych osoÂb niepeønoletnich bez zgody rodzicoÂw, profanacji
miejsc i przedmiotoÂw kultu, naruszenia zasady tajnosÂci spowiedzi
oraz obrazÇania uczucÂ religijnych i dyskryminacji.

ReasumujaÎc rozwazÇania dotyczaÎce normatywnego modelu sto-
sunkoÂw panÂ stwa z organizacjami religijnymi w Republice BiaøorusÂ,
nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe podobnie jak w wieÎkszosÂci panÂstw powstaøych
po rozpadzie ZwiaÎzku Radzieckiego, tak i w tym panÂstwie przyjeÎ to
model panÂstwa sÂwieckiego. Speønia on wieÎkszosÂcÂ doktrynalnych
przesøanek wspoÂ øczesnego panÂstwa sÂwieckiego, takich jak: brak jed-
nego dominujaÎcego kosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego, poszano-
wanie autonomii organizacji religijnych, brak przymusu nauczania
religii, sÂwieckosÂcÂ szkoøy, brak preferencji i ulg celnych oraz podatko-
wych, roÂwny status prawny osoÂb duchownych i sÂwieckich, rozdziaø
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kosÂcioøa od panÂstwa, zakaz finansowania kultowej dziaøalnosÂci orga-
nizacji religijnej przez panÂstwo oraz administracyjno-saÎdowy system
nadzoru.

Trudno jednak ten model poroÂwnacÂ z jakimkolwiek innym kla-
sycznym modelem, np. francuskim czy amerykanÂskim. WysteÎpujaÎ
bowiem liczne cechy charakterystyczne wyøaÎcznie dla niego. Do roz-
wiaÎzanÂ charakterystycznych dla modelu biaøoruskiego nalezÇy zali-
czycÂ: brak konstytucyjnego i ustawowego zapisu wprost ustanawia-
jaÎcego zasadeÎ oddzielenia kosÂcioøa od panÂstwa18; przyjeÎ cie klasyfika-
cji organizacji religijnych, polegajaÎcej na podziale na zwiaÎzki religijne
oraz wspoÂ lnoty religijne; wprowadzenie instytucji zapraszania du-
chownych obcokrajowcoÂw, monopol organizacji religijnych na pro-
dukcjeÎ i wytwarzanie przedmiotoÂw i rzeczy zwiaÎzanych z dziaøalnosÂ-
ciaÎ kultowaÎ; zakaz wykorzystywania elementoÂw i symboli wyznanio-
wych w oficjalnych uroczystosÂciach panÂstwowych; przyjeÎ cie instytucji
panÂstwowej ekspertyzy religijnej19; brak wøasnosÂci obiektoÂw przeka-
zanych przez panÂ stwo na cele kultowe, ktoÂ re w obecnym stanie fak-
tycznym pozostajaÎ jedynie w uzÇytkowaniu organizacji religijnych20.
MozÇna przyjaÎcÂ, zÇe normatywny model stosunkoÂw panÂstwa z organi-
zacjami religijnymi w Republice BiaøorusÂ stworzony w ustawie
z 1992 r. jest modelem, dla ktoÂrego najtrafniejszym okresÂleniem wy-
daje sieÎ bycÂ nazwa model postradziecki.

18 Pewnie dlatego, zÇeby nie byøo niekorzystnych skojarzenÂ z okresem ZwiaÎzku

Radzieckiego i KonstytucjaÎ ZSRR z 1977 r.
19 Jest to instytucja wzorowana na rozwiaÎzaniach rosyjskich. Na jej temat szerzej:

A. B. Agapow, Kurs prawa administracyjnego, Moskwa 2002, s. 234-235.
20 Takie rozwiaÎzanie byøo typowe dla okresu radzieckiego. Przypomnijmy, zÇe

ustawodawca dopusÂciø mozÇliwosÂcÂ przekazywania obiektoÂw na wøasnosÂcÂ, jednak nie

stworzono szczegoÂ øowej i precyzyjnej regulacji normatywnej w tej materii.
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VYTAUTAS VAICÏ IUÅ NAS

KONKORDATOWA REGULACJA SYTUACJI PRAWNEJ
KOSÂCIOèA KATOLICKIEGO NA LITWIE

Republika Litewska po uzyskaniu niepodlegøosÂci od razu wøaÎczy-
øa sieÎ w system mieÎdzynarodowy, nawiaÎzujaÎc stosunki bilateralne.
WsÂroÂd partneroÂw nie mogøo zabraknaÎcÂ Stolicy Apostolskiej. Po ne-
gocjacjach dnia 5 maja 2000 r. w Wilnie nastaÎpiøo podpisanie trzech
ukøadoÂwmieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RepublikaÎ LitewskaÎ: 1) owspoÂ ø-
pracy w obszarze edukacji i kultury; 2) o prawnych aspektach wza-
jemnych relacji oraz 3) o duszpasterstwie wojskowym. StoliceÎ Apos-
tolskaÎ reprezentowaø nuncjusz abp Erwin Josef Ender, a RepublikeÎ
LitewskaÎ Algirdas Saudargas, oÂwczesny minister spraw zagranicz-
nych. Umowy sporzaÎdzono w jeÎ zyku angielskim i litewskim; obydwa
teksty posiadajaÎ takaÎ samaÎ moc prawnaÎ. Wymiana dokumentoÂw ra-
tyfikacyjnych miaøa miejsce w Watykanie 16 wrzesÂnia 2000 r.

W Ukøadzie o WspoÂ ødziaøaniu w Zakresie Edukacji i Kultury
obie strony podkresÂliøy podstawy tej umowy: dla Stolicy Apostolskiej
saÎ niaÎ dokumenty Soboru WatykanÂskiego II, szczegoÂ lnie deklaracja
Gravissimum educationis, dla Republiki Litewskiej zasÂ ± konstytucja.
Dla obydwu wazÇna jest zasada wolnosÂci sumienia i wyznania uznana
przez wspoÂ lnoteÎ mieÎdzynarodowaÎ, jak tezÇ moralny, kulturowy i his-
toryczny wkøad KosÂcioøa katolickiego w zÇycie narodu litewskiego.
Wskazano tezÇ na aspekt socjologiczny, izÇ katolicy stanowiaÎ najwieÎk-
szaÎ wspoÂ lnoteÎ wyznaniowaÎ sposÂroÂd uznanych w kraju wyznanÂ .

Litwa, gwarantujaÎc wolnosÂcÂ religijnaÎ, wskazaøa na prawa rodzi-
coÂw do wyboru edukacji religijnej dla swoich dzieci oraz stworzenia
warunkoÂw dla jej prowadzenia w szkoøach panÂstwowych i samorzaÎ-
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dowych, na takich samych zasadach jak nauczanie innych przedmio-
toÂw, a takzÇe w przedszkolach panÂstwowych i samorzaÎdowych, jesÂli
takie jest zÇyczenie rodzicoÂw lub prawnych opiekunoÂw. We wszyst-
kich instytucjach osÂwiatowych nalezÇy zachowywacÂ szacunek dla
przekonanÂ religijnych, symboli i wartosÂci (1).

WyboÂr kursu religii jest wolny. Dla innych beÎdzie prowadzona
nauka etyki i podstaw moralnosÂci jako przedmiotu obowiaÎzkowe-
go. Wyboru dokonujaÎ rodzice lub prawni opiekunowie, jesÂli ucz-
niowie nie osiaÎgneÎ li peønoletnosÂci wedøug prawa litewskiego. JesÂli
panÂ stwo lub samorzaÎd opiekuje sieÎ dziecÂmi, to dzieciom tym za-
pewnia sieÎ nauczanie religii katolickiej, jesÂli jest ona wyznawana
w rodzinach, z ktoÂ rych pochodzaÎ, lub w sÂrodowisku, z ktoÂrego
pochodzaÎ (2).

NauczajaÎcy religii winni sieÎ legitymowacÂ walorami wymaganymi
od nauczycieli w prawie Litwy oraz w normach Konferencji Episko-
patu, korzystajaÎ z takich samych uprawnienÂ oraz majaÎ posiadacÂ misjeÎ
kanonicznaÎ; w przypadku jej uniewazÇnienia tracaÎ prawo do naucza-
nia religii katolickiej; tryb informowania o jej utracie okresÂlajaÎ w od-
dzielnej umowie odpowiednie organy rzaÎdowe i Konferencja Epis-
kopatu Litwy (3).

Tam gdzie religia jest nauczana, uczniom i nauczycielom nalezÇy
stworzycÂ takie same warunki jak nauczycielom i uczniom przy wy-
køadaniu innych przedmiotoÂw, wøaÎcznie z mozÇliwosÂciaÎ dziaøalnosÂci
pozalekcyjnej, przy wykorzystaniu pomieszczenÂ i urzaÎdzenÂ tej pla-
coÂwki. Na tych zasadach mogaÎ tezÇ dziaøacÂ katolickie organizacje
møodziezÇowe; stosuje sieÎ do nich prawo litewskie tak jak wobec in-
nych spoøecznych organizacji møodziezÇowych (4). KosÂcioÂ ø katolicki
mozÇe tezÇ organizowacÂ kursy i inne formy edukacji duchowo-religijnej
w uniwersytetach oraz wyzÇszych instytutach na zasadach uzgodnio-
nych z administracja tychzÇe instytutoÂw (5).

Programy ksztaøcenia i materiaøy dydaktyczne saÎ opracowywane
przez KonferencjeÎ Episkopatu Litwy we wspoÂ øpracy z kompetentny-
mi instytucjami rzaÎdowymi. WymagajaÎ obustronnego zatwierdzenia.
Przygotowanie i wydawanie podreÎ cznikoÂw do katechezy jest finan-
sowane wedøug norm ogoÂ lnych wydanych przez wøadze panÂstwowe
przy wspoÂ øpracy Konferencji Episkopatu Litwy (6).
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Nad prowadzonym w szkoøach nauczaniem religii sprawujaÎ
nadzoÂ r wøadze kosÂcielne i panÂ stwowe. Dotyczy on metod i tresÂci
nauczania (7).

KosÂcioÂ ø ma te gwarancje dla prowadzenia instytucji ksztaøcenio-
wych roÂzÇnych poziomoÂw edukacji, za zgodaÎ wøadzy kosÂcielnej i zgod-
nie z przepisami Republiki Litewskiej w tej materii. W prowadzeniu
formacji nalezÇy sieÎ kierowacÂ doktrynalnymi zaøozÇeniami KosÂcioøa,
a w ksztaøceniu zachowacÂ normy programowe panÂstwa (8).

PlacoÂwkom prowadzonym przez KosÂcioÂ ø lub ktoÂ rych jest wspoÂ ø-
zaøozÇycielem, a prowadzaÎcym ksztaøcenie wedøug standardoÂw panÂ -
stwowych, udzielane saÎ sÂrodki z budzÇetu panÂstwa na zasadach usta-
lonych dla panÂstwowych i samorzaÎdowych placoÂwek osÂwiatowych
takiego samego poziomu ksztaøcenia. Natomiast dodatkowe progra-
my finansuje jednostka zaøozÇycielska (9).

Obie strony z wzajemnosÂciaÎ uznajaÎ dyplomy i stopnie kwalifika-
cyjne studioÂw wyzÇszych. Tak samo potraktowano dyplomy z lat 1940-
1991 uzyskane na Wydziale Teologicznym mieÎdzydiecezjalnego se-
minarium w Kownie. Republika Litewska, subsydiujaÎc szkoøy wyzÇ-
sze, udziela ich roÂwniezÇ uczelniom przygotowujaÎcym nauczycieli re-
ligii oraz posiadajaÎcym wydziaøy czy katedry teologiczne (10).

Celem przygotowania kandydatoÂw do kapøanÂstwa KosÂcioÂ ø mozÇe
zakøadacÂ i prowadzicÂ seminaria diecezjalne i mieÎdzydiecezjalne. Dy-
plomy ich saÎ uznawane na Litwie, jesÂli poziom studioÂw odpowiada
standardom wyzÇszego ksztaøcenia. Studenci i wykøadajaÎcy w semina-
riach majaÎ takie same uprawnienia jak studenci i pracownicy innych
instytucji tego samego poziomu ksztaøcenia. Republika Litewska
wspiera seminaria wedøug oddzielnej umowy zawieranej przez wøa-
dze panÂstwowe z KonferencjaÎ Episkopatu (11).

RespektujaÎc prawo obywateli do pozyskiwania i rozpowszechnia-
nia informacji, gwarantuje sieÎ takzÇe KosÂcioøowi prawo dosteÎpu do
publicznych sÂrodkoÂw przekazu, jak tezÇ do utworzenia wøasnych zgod-
nie z prawem kanonicznym i panÂstwowym. Obie strony zobowiaÎzujaÎ
sieÎ do troski o poszanowanie w zÇyciu publicznym i w mediach prze-
konanÂ , wartosÂci etycznych i religijnych oraz religijnych symboli (12).

Obszernie potraktowano historyczne dziedzictwo KosÂcioøa kato-
lickiego. Jest to jeden z obszaroÂw zÇywotnie interesujaÎcych strony.
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Archiwalia zagarnieÎ te od 15 czerwca 1940 do 11 marca 1990 r. i umie-
szczone w archiwach panÂstwowych pozostanaÎ tam, przy gwarancjach
dosteÎpu dla ich badanÂ . Konferencja BiskupoÂw oraz wøasÂciwe organy
panÂstwowe uzgodniaÎ odpowiednie warunki sprzyjajaÎce temu oraz
zdecydujaÎ o przyszøosÂci nieruchomego i ruchomego dziedzictwa kul-
turalnego przejeÎ tego mieÎdzy 15 czerwca 1940 a 11 marca 1990 r.,
ustalaÎ reguøy wspierania przez panÂstwo ich konserwacji i restauracji
oraz zasady udosteÎpniania publicznosÂci tych doÂbr (13).

¹Konwencja dotyczaÎca spraw prawnychº1 opiera relacje panÂ -
stwo±KosÂcioÂ ø na zasadzie niezalezÇnosÂci i autonomii oraz wspoÂ ødzia-
øania w obszarze duchowym i materialnym wedøug potrzeb jednostek
i spoøecznosÂci. GøoÂwnymi obszarami tego wspoÂ ødziaøania saÎ: eduka-
cja, kultura, rodzina, sprawy socjalne, ochrona moralnosÂci publicznej
i godnosÂci czøowieka (1).

Republika Litewska uznaøa osobowosÂcÂ prawnaÎ KosÂcioøa w Repu-
blice oraz jednostek organizacyjnych majaÎcych osobowosÂcÂ prawa
kanonicznego, o czym wøadza kosÂcielna powiadamia wøadze panÂ -
stwowe celem rejestracji wedøug prawa panÂstwowego (2). Regulowa-
nie zÇycia kosÂcielnego, ustanawianie prowincji kosÂcielnych, archidie-
cezji, diecezji, administracji apostolskich, praøatur terytorialnych,
opactw, praøatur personalnych, parafii, domoÂw zakonnych i innych
osoÂb prawnych kosÂcielnych nalezÇy do wyøaÎcznej kompetencji wøadz
kosÂcielnych, ktoÂ re beÎdaÎ trzymacÂ sieÎ zasady, zÇe granice zewneÎ trzne
prowincji kosÂcielnych Litwy saÎ zgodne z granicami panÂstwa (5). Po-
dobnie gdy chodzi o obsadzanie stanowisk kosÂcielnych; biskupami
beÎdaÎ obywatele Republiki, a imieÎ biskupa diecezjalnego beÎdzie po-
dane uprzednio do poufnej informacji Prezydenta Litwy (6).

KosÂcioÂ ø w Republice Litewskiej i jego jednostki organizacyjne,
a takzÇe osoby fizyczne majaÎ wolnosÂcÂ kontaktowania sieÎ bez ograni-
czenÂ ze StolicaÎ ApostolskaÎ, wspoÂ lnotami zagranicznymi i mieÎdzy so-
baÎ, z zachowaniem prawa (3).

1 Conventio inter Sanctam Sedem et Lituniae Rem publicam de iuridicialibus

rationibus quae respciunt inter Catholicam Ecclesiam et Civitatem necessitudines,

AAS 92(2000), s. 795-809.
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PanÂstwo gwarantuje roÂwniezÇ KosÂcioøowi wolnosÂcÂ wypeøniania
jego pastoralnej, nauczycielskiej i charytatywnej misji; dzieje sieÎ to
przez dziaøalnosÂcÂ socjalnaÎ, edukacyjnaÎ i kulturalnaÎ prowadzonaÎ
zgodnie z porzaÎdkiem kanonicznym i panÂstwowym (4).

Republika Litewska gwarantuje wolnosÂcÂ wyznawania i publiczne-
go praktykowania religii. Dlatego szanuje sÂwieÎ ty charakter kosÂcio-
øoÂw, kaplic, cmentarzy itp. Naruszenie tych miejsc przez uprawnione
søuzÇby mozÇe nastaÎpicÂ tylko w koniecznych przypadkach ratowania
zÇycia lub zdrowia, ochrony dzieø o artystycznej czy historycznej war-
tosÂci i w porozumieniu z wøadzami kosÂcielnymi. JezÇeli sprawowanie
kultu ma sieÎ dokonywacÂ w miejscach publicznych, nienalezÇaÎcych do
kosÂcioøa, wøadze kosÂcielne powiadamiajaÎ o tym wøasÂciwe instytucje
rzaÎdowe celem zapewnienia porzaÎdku publicznego i bezpieczenÂstwa
wedøug prawa panÂstwowego (7).

OproÂcz ochrony miejsc okresÂlono tezÇ czasy sÂwieÎ te. OproÂcz nie-
dziel dla katolikoÂw saÎ nimi: 1 stycznia ± uroczystosÂcÂ Maryi BozÇej
Rodzicielki; drugi dzienÂ Wielkanocy; 15 sierpnia ± uroczystosÂcÂ Wnie-
bowzieÎ cia NMP; 1 listopada ± uroczystosÂcÂ Wszystkich SÂwieÎ tych;
25 i 26 grudnia ± BozÇe Narodzenie i dzienÂ nasteÎpny. Lista ta mozÇe
bycÂ modyfikowana na drodze wzajemnego porozumienia (9).

Zagwarantowano tezÇ nienaruszalnosÂcÂ tajemnicy spowiedzi oraz
uprawnienia duchownego z tym zwiaÎzane w toku posteÎpowania saÎ-
dowego. JesÂli oskarzÇonym jest kapøan, instytucje saÎdowe winny po-
wiadomicÂ jego przeøozÇonych z uwagi na potrzebeÎ zaradzenia obo-
wiaÎzkom duszpasterskim, o ile nie szkodzi to sÂledztwu (8).

KosÂcielne osoby prawne administrujaÎ nieruchomosÂciami i majaÎt-
kiem ruchomym zgodnie z prawem kanonicznym i panÂstwowym.
Zwolnione saÎ od podatkoÂw panÂstwowych: budynki sakralne, para-
fialne, kurialne, seminaryjne, zakonne oraz inne, søuzÇaÎce kosÂcielnym
osobom prawnym do celoÂw duszpasterskich, charytatywnych, socjal-
nych, edukacyjnych i kulturalnych. Nie podlegajaÎ opodatkowaniu
ofiary na KosÂcioÂ ø, dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ, edukacyjnaÎ i charyta-
tywnaÎ. Wobec innych stosuje sieÎ podatki zgodnie z prawem Litwy
(10). Takie tezÇ prawo nalezÇy zachowacÂ przy wznoszeniu potrzebnych
budowli i budynkoÂw; ze strony kosÂcielnej decyzja o potrzebie takiej
budowli nalezÇy do ordynariusza miejsca (11).
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KosÂcioÂ ø w wypeønianiu swej misji ma prawo korzystacÂ ze sÂrodkoÂw
przekazu przez druk, dystrybucjeÎ czasopism, ksiaÎzÇek itp. DziaøalnosÂcÂ
socjalna, kulturalna, edukacyjna, moralna i apostolska w ramach jed-
nostek organizacyjnych beÎdzie traktowana jak innych organizacji
pozarzaÎdowych (12).

WazÇne jest nie tylko wywieranie skutkoÂw cywilnych przez maø-
zÇenÂstwa zawierane w formie kanonicznej, ale takzÇe mozÇliwosÂcÂ uzna-
nia skutkoÂw papieskich dyspens rozwiaÎzujaÎcych maøzÇenÂstwa oraz
kanonicznego stwierdzenia ich niewazÇnosÂci na warunkach okresÂlo-
nych w ustawodawstwie panÂstwowym, jesÂli zainteresowani o to po-
proszaÎ. Ciekawe jest wøaÎczenie do przygotowanÂ do maøzÇenÂstwa ka-
nonicznego pouczenia o skutkach cywilnych maøzÇenÂstwa (13).

Republika Litewska zagwarantowaøa wiernym prawo do zakøa-
dania organizacji o celach wøasÂciwych KosÂcioøowi katolickiemu; cy-
wilne aspekty ich dziaøalnosÂci okresÂla prawo litewskie. Nazwy ¹ka-
tolickieº mogaÎ one uzÇywacÂ tylko po otrzymaniu pisemnej zgody
kompetentnej wøadzy kosÂcielnej. PanÂ stwo wspiera te organizacje,
konsultuje na takich samych zasadach jak inne organizacje niepanÂ -
stwowe (14).

Republika Litewska uznaje i gwarantuje posøugi duszpasterskie
w szpitalach, domach dziecka, sanatoriach, zakøadach opiekunÂczych
i karnych. KapelanoÂw dla nich mianuje i odwoøuje dekretem ordyna-
riusz miejsca. Duszpasterstwo w urzeÎdach panÂstwowych i samorzaÎdo-
wych jest organizowane na podstawie specjalnych umoÂwmieÎdzy stronaÎ
kosÂcielnaÎ i wøasÂciwymorganem panÂstwowym czy samorzaÎdowym (15).

KosÂcioÂ ø mozÇe tworzycÂ instytucje dla dziaøalnosÂci dobroczynnej
i socjalnej. Stosuje sieÎ do nich przepisy prawa panÂstwowego. MajaÎ
one takie same prawa i obowiaÎzki jak inne instytucje powoøywane do
podobnych celoÂw. SaÎ zacheÎ cane do wspoÂ øpracy z odpowiednimi in-
stytucjami panÂstwowymi. Zgodnie z prawem mogaÎ bycÂ wspomagane
materialnie przez RepublikeÎ LitewskaÎ (16).

Duszpasterstwu wojskowemu posÂwieÎ cono oddzielny traktat2.
Duszpasterstwu odbywajaÎcych søuzÇbeÎ wojskowaÎ katolikom søuzÇy po-

2 Conventio inter Sanctam Sedem et Lituanie Rem publicam de pastorali catholi-

corum militum cura, s. 809-816.
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woøany Ordynariat Polowy z wøasnym ordynariuszem, posiadajaÎcym
wøadzeÎ zwyczajnaÎ, wøasnaÎ i bezposÂredniaÎ, wykonywanaÎ wspoÂ lnie z or-
dynariuszami miejsca, z prawami i obowiaÎzkami biskupa diecezjal-
nego. Ordynariusz wojskowy jest tezÇ czøonkiem Konferencji Bisku-
poÂw Litewskich. MozÇe roÂwnoczesÂnie peønicÂ obowiaÎzki biskupa die-
cezjalnego lub biskupa pomocniczego (1). Stolica Apostolska mianu-
je go w sposoÂb nieskreÎpowany, ale po uprzednim poinformowaniu
Prezydenta Republiki Litewskiej (2). W uzgodnieniu z Ministrem
Obrony mozÇe bycÂ mianowany wikariusz generalny, ktoÂ ry jest jedno-
czesÂnie naczelnym kapelanem polowym (3). Ordynariusz polowy
mianuje i zwalnia kapelanoÂw polowych w uzgodnieniu z biskupem
miejsca. Nawet gdy kapelani saÎ inkardynowani do wøasnych diecezji,
podlegajaÎ jurysdykcji Ordynariusza polowego;majaÎ prawa i obowiaÎz-
ki proboszczoÂw parafii personalnych. NiektoÂrzy kapelani w najwieÎk-
szych jednostkach wojskowych mogaÎ miecÂ specjalny status søuzÇbowy
nadany przez Ministra Obrony po otrzymaniu zgody Ordynariusza
polowego. Ci kapelani mogaÎ bycÂ inkardynowani do Ordynariatu.
Ordynariusz polowy mozÇe tezÇ powoøywacÂ kapelanoÂw tymczasowych
po uzgodnieniu z biskupem miejsca (4).

Jurysdykcja Ordynariusza wojskowego rozciaÎga sieÎ nad katolika-
mi: zÇoønierzami i personelem pomocniczym wojska, czøonkami ich
rodzin, ktoÂ rzy z nimi zamieszkujaÎ, uczniami szkoÂ ø wojskowych, pra-
cujaÎcymi w szpitalach i innych instytucjach wojskowych oraz katoli-
kami pozostajaÎcymi w staøej øaÎcznosÂci z Ordynariatem wskutek po-
wierzonych zadanÂ (5).

Ordynariusz polowy posiada swojaÎ kurieÎ , ktoÂ rej siedziba znaj-
duje sieÎ w Wilnie (6). Ministerstwo Obrony udziela Ordynariato-
wi pomocy w utrzymaniu miejsc kultu i innej dziaøalnosÂci duszpa-
sterskiej (7).

OkresÂlono tezÇ zadania kapelanoÂw: odwiedzanie jednostek woj-
skowych, przewodniczenie mszy sÂw. i innym obrzeÎdom, sprawowa-
nie sakramentoÂw, nauczanie religii i moralnosÂci, prowadzenie roz-
moÂw na tematy religijne i moralne, zarzaÎdzanie wøasnosÂciaÎ kosÂciel-
naÎ lub powierzonymi dobrami oraz prowadzenie innej dziaøalnosÂci
duszpasterskiej. WykonujaÎ jaÎ zgodnie z prawem kanonicznym, roz-
porzaÎdzeniami Ordynariusza polowego, statutoÂw wojskowych i prze-
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pisoÂw porzaÎdkowych. Przy naruszeniu ich mogaÎ bycÂ ukarani; woÂw-
czas przeøozÇeni wojskowi dziaøajaÎ po konsultacji z Ordynariuszem
polowym (8).

Kapelani polowi skøadajaÎ Ordynariuszowi okresowe sprawozda-
nia ze swej dziaøalnosÂci. On zasÂ udziela im wskazanÂ , utrzymuje kon-
takt osobisÂcie lub przez delegatoÂw, sprawuje nadzoÂr takzÇe nad miejs-
cami posøugi kapelanoÂw (9).

Inne aspekty funkcjonowania Ordynariatu Polowego, dziaøalnosÂ-
ci duszpasterskiej kapelanoÂw w strukturach wojskowych ustalajaÎ
Konferencja Episkopatu Litwy i Ministerstwo Obrony (10).

Dla wdrozÇenia przepisoÂw umoÂw istnieje KomisjaWspoÂ lna przed-
stawicieli obydwu stron. W przypadku nieporozumienÂ w interpretacji
ukøadoÂw strony zobowiaÎzaøy sieÎ rozwiaÎzywacÂ trudnosÂci na drodze
przyjaznych uzgodnienÂ .
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KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI

ROZWOÂ J IDEI WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ
OD POCZAÎTKOÂ W CHRZESÂCIJANÂ STWA

DO CZASOÂ W NOWOZÇ YTNYCH

Idea ochrony wolnosÂci religijnej jako prawa nalezÇnego kazÇdemu
czøowiekowi rozwijaøa sieÎ bardzo powoli na przestrzeni dwoÂch tysiaÎc-
leci. Zrodziøa sieÎ pod wpøywem chrzesÂcijanÂ stwa juzÇ w panÂstwie rzym-
skim, jednak jej rozwoÂ j nastaÎpiø w epoce wspoÂ øczesnej. SzczegoÂ lne
znaczenie dla ochrony prawa do wolnosÂci religijnej posiadajaÎ osiem-
nastowieczne deklaracje rewolucji amerykanÂskiej i francuskiej, beÎ -
daÎce wyrazem mysÂli liberalnej. Idea wolnosÂci religijnej skonkretyzo-
wana w okresie osÂwiecenia w Konstytucji 3 maja ma takzÇe swoÂ j
polski rodowoÂd sieÎgajaÎcy czasoÂw sÂredniowiecza.

1. CHRZESÂCIJANÂ SKIE INSPIRACJE OCHRONY WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ

W STAROZÇ YTNOSÂCI

Pierwszych aktoÂw ochrony wolnosÂci religijnej w panÂstwie nalezÇy
doszukiwacÂ sieÎ w starozÇytnosÂci, w czasach Cesarstwa Rzymskiego.
Wszystkie panÂstwa antyczne basenu Morza SÂ roÂdziemnego odznacza-
øy sieÎ monizmem religijno-politycznym, ktoÂ rego istotnaÎ cechaÎ byøo
utozÇsamienie wøadzy politycznej i religijnej oraz, co za tym idzie,
struktur religijnych z instytucjami wøadzy panÂ stwowej. Monarcha
byø gøowaÎ panÂstwa i jednoczesÂnie peøniø funkcjeÎ najwyzÇszego kapøa-
na. Niekiedy osobie panujaÎcego przypisywano atrybuty boskie, do-
magajaÎc sieÎ od podwøadnych skøadania aktoÂw kultu i czci nalezÇnej
bogom. W ten sposoÂb religia, czy religie, stawaøa sieÎ elementem
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sprzyjajaÎcym integracji politycznej wielonarodowego i wielokulturo-
wego panÂstwa. Religia byøa wieÎ c czynnikiem integrujaÎcym jako gøoÂw-
na podstawa ideowa panÂstwa, ktoÂ ra w sposoÂb bezwzgleÎdny obowiaÎ-
zywaøa poddanych.

W szczegoÂ lnosÂci sytuacja taka wysteÎpowaøa w Cesarstwie Rzym-
skim, ktoÂ rego ustroÂ j polityczno-religijny, gdy zaczeÎ øo rozwijacÂ sieÎ tam
chrzesÂcijanÂ stwo, opieraø sieÎ na nasteÎpujaÎcych paradygmatach:

1. Sprawowanie kultu religijnego wchodziøo w zakres administra-
cji publicznej. ChociazÇ prawo rzymskie wyroÂzÇniaøo ius sacrum i ius
profanum, to ius sacrum byøo czeÎ sÂciaÎ ius publicum.

2. PrzynalezÇnosÂcÂ jednostki do okresÂlonej religii miaøa wymiar
czysto publiczny. KazÇdy lud starozÇytny miaø swojaÎ religieÎ , ktoÂ ra od-
roÂzÇniaøa go od innych ludoÂw wchodzaÎcych w skøad Cesarstwa Rzym-
skiego. Dla zachowania jednosÂci religijno-politycznej wszystkich
poddanych wprowadzony zostaø kult cesarza, do ktoÂrego zobowiaÎza-
ne zostaøy wszystkie prowincje imperium.

3. Nie znano pojeÎ cia wolnosÂci religijnej w wymiarze indywidual-
nym. WolnosÂcÂ religijna, a raczej tolerancja, byøa pojmowana w tym
sensie, zÇe kazÇdy lud mozÇe zachowacÂ swoje wierzenia i tradycjeÎ . Wy-
moÂg poszanowania przez panÂstwo wolnosÂci sumienia i wykonywania
praktyk religijnych, jako praw nalezÇnych jednostce ludzkiej, byø nie-
znany1.

ChrzesÂcijanÂ stwo byøo czynnikiem, ktoÂry wnioÂsø do panÂstwa rzym-
skiego nowe elementy. KosÂcioÂ ø byø caøkowicie nowaÎ wspoÂ lnotaÎ reli-
gijnaÎ, ktoÂ ra wprowadziøa nieznane sÂwiatu starozÇytnemu odroÂzÇnienie
sÂwieckiej sfery dziaøalnosÂci panÂstwa i sfery religijnej2. Fundamental-
ne znaczenie w tej materii miaøy wskazania Chrystusa wyrazÇone
w Ewangelii: ¹Oddajcie cesarzowi to co jest cesarskie, a Bogu to co
jest bozÇeº (Mt 22, 21; èk 20, 25). W ten sposoÂb Chrystus definitywnie
odrzuciø tezeÎ monizmu religijno-politycznego, polegajaÎcego na kon-
centracji w tym samym podmiocie wøadzy religijnej i politycznej,
a tym samym utozÇsamianie obowiaÎzkoÂw czøowieka wobec Boga

1 J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,

s. 15-16. Szerzej na ten temat: N. Turchi, La religione di Roma, Bologna 1939.
2 M. Sczaniecki, Powszechna historia panÂstwa i prawa, Warszawa 1997, s. 36.
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i wzgleÎdem panÂstwa. Wskazaø, zÇe istniejaÎ dwa podmioty wøadzy ±
religijnej i politycznej, co rodzi konsekwencje etyczne zaroÂwno w wy-
miarze indywidualnym, jak i spoøecznym3.

Jeszcze dobitniej potwierdziø ten fakt Chrystus podczas swojego
procesu w Jerozolimie przed rzymskim namiestnikiem Poncjuszem
Piøatem. Na pytanie, czy jest kroÂ lem, Chrystus osÂwiadczyø: ¹Tak,
jestem kroÂ lem. Ja sieÎ na to narodziøem i na to przyszedøem na sÂwiat,
aby dacÂ sÂwiadectwo prawdzie. KazÇdy, kto jest z prawdy, søucha mo-
jego gøosuº (J 18, 33-37). Wobec przedstawiciela wøadzy panÂ stwowej
opartej na sile fizycznej Chrystus wysteÎpuje jako zaøozÇyciel nowej
spoøecznosÂci religijnej, caøkowicie odreÎbnej od panÂstwowej, opartej
wyøaÎcznie na sile moralnej ± sile prawdy.

Praktyczne konsekwencje nauki Chrystusa ukazaøy sieÎ juzÇ w zÇy-
ciowych postawach apostoøoÂw i pierwszych chrzesÂcijan. Piotr Apo-
stoø wobec zakazu gøoszenia ewangelii wydanego przez wøadze
polityczne odpowiedziaø: ¹Trzeba bardziej søuchacÂ Boga nizÇ ludziº
(Dz 5, 29). W posteÎpowaniu pierwszych chrzesÂcijan w ciaÎgu trzech
pierwszych wiekoÂw widacÂ oryginalny dualizm postaw, polegajaÎcy na
posøuszenÂstwie wobec wøadzy cesarskiej w sprawach doczesnych,
a odmowie posøuszenÂstwa cesarzowi w sprawach religijnych4. Zde-
cydowany sprzeciw okazywali chrzesÂcijanie zwøaszcza wobec prawa
rzymskiego, ktoÂ re uznawaøo cesarza jako boga i najwyzÇszego kapøa-
na, a oddawanie kultu boskiego cesarzowi czyniøo instytucjaÎ panÂ -
stwowaÎ5. IdeeÎ teÎ wyrazÇali w swoich pismach takzÇe pisarze wczesno-
chrzesÂcijanÂ scy. Teofil z Antiochii pisaø: ¹BeÎdeÎ tedy bardziej czciø
cesarza, nie modlaÎc sieÎ do niego, lecz za niego modøy wznoszaÎc.
[...] Nie jest on przeciezÇ Bogiem, lecz czøowiekiem powoøanym nie
po to, zÇeby sieÎ do niego modlono, lecz zÇeby podejmowaø sprawied-
liwe decyzje, gdyzÇ jemu zostaøo niejako namiestnictwo powie-
rzoneº6.

3 W. GoÂralski, WsteÎp do prawa wyznaniowego, Pøock 2003, s. 10.
4 R. SobanÂski, KosÂcioÂø jako podmiot prawa, Warszawa 1983, s. 176-177.
5 L. Spinelli, Diritto ecclesiastico. Parte generale, Torino 1976, s. 31.
6 Cesarz nie jest Bogiem, w: H. Rahner, KosÂcioÂø i panÂstwo we wczesnym chrzesÂ-

cijanÂstwie, Warszawa 1986, s. 36.

ROZWOÂ J IDEI WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ 145



Nowatorski charakter religii chrzesÂcijanÂ skiej zjednywaø jej coraz
to nowych zwolennikoÂw sposÂroÂd ludzi nalezÇaÎcych do wszystkich
warstw spoøecznych ± od niewolnikoÂw azÇ do patrycjuszy. Z drugiej
strony narazÇaø na ataki obronÂcoÂw tradycyjnych zasad mocno zako-
rzenionych w mentalnosÂci rzymskiej oraz przesÂladowania ze strony
panÂstwa7. PrzesÂladowania rozpoczeÎ øy sieÎ za rzaÎdoÂw cesarza Nerona
(68 r.) i trwaøy z przerwami do czasoÂw panowania cesarza Diokle-
cjana (285-305). ChrzesÂcijanie za odmoweÎ udziaøu w obrzeÎdach kul-
towych religii rzymskiej byli oskarzÇani o przesteÎpstwo przeciwko
panÂstwu (crimen laesae majestatis). PodstawaÎ wszczynania procesoÂw
karnych byøy Lex Julia majestatis ± prawa wydane przez Cezara i Au-
gusta przeciwko zakazanym stowarzyszeniom oraz reskrypt Marka
Aureliusza przeciwko osobom zakøadajaÎcym nowe sekty i wprowa-
dzajaÎcym nieznane religie8.

W tym czasie KosÂcioÂ ø staø mocno na gruncie rozroÂzÇnienia zakresu
wøadzy duchowej i sÂwieckiej oraz domagaø sieÎ poszanowania przez
wøadze panÂstwowe prawa kazÇdego czøowieka do swobodnego wyzna-
wania swojej wiary bez jakiegokolwiek przymusu9. Nie chodziøo tu
tylko o wolnosÂcÂ dla przesÂladowanych chrzesÂcijan, ale dla wszystkich
ludzi bez wzgleÎdu na wyznawanaÎ przez nich wiareÎ . Okoøo 155 r.
Justyn MeÎczennik pisaø w Apologii: ¹Prosty rozum powiada, zÇe kto
jest rzeczywisÂcie pobozÇny, a do tego jeszcze uwazÇa sieÎ za filozofa, ten
kocha i ceni tylko prawdeÎ [...]. Chrystus jest pierworodnym synem
Boga, a zarazem Logosem, w ktoÂrym uczestniczy caøy rodzaj ludzki.
Skoro tak jest, zatem ci wszyscy ludzie, ktoÂ rzy wiedli zÇycie zgodne
z Logosem, czyli naprawdeÎ rozumne, zawsze byli w gruncie rzeczy
chrzesÂcijanami, chociazÇ nawet uchodzili za ateuszoÂw, jak na przykøad
sposÂroÂd GrekoÂw Sokrates, Heraklit czy im podobni [...]. U Platona
tak jak i u innych maÎdrych ludzi, czy to sposÂroÂd stoikoÂw, czy poetoÂw
lub dziejopisarzy znajduje sieÎ tylko czeÎ sÂcÂ tego, co zawiera nauka
Chrystusa. KazÇdy bowiem dostrzegaø z rozsianego w caøym sÂwiecie

7 Zob. L. Dubiel, Historia doktryn polityczno-prawnych. StarozÇytnosÂcÂ i sÂrednio-

wiecze, Lublin 1993, s. 52.
8 Zob. A. DeÎbinÂ ski, Sacrilegium w prawie rzymskim, Lublin 1995, s. 111-120.
9 Por. J. UminÂski, Historia KosÂcioøa, t. 1, Opole 1959, s. 49-64.
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Boskiego Logosu tylko teÎ czaÎstkeÎ , ktoÂ ra w nim samym kieøkowaøa
i tyle tezÇ tylko moÂwiø prawdyº10. Sam rozum zatem wskazuje na
prawdeÎ , ktoÂ ra jest zÂroÂdøem roÂwnosÂci i wolnosÂci wszystkich ludzi
bez wzgleÎdu na wyznawanaÎ wiareÎ . Ten sam autor w innym miejscu
pisaø: ¹uznajemy Was jako cesarzy i wøadcoÂw nad ludzÂmi i modlimy
sieÎ o to, by razem z poteÎgaÎ cesarskaÎ zdrowy w Was jasÂniaø rozum.
JesÂli mimo proÂ sÂb naszych i tego wyczerpujaÎcego wyjasÂnienia nie roz-
toczycie nad nami opieki, nie nasza to beÎdzie szkodaº11. Pisarz zÇaÎdaø
nie tylko zaniechania przesÂladowanÂ przez panÂstwo, ale widziaø takzÇe
koniecznosÂcÂ pewnej pozytywnej postawy ze strony panÂstwa w celu
zagwarantowania wolnosÂci wiary.

W ten sposoÂb chrzesÂcijanÂ stwo staøo sieÎ pierwszaÎ religiaÎ gøoszaÎcaÎ
poszanowanie prawa do wolnosÂci religijnej, opartego na ewangelii
i prawie naturalnym. WolnosÂcÂ ta wynika z objawienia BozÇego, ale
mozÇna jaÎ takzÇe rozpoznacÂ rozumem. ChrzesÂcijanÂ stwo zaproponowaøo
przyjeÎ cie zasad nowej etyki. Doktryna chrzesÂcijanÂska podjeÎ øa teorieÎ
prawa natury, z ktoÂrego wypøywajaÎ podstawowe prawa i powinnosÂci
ustanowione przez Boga, a odpowiadajaÎce potrzebom czøowieka.
SÂwiadomosÂcÂ prawnaturywboski sposoÂb zostaøa zaszczepiona ludzkim
umysøom, stanowiaÎc bezwzgleÎdny wzorzec wyprzedzajaÎcy jakiekol-
wiek prawa pisane, czy wytwarzajaÎcy wzgleÎdem nich dystans pozwala-
jaÎcy na ich oceneÎ . Siøa tej nauki opieraøa sieÎ na przeciwstawieniu prze-
wagom militarnym, ekonomicznym czy strategicznym, jako niekwes-
tionowanym atutom Rzymian, filozofii nawiaÎzujaÎcej do gøeÎboko hu-
manitarnych idei, niemalzÇe do codziennych teÎ sknot czøowieka podbu-
dowujaÎcych jego ludzkaÎ godnosÂcÂ12. Tym, co wspomagaøo KosÂcioÂ ø w je-
go walce o wolnosÂcÂ byø przede wszystkim fakt, zÇe w kulturze øacinÂ skiej
w o wiele wieÎkszym stopniu nizÇ na Wschodzie zachowaøo sieÎ zÇywe
poczucie wolnosÂci czøowieka, szczegoÂ lnie w dziedzinie religijnej13.

10 Antologia. Dodatek do Antologii, w: M. Michalski, Antologia literatury patrys-

tycznej, Warszawa 1975, s. 95, 98.
11 Apologia, w: H. Rahner, KosÂcioÂø i panÂstwo we wczesnym chrzesÂcijanÂstwie,

Warszawa 1986, s. 36.
12 A.Sylwestrzak,Historia doktrynpolitycznych i prawnych,Warszawa1995, s. 82.
13 H. Rahner, KosÂcioÂø i panÂstwo we wczesnym chrzesÂcijanÂstwie, Warszawa 1986,

s. 10-11.
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1.1. EDYKT MEDIOLANÂ SKI 313 R.

Przeøomowe znaczenie dla ochronywolnosÂci religijnej w panÂstwie
miaø wydany przez cesarzy rzymskich Konstantyna Wielkiego (ok.
280-337) i Licyniusza w 313 r. edykt mediolanÂski: ¹[...] Tak wieÎ c
w zbawiennym i najszczerszym przekonaniu wyrazilisÂmy woleÎ naszaÎ,
by nikomu zgoøa nie odmawiano swobody wykonywania i wybrania
religii, [...] oraz by kazÇdemu przyznano prawo zwroÂcenia serca swego
do tej religii, jakaÎ sam dla siebie uwazÇa za najodpowiedniejszaÎ [...].
Przystoi, aby dla spokojnosÂci, ktoÂ raÎ cieszy sieÎ cesarstwo byøa caøko-
wita wolnosÂcÂ wielbienia wybranego Boga dla wszystkich naszych
poddanych i aby zÇaden kult nie byø pozbawiony nalezÇnych jemu za-
szczytoÂwº14.

Edykt byø odpowiedziaÎ wøadz politycznych na apele chrzesÂcijan
o wolnosÂcÂ religijnaÎ. Znaczenie dokumentu byøo przeøomowe. Wpro-
wadziø on ogoÂ lnaÎ tolerancjeÎ religijnaÎ i roÂwnouprawnienie wszystkich
wyznanÂ . Ponadto w dokumencie znajdujemy juzÇ jasno wyrazÇone za-
sadnicze wymogi wolnosÂci religijnej: wolnosÂcÂ wiary, zerwanie formal-
nego zwiaÎzku mieÎdzy panÂstwem i religiaÎ (dualizm religijno-politycz-
ny), wykluczenie sankcji i kar za przesteÎpstwa religijne15. JednoczesÂ-
nie po raz pierwszy w dziejach panÂstwo przyjeÎ øo funkcjeÎ gwaranta
wolnosÂci religijnej nalezÇnej kazÇdemu czøowiekowi, odchodzaÎc od idei
jednosÂci religijno-politycznej, jakiej powszechnie hoødowano w staro-
zÇytnosÂci. W tym sensie edykt mediolanÂski miaø znaczenie uniwersal-
ne, wykraczajaÎce poza oÂwczesny kontekst historyczny, chociazÇ prze-
trwaø niespeøna 30 lat. Niestety, antyczna koncepcja monizmu religij-
no-politycznego byøa zbyt ugruntowana, aby zostaøa caøkowicie od-
rzucona. WkroÂ tce religia chrzesÂcijanÂ ska zyskaøa rangeÎ religii panÂ -
stwowej, a jej dawny los podzieliøy religie poganÂskie. ChociazÇ edykt

14 Tekst edyktu znany jest z reskryptu, ktoÂry cesarz Licyniusz poleciø ogøosicÂ

w Nikomedii w czerwcu 313 r. Euzebiusz z Cezarei,Historia kosÂcielna o meÎczennikach

palestynÂskich, tøum. A. Lisiecki, PoznanÂ 1924, s. 446; por. G. Lombardi, L'Editto di

Milano del 313 e la laicit dello Stato, w: I diritti fondamentali della persona umana e la

liberta religiosa. Atti de V colloquio giuridico (8-10 marzo 1984), Roma 1985, s. 32.
15 J. Lecler, WolnosÂcÂ religijna w ciaÎgu dziejoÂw, ¹Conciliumº 1966/1967, nr 10,

s. 402.
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313 r. gwarantowaø wolnosÂcÂ ¹jedynieº w zakresie wyznanÂ religijnych,
nie wspominajaÎc o innych przekonaniach, to na podobne rozwiaÎzania
prawne dotyczaÎce ochrony wolnosÂci religijnej trzeba byøo czekacÂ
blisko 15 wiekoÂw ± do czasoÂw osÂwiecenia.

2. KONSTYTUCYJNE GWARANCJE WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ

W PANÂ STWACH NOWOZÇ YTNYCH OKRESU OSÂWIECENIA

Zdobycze francuskiego i amerykanÂskiego osÂwiecenia stanowiaÎ
model wspoÂ øczesnych gwarancji prawa do wolnosÂci religijnej wypøy-
wajaÎcych zaroÂwno z dokumentoÂw praw czøowieka, jak tezÇ z prawa
wewneÎ trznego poszczegoÂ lnych panÂstw.

2.1. KONSTYTUCJA STANOÂ W ZJEDNOCZONYCH AMERYKI POÂ èNOCNEJ

(17 WRZESÂNIA 1787 R.)

W Ameryce PoÂ ønocnej pierwsza karta praw i wolnosÂci obywatel-
skich proklamowana zostaøa w zaøozÇonej przez pastora Rogera Wil-
liamsa w latach 1636-1637 kolonii Rhode Island. Gøoszone przez
europejskich emigrantoÂw hasøa dotyczyøy poszanowania wolnosÂci re-
ligijnej dla wszystkich wyznanÂ , peønych praw politycznych dla kazÇde-
go, niezalezÇnie od kryterium wyznaniowego, a takzÇe oddzielenia
spraw panÂstwowych od spraw religijnych16.

W okresie wojny o niepodlegøosÂcÂ StanoÂw ZjednoczonychAmery-
ki PoÂ ønocnej (1775-1783) pierwszym stanem, ktoÂry formalnie ogøosiø
niezalezÇnosÂcÂ od angielskiej metropolii, byøa Wirginia. 12 czerwca
1776 r. proklamowana zostaøa Karta Praw Wirginii (Virginia Bill of
Rights), spisana przez George'a Masona, w ktoÂ rej czytamy: ¹Religia
lub powinnosÂcÂ, jakaÎ jestesÂmy døuzÇni naszemu StwoÂrcy oraz sposoÂb jej

16 A. W. Johnson, F. H. Yost, Separation of Church and state in the United States,

Minneapolis 1948, s. 1-2; zob. M. Winiarczyk-Kossakowska, PanÂstwowe prawo wy-

znaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999, s. 23-24. Szerzej na ten temat:

T. J. ZielinÂ ski, Roger Williams 1603-1683. Zarys mysÂli teologicznej i polityczno-wy-

znaniowej, Warszawa 1996.
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wykonaniamogaÎ bycÂ nakazane jedynie przez rozsaÎdek i przekonanie,
a nie siøaÎ czy przemocaÎ: dlatego wszyscy ludzie majaÎ roÂwne prawo do
swobodnego praktykowania swojej religii, zgodnie z nakazami sumie-
nia; okazywanie chrzesÂcijanÂ skiej wyrozumiaøosÂci, miøosÂci i miøosier-
dzia wobec innych jest wzajemnaÎ powinnosÂciaÎ (art. 16)º17.

ChrzesÂcijanÂ ska inspiracja dokumentu, odwoøujaÎca sieÎ do prawa
miøosÂci i miøosierdzia jako podstawy roÂwnosÂci wszystkich ludzi oraz
szacunku dla wszelkich religii i przekonanÂ , zostaøa w dokumencie
zwerbalizowana, stajaÎc sieÎ tym samym ich podstawowym uzasadnie-
niem. Sformuøowane w powyzÇszy sposoÂb prawo do wolnosÂci religij-
nej zakøadaøo:

± swobodeÎ w wyborze religii lub przekonania zgodnie z wøasnym
sumieniem,

± prawo do swobodnego praktykowania swojej religii,
± roÂwnosÂcÂ wszystkich bez wzgleÎdu na wyznanie,
± obowiaÎzek szacunku dla innych wyznanÂ i przekonanÂ .
FilozoficznaÎ podstaweÎ prawzawartychwKarcie, aw tymprawado

wolnosÂci religijnej, stanowiøa koncepcja naturalnych, przyrodzonych
praw czøowieka, wypracowana w szkole racjonalistycznej, oraz teoria
umowy spoøecznej w wersji Johna Locke'a, wedøug ktoÂrej ochrona
tych praw jest zasadniczym celem panÂstwa. Teoria ta miaøa swoje
umocowanie we wczesÂniejszym nurcie doktrynalnym, wyrosøym na
gruncie amerykanÂskim zwiaÎzanym z nazwiskami Jamesa Otisa oraz
Samuela Adamsa, ktoÂ ry nawiaÎzywaø do idei praw naturalnych, ktoÂ -
rych nie mozÇe naruszycÂ ani parlament angielski, ani inna wøadza18.
Stanowisko to znalazøo swoje odzwierciedlenie w art. 1 dokumentu:
¹Wszyscy ludzie z natury saÎ roÂwni,wolni i niezalezÇni i posiadajaÎ pewne
przyrodzone prawa, z ktoÂ rych, gdy wchodzaÎ w ramy organizmu spo-
øecznego, niemogaÎ zrezygnowacÂ w drodze zÇadnej umowy [...]º19. Tym

17 Karta Praw Wirginii (1776), w: M. J. Ptak, M. Kinsler, Powszechna historia

panÂstwa i prawa. WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, Wrocøaw 1996, s. 330. W dokumencie

tym po raz pierwszy zostaø uzÇyty termin ¹prawa czøowiekaº (W. KaÈgi, Die Menchen-

rechte und ihre Verwirklichung, Aarau 1969, s. 32).
18 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych, s. 213.
19 Karta Praw Wirginii (1776), s. 328; por. S. Davidson, Human Rights, Phila-

delphia 1993, s. 3-4.
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samym po raz pierwszy w akcie prawnym wolnosÂcÂ religijna zostaøa
zaliczona w poczet ¹praw czøowiekaº i jako taka zagwarantowana
kazÇdemu czøowiekowi jako prawo przyrodzone i niezbywalne.

W podobny sposoÂb wolnosÂcÂ religijna zostaøa zagwarantowana
takzÇe w innych, wzorowanych na Karcie Praw Wirginii, stanowych
deklaracjach praw wspoÂ øtworzaÎcych wraz z innymi przepisami kon-
stytucje poszczegoÂ lnych stanoÂw Ameryki. Prawo do wolnosÂci religij-
nej gwarantowaøy konstytucje Pensylwanii (1776), PoÂ ønocnej Karo-
liny (1776), Delaware (1776), Vermontu (1777), Massachusets
(1780), New Hampshire (1783) itd.20

Gwarancje prawa do wolnosÂci religijnej zawarte zostaøy takzÇe
w Konstytucji StanoÂw Zjednoczonych Ameryki z 17 wrzesÂnia
1787 r. Artukuø 6 & 3 zapewniaø, zÇe powoøywanie osoÂb do piastowa-
nia urzeÎdoÂw i funkcji panÂstwowych ¹[...] nie mozÇe bycÂ uzalezÇnione od
wyznawania wiaryº21. Tym samym konstytucja sankcjonowaøa zasa-
deÎ roÂwnosÂci praw politycznych obywateli bez wzgleÎdu na wyznanie
oraz zakaz stosowania kryterium religijnego przy powierzaniu ja-
kichkolwiek urzeÎdoÂw publicznych22. Wedøug opinii powszechnie pa-
nujaÎcej w historii prawa byøa to pierwsza gwarancja wolnosÂci religij-
nej zawarta w prawie konstytucyjnym23.

Dwa lata poÂzÂniej, 25 wrzesÂnia 1789 r., Kongres uchwaliø pierwsze
10 poprawek do Konstytucji StanoÂw Zjednoczonych Ameryki (Bill
of Rights). Pierwsza z nich dotyczyøa problematyki wyznaniowej:
¹Kongres nie mozÇe stanowicÂ ustaw wprowadzajaÎcych religieÎ albo
zabraniajaÎcych swobodnego wykonywania praktyk religijnych
[...]º24. Poprawka zawiera dwie klauzule ze sobaÎ zwiaÎzane, ale od-
reÎbne. Jedna z nich to pozwolenie kazÇdemu obywatelowi na posia-

20 K. Motyka, Prawa czøowieka. WyboÂr zÂroÂdeø, Lublin 1999, s. 23 (wprowa-

dzenie).
21 Konstytucja StanoÂw Zjednoczonych Ameryki (1787), w: M. J. Ptak, M. Kinsler,

Powszechna historia panÂstwa i prawa. WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, Wrocøaw 1996,

s. 350-351.
22 L. Manning, The law of Church-State relations: in a nutshell, St. Paul Mt. 1981,

s. 2-3.
23 J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 44.
24 Konstytucja StanoÂw Zjednoczonych Ameryki (1787), s. 352.
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danie i kultywowanie wøasnych przekonanÂ religijnych, a druga to
uniemozÇliwienie parlamentowi federalnemu wprowadzenia oficjal-
nej religii panÂstwowej25.

Pierwsza poprawka, chociazÇ nie ustanawia rozdziaøu KosÂcioøa od
panÂstwa, to jednak taki rozdziaø zakøada. Swoboda praktyk religij-
nych i zrezygnowanie z ustanawiania religii oficjalnej mogøy sieÎ roz-
winaÎcÂ na bazie teorii zakøadajaÎcej a priori, izÇ kazÇda z tych instytucji
dziaøa w innej sferze. Zatem Stany Zjednoczone byøy pierwszym
krajem, ktoÂry prawnie usankcjonowaø teÎ separacjeÎ 26. Separacja KosÂ-
cioÂ ø±panÂstwo przyjeÎ ta w tym kraju søuzÇy ochronie wolnosÂci jednostki
ludzkiej przed ingerencjaÎ ze strony panÂstwa.

2.2. DEKLARACJA PRAW CZèOWIEKA I OBYWATELA (26 SIERPNIA 1789 R.)

W tym samym czasie co konstytucja amerykanÂska (26 sierpnia
1789 r.) uchwalona zostaøa przez Zgromadzenie Narodowe Deklara-
cja Praw Czøowieka i Obywatela (DeÂclaration des droits de l'Homme
du Citoyen), bycÂ mozÇe najcenniejsza zdobycz wielkiej rewolucji fran-
cuskiej, ktoÂ ra najsilniej wpøyneÎ øa na posteÎp w sferze praw czøowieka
na kontynencie europejskim27. W preambule dokumentu czytamy, zÇe
¹[...] nieznajomosÂcÂ, zapomnienie lub wzgarda praw czøowieka saÎ je-
dynymi przyczynami nieszczeÎ sÂcÂ w spoøeczenÂstwie i zepsucia w rzaÎdzie
[...]º. Z tych racji w ¹[...] uroczystym osÂwiadczeniu zostaøy wyøozÇone
przyrodzone, niezmienne i usÂwieÎ cone prawa czøowieka [...]º28.

Deklaracja daøa wyraz ideologii osÂwieceniowej, u podstaw ktoÂ rej
lezÇaøy okresÂlone poglaÎdy teoretyczne. Jej twoÂrcy odwoøywali sieÎ m.in.
do teorii umowy spoøecznej J. J. Rousseau, racjonalizmu oraz kon-

25 W. J. Wagner, Prawa ludzkie w Stanach Zjednoczonych, w: Ochrona praw

czøowieka w sÂwiecie, red. L. WisÂniewski, Bydgoszcz±PoznanÂ 2000, s. 307.
26 N. Koshy, WolnosÂcÂ religijna w zmieniajaÎcym sieÎ sÂwiecie, KrakoÂw 1998, s. 69.
27 R. KuzÂniar, Prawa czøowieka. Prawo. Instytucje. Stosunki mieÎdzynarodowe,

Warszawa 2000, s. 24. Szerzej na temat Deklaracji zob.: J. Baszkiewicz, Historia Fran-

cji, Warszawa 1974, s. 404-405.
28 Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela (1798), w: M. J. Ptak, M. Kinsler,

Powszechna historia panÂstwa i prawa.WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, Wrocøaw 1996, s. 63.
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cepcji praw naturalnych, a wieÎ c niezalezÇnych i wczesÂniejszych od
panÂstwa. SaÎ to prawa czøowieka istniejaÎce jeszcze w stanie przedspo-
øecznym i ulegajaÎ rozwinieÎ ciu w postaci praw obywatela29. Tytuø, jak
i preambuøa Deklaracji Praw Czøowieka i Obywatela wskazujaÎ, zÇe
prawa te staøy sieÎ przedmiotem uniwersalizacji, gdyzÇ wiaÎzano je nie
tylko z faktem obywatelstwa rewolucyjnego panÂstwa, ale takzÇe z god-
nosÂciaÎ ludzkaÎ w ogoÂ le30.

W poczet tych praw zostaøo zaliczone prawo do wolnosÂci religij-
nej. W art. 10 czytamy, zÇe ¹nikt nie mozÇe bycÂ przesÂladowany z po-
wodu swoich przekonanÂ religijnych i manifestowania ich na ze-
wnaÎtrzº31. JednoczesÂnie Deklaracja po raz pierwszy precyzowaøa
ograniczenia, ktoÂ rym wolnosÂcÂ religijna mogøa bycÂ poddana. NalezÇaøy
do nich: 1) okresÂlony ustawami porzaÎdek publiczny (art. 10), 2) ko-
rzystanie z prawa do wolnosÂci religijnej przez innych czøonkoÂw spo-
øeczenÂstwa. Ograniczenie wolnosÂci religijnej musiaøo zatem w sposoÂb
wyrazÂny wypøywacÂ z ustawy (art. 4) oraz hoødowacÂ zasadzie, zÇe wy-
konywanie praw naturalnych kazÇdego czøowieka nie ma innych gra-
nic nizÇ te, ktoÂ re zmierzajaÎ do zapewnienia innym czøonkom spoøe-
czenÂstwa korzystania z takich samych praw32. Ponadto w art. 11
Deklaracja zawieraøa gwarancje dotyczaÎce prawa do swobodnej wy-
miany mysÂli i poglaÎdoÂw, ktoÂ re zostaøo okresÂlone jako ¹jedno z naj-
cenniejszych praw czøowiekaº33. Ochrona tych wszystkich praw wy-
mienionych w dokumencie powierzona zostaøa wøadzy publicznej
(art. 12)34.

Zagwarantowane prawa oraz wprowadzone przez DeklaracjeÎ
PrawCzøowieka i Obywatela fundamentalne zasady lezÇaÎce u podstaw

29 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych, s. 215; por. L. Garlicki, J. Za-

krzewska,Ochrona praw czøowieka we Francji, w:Ochrona praw czøowieka w sÂwiecie,

red. L. WisÂniewski, Bydgoszcz±PoznanÂ 2000, s. 307.
30 M. Winiarczyk-Kossakowska, WolnosÂcÂ sumienia i religii, ¹Studia Prawniczeº

2001, nr 1(147), s. 21.
31 Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela (1798), s. 63.
32 Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela (1978), s. 63-64; zob. M. Pietrzak,

Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 37.
33 Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela (1798), s. 64.
34 TamzÇe.
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liberalnego katalogu praw jednostki stanowiøy novum w konteksÂcie
zachodniej cywilizacji. Konstytuanta zrywaøa z wielowiekowaÎ trady-
cjaÎ, uznajaÎcaÎ religieÎ katolickaÎ za oficjalnaÎ religieÎ panÂstwa. PrzynalezÇ-
nosÂcÂ panÂ stwowa traciøa wszelkaÎ konotacjeÎ religijnaÎ. Nawet jesÂli nie
zostaøo to bezposÂrednio wypowiedziane, to logika implikuje roÂwnosÂcÂ
prawnaÎ katolikoÂw, protestantoÂw, zÇydoÂw i niewierzaÎcych.

Praktyka okazaøa sieÎ jednak inna.WypøywajaÎcy z ideologii osÂwie-
cenia tekst Deklaracji prowadziø w swej tresÂci do gøeÎbokiej laicyzacji
panÂstwa, wymierzonej gøoÂwnie przeciwko KosÂcioøowi katolickie-
mu35. Jeszcze w 1789 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliøo przejeÎ cie
przez panÂstwo wszystkich nieruchomosÂci kosÂcielnych, w 1790 r. nie
uznaøo uroczystych sÂluboÂw zakonnych jako sprzecznych z wolnosÂciaÎ
czøowieka, znoszaÎc wszystkie zakony, ktoÂ re skøadaøy takie sÂluby. Na-
steÎpnym wrogim aktem byøo uchwalenie tzw. cywilnej konstytucji
duchowienÂ stwa (Constitution civile du clergeÂ)36. JednoczesÂnie fala
niecheÎ ci do KosÂcioøa i religii przybraøa niespotykane rozmiary. Jeden
ze znanych francuskich historykoÂw pisaø o tych czasach, zÇe nigdy
spoøeczenÂstwo nie byøo bardziej oderwane od chrzesÂcijanÂ stwa37.

PowyzÇsze przykøady ukazujaÎ odmiennosÂcÂ koncepcji ochrony wol-
nosÂci sumienia i religii na gruncie amerykanÂ skim i francuskim. Ta
druga koncepcja zmierzaøa do ochronywolnosÂci jednostki przed inge-
rencjaÎ ze strony KosÂcioøa. Rewolucja francuska daÎzÇyøa do ogranicze-
nia wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym, stanowiaÎc swo-
istego rodzaju protest przeciwko ¹unii mieÎdzy tronem i oøtarzemº.

StaÎd KosÂcioÂ ø zajmowaø woÂwczas negatywnaÎ postaweÎ wobec tych
ruchoÂw wolnosÂciowych i proklamowanej przez panÂstwo liberalnej
deklaracji. Papieska Komisja ¹Iustitia et Paxº wyjasÂnia to zjawisko
nasteÎpujaÎco: ¹Wielkie przemiany spowodowane przez nowe ideaøy
wolnosÂci, posteÎpu i obrony praw czøowieka i obywatela, gøoszone

35 K. Orzeszyna, System relacji mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem we Francji, ¹Rocz-

niki Nauk Prawnychº 1(2002), s. 240.
36 Szerzej na ten temat: M. ZÇ ywczynÂski, KosÂcioÂø a rewolucja francuska, Warsza-

wa 1995; J. R. Nowak, KosÂcioÂø a rewolucja francuska, Szczecinek 1999.
37 H. A. Taine, Les origines de la France Contemporaine. L'Ancien Regime, Paris

1879, s. 378; zob. takzÇe: A. Tocqueville, Dawny ustroÂj i rewolucja, Warszawa 1994,

s. 165.
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przez OsÂwiecenie i rewolucjeÎ francuskaÎ (wiek osÂwiecenia), laicyzacja
spoøeczenÂstwa, ktoÂ ra zenÂ wynika jako reakcja na klerykalizm, palaÎca
potrzeba stawiania oporu obojeÎ tnosÂci, naturalizmu, a przede wszyst-
kim totalitarnemu i antyklerykalnemu laicyzmowi (liberalnemu w
swych konsekwencjach, lecz agresywnemu wobec KosÂcioøa i wszyst-
kich form religii) skøaniaøa czeÎ sto papiezÇy do zajmowania postawy
ostrozÇnej, negatywnej a czasami wreÎ cz wrogiej i poteÎpiajaÎcejº38.

Zagwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka
i Obywatela prawo do wolnosÂci religijnej jako nalezÇne kazÇdemu
czøowiekowi stanowiøo zdobycz cywilizacyjnaÎ rodzaÎcego sieÎ nowego
modelu panÂstwa nowozÇytnego, jednak ± jak ukazuje historia ± od
Deklaracji do praktyki byøa daleka droga39.

2.2. KONSTYTUCJA 3 MAJA (3 MAJA 1791 R.)

Tradycja wolnosÂci religijnej i zwiaÎzanej z niaÎ tolerancji ma w Pols-
ce døugie tradycje, sieÎgajaÎce swoimi jurydycznymi korzeniami XIV w.
Zdecydowaøy o tym dwa dokumenty kroÂ la Kazimierza Wielkiego.
W 1341 r. kroÂ l zagwarantowaø wiernym KosÂcioøa prawosøawnego
poszanowanie ich obrzaÎdku i obyczajoÂw, a w 1356 r. zatwierdzone
zostaøy zwyczaje, wolnosÂci i przywileje w dziedzinie kultu i spraw
administracyjnych dla monofizyckich Ormian. DzieÎki takiej postawie
KazimierzaWielkiego Polska staøa sieÎ pierwszymwyznaniowym panÂ -
stwem katolickim w wersji otwartej40.

W opozycji do panujaÎcych na zachodzie zasad ksztaøtowaøa sieÎ
w Polsce w XV stuleciu doktryna o stosunku panÂstwa do pogan.
W efekcie stosowania siøy przez zakon krzyzÇacki wobec poganÂskich
PrusoÂw oraz LitwinoÂw celem ich chrystianizacji doszøo do konfronta-
cji na forum mieÎdzynarodowym mieÎdzy PolskaÎ i zakonem. Na sobo-
rze w Konstancji (1414-1418) rektor Akademii Krakowskiej Paweø

38 Dokument Papieskiej Komisji ¹Justitia et Paxº KosÂcioÂø i prawa czøowieka,

¹ChrzesÂcijanin w SÂwiecieº 50(1977), nr 2, s. 12.
39 Zob. D. Le Tourneau, L'Englise et l'Etat en France, Paris 2000; B. Kumor,

Historia KosÂcioøa, t. 6, Lublin 1985, s. 184-200.
40 B. Kumor, Historia KosÂcioøa, t. 5, Lublin 1984, s. 233.
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Wøodkowic wygøosiø swoÂ j søynny traktat O wøadzy papiezÇa i cesarza

w stosunku do niewiernych41. Generalna teza pracy sprowadza sieÎ do
twierdzenia, zÇe wszelkie narzucanie wiary siøaÎ i przymusowe udzie-
lanie chrztu jest niezgodne z ius gentium, czyli prawem narodoÂw.
NawracacÂ pogan nalezÇy nie mieczem, ale søowem, tak zÇeby nawroÂ -
cenie byøo dobrowolne, bo o nawroÂceniu stanowi wolna wola i øaska
BozÇa, nie zasÂ przymus i gwaøt, za ktoÂ rym kryje sieÎ zÇaÎdza zaboroÂw42.

Wygøoszona przez Wøodkowica teoria poszanowania wolnosÂci
religijnej wyprzedzaøa epokeÎ , w ktoÂrej zÇyø, wpøywajaÎc znaczaÎco na
praktykeÎ tolerancji polskiego panÂstwa w wiekach poÂzÂniejszych. Do-
tyczy to zwøaszcza okresu reformacji, w ktoÂrym sytuacja religijna
w Polsce byøa dla Europy, przezÇywajaÎcej krwawe wojny i rzezie re-
ligijne w drugiej poøowie XVI w., zjawiskiem nieporoÂwnywalnym.
W naszym kraju znajdowaøy schronienie sekty najbardziej radykalne,
ktoÂ re sÂcigano i przesÂladowano we wszystkich innych krajach sÂwiata
chrzesÂcijanÂ skiego43. Szczytowym osiaÎgnieÎ ciem tego czasu w dziedzi-
nie poszanowania wolnosÂci religijnej byø søynny akt konfederacji war-
szawskiej uchwalony na sejmie konwokacyjnym 28 stycznia 1573 r.
Dokument gwarantowaø bezwarunkowy i wieczysty pokoÂ j mieÎdzy
wyznaniami (pax inter dissidentes in religione) oraz peøne roÂwno-
uprawnienie, niezalezÇnie od wyznania w prawie publicznym i prywat-
nym44. W tym samym roku postanowienia konfederacji weszøy w za-
kres innego aktu prawnego, tzw. artykuøoÂw henrykowskich, ktoÂ re
miaø zaprzysiaÎc kazÇdy nowo obrany kroÂ l elekcyjny. Forma przysieÎgi
kroÂ la brzmiaøa: ¹PrzysieÎ gam, zÇe beÎdeÎ broniø i przestrzegaø pokoju
wsÂroÂd dysydentoÂw i w zÇadnym wypadku nie dopuszczeÎ , by ktokol-
wiek z powodu religii byø uciskany zaroÂwno przez urzeÎdnikoÂw panÂ -
stwowych, jak i przez nasº45.

41 De potestate papae et imperatoris respectu infidelium, w: Starodawne prawa

polskiego pomniki, t. 5, KrakoÂw 1878, s. 159-185.
42 Zob. T. Silnicki, Sobory powszechne a Polska, Warszawa 1962, s. 79-81; A. Pro-

chaska, SoboÂr w Konstancji, KrakoÂw 19962, s. 26-28.
43 J. Lecler, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. 1, Warszawa 1964, s. 383.
44 Zob. Volumina legum, t. II, Petersburg 1858, s. 841-842.
45 Artykuøy henrykowskie, w: Historia panÂstwa i prawa Polski, red. F. Poøomski,

P. Jurek, Wrocøaw 1997, s. 1375.
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Wiek XVII przynosi jednak zanik polskiej tolerancji oraz idaÎcy
z nim w parze kryzys reformacji, ktoÂ remu odpowiadaø systematyczny
rozwoÂ j reformy katolickiej. Przyczyniø sieÎ do tego takzÇe katastrofalny
ciaÎg wojen trwajaÎcy kilkanasÂcie lat, poczaÎwszy od 1648 r., a zakonÂ -
czywszy na ¹potopie szwedzkimº 1655 r.46

Zmiana klimatu nastaÎpiøa dopiero w okresie osÂwiecenia. Podob-
nie jak w innych krajach osÂwiecenie polskie nie byøo jednolite. Wy-
odreÎbnicÂ nalezÇy w nim trzy zasadnicze kierunki mysÂli: po pierwsze ±
liberalnej w dziedzinie sÂwiatopoglaÎdu i niektoÂ rych ujeÎ ciach politycz-
nych, ale zachowawczej spoøecznie; po drugie ± reformatorskiej i po
trzecie ± rewolucyjnej47. Drugi kierunek zwiaÎzany byø z budzeniem
sieÎ w konÂcu panowania Augusta II i intensywnym rozwojem w okre-
sie stanisøawowskim nowych siø, zmierzajaÎcych do ratowania suwe-
rennosÂci Rzeczypospolitej48. Do czoøowych przedstawicieli obozu
reform nalezÇeli, pozostajaÎcy pod wpøywem osÂwiecenia francuskiego,
Hugo KoøøaÎtaj i Stanisøaw Staszic. Ten ostatni pisaø, zÇe ludzie posia-
dajaÎ wrodzone prawa i powinnosÂci, lecz istnieje nieroÂwnosÂcÂ w zakre-
sie sposobu ich uzÇywania, poniewazÇ osobista moc i rozum w kazÇdym
czøowieku saÎ odmienne. Powstanie panÂstwa miaøo zagwarantowacÂ
ochroneÎ wszystkim, lecz ¹wyøaÎcznictwoº, czyli uprawnienia silniej-
szych, pogrzebaøo ten cel podstawowy49.

Polska w tym czasie byøa krajem wielonarodowosÂciowym, ale juzÇ

w znacznie mniejszym stopniu nizÇ w wiekach poprzednich wielowy-
znaniowym. Katolicy obrzaÎdku øacinÂ skiego stanowili ponad 53% lud-
nosÂci, ok. 30% katolicy obrzaÎdku greckiego, prawosøawni ± ok. 4%,
protestanci ± ok. 2%, wyznawcy religii mojzÇeszowej ± ok. 11%50.
W okresie stanisøawowskim uprzedzenia wzgleÎdem innowiercoÂw
stopniowo topniaøy zaroÂwno z racji praktycznych, jak i pod wpøywem

46 D. Olszewski, Szkice z dziejoÂw kultury religijnej, Katowice 1986, s. 263.
47 B. LesÂnodorski, PoczaÎtki monarchii konstytucyjnej, w: J. Bardach, B. LesÂno-

dorski, M. Pietrzak, Historia panÂstwa i prawa polskiego, Warszawa 2000, s. 285.
48 Zob. S. Litak, KosÂcioÂø w Polsce w okresie OsÂwiecenia, w: Historia KosÂcioøa,

red. L. J. Rogier, G. Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, t. 4, Warszawa 1987, s. 395-400.
49 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych, s. 211.
50 S. Litak, KosÂcioÂø w Polsce, s. 400-401; por. J. Tazbir, Historia KosÂcioøa kato-

lickiego w Polsce (1460-1795), Warszawa 1966, s. 192.
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ideologii OsÂwiecenia, gøoszaÎcej poteÎpienie wszelkiego fanatyzmu
i przymusu w kwestiach wiary. StaÎd w tym czasie przybywali do
Polski liczni dysydenci, ktoÂ rzy w tolerancyjnym panÂstwie widzieli
schronienie przed przesÂladowaniami. O wzgleÎdach praktycznych na-
pøywu innowiercoÂw do Polski najczeÎ sÂciej wypowiadali sieÎ oÂwczesÂni
publicysÂci, piszaÎcy zwøaszcza w posteÎpowym czasopisÂmie tej doby
¹Monitorzeº. Przypominali, zÇe ulgi prawne dla dysydentoÂw saÎ ko-
nieczne z uwagi na potrzebeÎ gospodarczego podniesienia miast, roz-
woju rzemiosøa czy manufaktur, staÎd wskazywano na potrzebeÎ sÂciaÎg-
nieÎ cia do kraju obcych osadnikoÂw.

Te racje sprawiøy, zÇe kiedy podczas Sejmu Czteroletniego podej-
mowano uchwaøy o zasadniczym znaczeniu dla przyszøosÂci Polski, nie
zabrakøo takzÇe gøosoÂw dotyczaÎcych kwestii wyznaniowych. Wyrazem
tego byøo daÎzÇenie do zapewnienia polskim ZÇ ydom peønej opieki pra-
wa. Na Sejmie Wielkim w latach 1788-1792 podjeÎ to debateÎ nad pro-
jektem ustawy, ktoÂ ra przyznawaøaby im peønaÎ wolnosÂcÂ wyznania,
zabraniaøa wysÂmiewacÂ zwyczaje i obrzaÎdki ZÇ ydoÂw, obrzucacÂ ich mia-
nem ¹niewiernychº, zatrudniacÂ w soboteÎ lub sÂwieÎ ta mojzÇeszowe. Do
realizacji tych projektoÂw, ktoÂ rych celem byøa caøkowita asymilacja
ZÇ ydoÂw polskich, nie doszøo na skutek wybuchu wojny polsko-rosyj-
skiej 1792 r.51

NajwieÎkszym dzieøem Sejmu Czteroletniego i ukoronowaniem
zabiegoÂw reformatorskich byøo uchwalenie w dniu 3 maja 1791 r.
Ustawy RzaÎdowej, znanej pod nazwaÎ Konstytucja 3 maja. Pierwsza
polska konstytucja w art. I intytuøowanym ¹Religia panujaÎcaº na-
dawaøa religii rzymskokatolickiej charakter ¹wyznania narodowego
ze wszystkimi jej prawamiº, czyniaÎc tym samym KosÂcioÂ ø rzymskoka-
tolicki KosÂcioøem panÂstwowym. Z tego faktu wynikaøo ograniczenie
zabraniajaÎce odejsÂcia od wiary lub zmiany wyznania z religii panujaÎ-
cej na inne pod karami przewidzianymi za apostazjeÎ . Pomimo uzna-
nia religii rzymskokatolickiej za oficjalnaÎ oraz wynikajaÎcych staÎd
obostrzenÂ , Konstytucja 3 maja gwarantowaøa wolnosÂcÂ wszelkich ob-
rzaÎdkoÂw i religii, zapewniajaÎc wszystkim ludziom jakiegokolwiek wy-

51 J. Tazbir, Dzieje polskiej tolerancji, Warszawa 1973, s. 158-160.
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znania ¹pokoÂ j w wierze i opiekeÎ rzaÎdowaÎ zgodnie z krajowym usta-
wodawstwemº52.

Wszyscy dysydenci uzyskali peønieÎ praw obywatelskich, a wieÎ c
prawo posøowania na sejmy i sejmiki, udziaøu w trybunaøach saÎdo-
wych itd. Jedynie stanowiska ministroÂw zastrzezÇono dla katolikoÂw.
Warto w tym miejscu przypomniecÂ, zÇe w Anglii ograniczenia prawne
katolikoÂw trwaøy do 1829 r., a w Szwecji jeszcze dwadziesÂcia lat
døuzÇej. PrzebywajaÎcy u schyøku XVIII w. w Warszawie cudzoziemiec
Jan Eryk Biester pisaø: ¹Nie ma tu nietolerancji, a ludnosÂcÂ nie wydaje
sieÎ bycÂ nad miareÎ prawowiernaÎº53.

Dla przyszøych pokolenÂ Konstytucja 3 maja nabraøa symbolicz-
nego znaczenia, wykraczajaÎcego daleko poza jej znaczenie praktycz-
ne takzÇe w sferze wolnosÂci religijnej. Byøa to uchwaøa ustanawiajaÎca
prawa skøadajaÎce sieÎ na polskaÎ tradycjeÎ , ucielesÂnienie wszystkiego,
co w przeszøosÂci Polski byøo posteÎpowe i osÂwiecone54.

3. WNIOSKI

Pierwsze akty ochrony wolnosÂci religijnej w porzaÎdku wewneÎ trz-
nym panÂstw pochodzaÎ z czasoÂw Cesarstwa Rzymskiego, do czego
w sposoÂb walny przyczyniøo sieÎ chrzesÂcijanÂ stwo. Pojawienie sieÎ
chrzesÂcijanÂ stwa przyniosøo nieznane sÂwiatu starozÇytnemu odroÂzÇnie-
nie sÂwieckiej sfery dziaøalnosÂci panÂstwa od sfery religijnej, a tym
samym odroÂzÇnienie dwoÂch podmiotoÂw wøadzy ± religijnej i politycz-

52 ¹ReligiaÎ narodowaÎ panujaÎcaÎ jest i beÎdzie wiara sÂwieÎ ta rzymska katolicka ze

wszystkimi jej prawami. PrzejsÂcie od wiary panujaÎcej do jakiegokolwiek wyznania jest

zabronione pod karami apostazji. ZÇ e zasÂ ta sama wiara sÂwieÎ ta przykazuje nam kochacÂ

blizÂnich naszych, przeto wszystkim ludziom, jakiegokolwiek baÎdzÂ wyznania pokoÂ j

w wierze i opiekeÎ rzaÎdowaÎ winnisÂmy i dlatego wszelkich obrzaÎdkoÂw i religij wolnosÂcÂ

w krajach polskich, podøug ustaw krajowych, warujemyº (B. LesinÂski, J. Walachowicz,

Historia ustroju panÂstwa w tekstach zÂroÂdøowych, Warszawa±PoznanÂ 1992, s. 83). Zob.

K. Pyclik, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (zaøozÇenia filo-

zoficzno-prawne), w: Prawa i obowiaÎzki obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Ba-

naszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 446.
53 J. Tazbir, Dzieje polskiej tolerancji, s. 159-160.
54 Zob. N. Davies, BozÇe igrzysko. Historia Polski, t. 1, KrakoÂw 1987, s. 699.
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nej, co rodzi konsekwencje etyczne zaroÂwno w wymiarze indywidual-
nym, jak i spoøecznym.

IdeeÎ poszanowania wolnosÂci wiary i zaniechanie przesÂladowanÂ
gøosili pierwsi pisarze chrzesÂcijanÂ scy. Sam rozumwskazuje na prawdeÎ ,
ktoÂ ra jest zÂroÂdøem roÂwnosÂci i wolnosÂci wszystkich ludzi bez wzgleÎdu
na wyznawanaÎ wiareÎ . Widzieli oni takzÇe koniecznosÂcÂ pozytywnej po-
stawy ze strony panÂ stwa w celu zagwarantowania tej wolnosÂci. W ten
sposoÂb chrzesÂcijanÂ stwo staøo sieÎ pierwszym nurtem gøoszaÎcym posza-
nowanie prawa do wolnosÂci religijnej, opartego na ewangelii i prawie
naturalnym. WolnosÂcÂ ta wynika z objawienia BozÇego, ale mozÇna jaÎ
takzÇe rozpoznacÂ rozumem. Pod wpøywem nauki chrzesÂcijanÂ skiej wy-
dany zostaø pierwszy akt ochrony wolnosÂci religijnej w panÂstwie ±
edykt mediolanÂski, ktoÂ ry miaø przeøomowe znaczenie dla wolnosÂci
religijnej. W dokumencie znalazøy sieÎ jasno wyrazÇone zasadnicze wy-
mogiwolnosÂci religijnej:wolnosÂcÂ wiary, zerwanie formalnego zwiaÎzku
mieÎdzy panÂ stwem i religiaÎ (dualizm religijno-polityczny),wykluczenie
sankcji i kar za przesteÎpstwa religijne. JednoczesÂnie po raz pierwszy
w dziejach panÂstwo przyjeÎ øo funkcjeÎ gwaranta wolnosÂci religijnej.

Podobne gwarancje wolnosÂci religijnej przynosi dopiero osÂwie-
cenie. CzerpiaÎc z mysÂli osÂwieceniowego liberalizmu odwoøujaÎcego sieÎ
do teorii umowy spoøecznej, racjonalizmu oraz koncepcji praw na-
turalnych, a wieÎ c niezalezÇnych i wczesÂniejszych od panÂstwa, prawo
do wolnosÂci religijnej znalazøo swoje odzwierciedlenie w pierwszej na
sÂwiecie ustawie zasadniczej ± Konstytucji StanoÂw Zjednoczonych
Ameryki PoÂ ønocnej oraz w ogøoszonej w rewolucyjnej Francji Dekla-
racji Praw Czøowieka i Obywatela. Po raz pierwszy w akcie prawnym
wolnosÂcÂ religijna zastaøa zaliczona w poczet ¹praw czøowiekaº. Re-
wolucja amerykanÂska i francuska wyrazÂnie wskazujaÎ dwie koncepcje
ochrony wolnosÂci sumienia i religii o zasieÎgu krajowym: amerykanÂ -
ska zmierzaøa do ochrony jednostki przed ingerencjaÎ ze strony panÂ -
stwa, francuska daÎzÇyøa do ochrony jednostki przed ingerencjaÎ ze
strony KosÂcioøa (protest przeciw unii tronu z oøtarzem). Obie kon-
cepcje osÂwieceniowe tworzaÎ, obok chrzesÂcijanÂ stwa, drugi nurt (laic-
ki) ochrony wolnosÂci religijnej, jaki wyroÂsø w Europie, beÎdaÎcy pro-
testem przeciwko absolutyzmowi panÂstwowemu i czerpiaÎcy swe uza-
sadnienie z liberalnej, racjonalistycznej filozofii osÂwiecenia.
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W okresie osÂwiecenia poszanowanie wolnosÂci religijnej znalazøo
swoje prawne gwarancje takzÇe w Konstytucji 3 maja. ChociazÇ Ustawa
RzaÎdowa nadaøa religii rzymskokatolickiej charakter panÂstwowy,
jednak zapewniøa wszystkim ludziom pokoÂ j w wierze i opiekeÎ rzaÎdo-
waÎ zgodnie z prawem panÂstwowym. Idea wolnosÂci religijnej skonkre-
tyzowana w polskiej konstytucji ma døugi rodzimy rodowoÂd sieÎgajaÎcy
czasoÂw sÂredniowiecza. SzczegoÂ lnym przejawem poszanowania tej
wolnosÂci byøa znana od wiekoÂw tolerancja religijna, pozwalajaÎca
znajdowacÂ schronienie w naszym kraju rzeszy dysydentoÂw, uchodzaÎ-
cych przed przesÂladowaniami religijnymi z wielu panÂstw Europy.
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JAN KRAJCZYNÂ SKI

WYCHOWANIE DZIECKA
WPRAWIEKANONICZNYM, POLSKIM IWSPOÂ LNOTOWYM

Fakt, izÇ wychowanie wpøywa w istotny sposoÂb na posteÎp spoøecz-
ny, a losy wspoÂ lnot religijnych, panÂ stwowych i mieÎdzypanÂstwowych
wiaÎzÇaÎ sieÎ sÂcisÂle z formacjaÎ fizycznaÎ, intelektualnaÎ, duchowaÎ, moralnaÎ,
spoøecznaÎ i kulturalnaÎ przyszøych wiernych i obywateli sprawia, zÇe
kazÇda z tych wspoÂ lnot przykøada duzÇaÎ wageÎ do regulacji dotyczaÎcych
wychowania dzieci. Z drugiej strony sami wierni i obywatele zÇywo
zainteresowani procesem wychowania swego potomstwa oczekujaÎ
stosownych ustaw, zabezpieczajaÎcych ich prawa w tym wzgleÎdzie
i gwarantujaÎcych nalezÇne wsparcie ze strony instytucji powoøanych
w celu pomnazÇania wspoÂ lnego dobra ludzi.

Prezentowany tekst stanowi proÂbeÎ zebrania obowiaÎzujaÎcych
przepisoÂw prawa KosÂcioøa rzymskokatolickiego, prawa polskiego
i prawa mieÎdzynarodowego, ratyfikowanego przez RzeczpospolitaÎ
PolskaÎ, wreszcie prawa Unii Europejskiej, dotyczaÎcych wychowania
dziecka. Zamysøem autora jest dokonanie analizy oraz wykøadni jeÎ -
zykowej i systemowej tych norm.

1. POJEÎCIE WYCHOWANIA

Zgodnie z naukaÎ Soboru WatykanÂ skiego II, ktoÂ rej wyrazem saÎ
normy KPK, wychowanie jest ksztaøtowaniem osoby ludzkiej w kie-
runku jej celu ostatecznego oraz dobra spoøecznosÂci cywilnej i KosÂ-
cioøa przez harmonijne rozwijanie wrodzonych przymiotoÂw fizycz-
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nych, moralnych i intelektualnych1. Wysiøek ten, stanowiaÎc udziaø
w ojcowskiej pedagogii Boga StwoÂrcy2, polega na stopniowym i wie-
lostronnym ¹duchowym rodzeniu dzieckaº3. Ten wzajemny proces
obdarowywania sieÎ czøowieczenÂstwem, w ktoÂrym ¹wychowawcy-ro-
dzice saÎ roÂwnoczesÂnie w pewien sposoÂb wychowywaniº4, zakøada
respekt dla podmiotowosÂci dziecka i jego akceptacjeÎ . Wyrazem afir-
macji dziecka jako czøowieka i uszanowania go jako osoby ludzkiej
jest m.in. troska i uwaga, jakaÎ rodzice posÂwieÎ cajaÎ jego wychowaniu
oraz zaradzanie jego potrzebom materialnym i duchowym5.

W mysÂl prawa polskiego wychowanie polega na trosce o fizyczny
i duchowy rozwoÂ j dziecka oraz nalezÇytym przygotowaniu go do pracy
dla dobra spoøeczenÂstwa, odpowiednio do jego uzdolnienÂ 6. Zadanie
to, z racji na dobro spoøeczne, jest tak istotne, izÇ seÎdzia, ktoÂ ry wy-
mierza kareÎ nieletniemu albo møodocianemu, winien kierowacÂ sieÎ
przede wszystkim tym, aby sprawceÎ wychowacÂ7. Wreszcie, mimo
zupeønego i trwaøego rozkøadu pozÇycia maøzÇenÂskiego, seÎdzia nie po-
winien dopusÂcicÂ do orzeczenia separacji lub rozwodu, jezÇeli wskutek
tego orzeczenia miaøoby ucierpiecÂ dobro maøoletnich dzieci maøzÇon-
koÂw8, sÂcisÂle zwiaÎzane z procesem wychowania realizowanym przez
tych ostatnich9.

1 Zob. SoboÂr WatykanÂski II, Gravissimum educationis, 1; por. kan. 795 KPK.
2 Por. Ef 3, 14-15; Jan Paweø II, Familiaris consortio, 14; Jan Paweø II, Gratissi-

mam sane, 16.
3 Zob. Jan Paweø II, Gratissimam sane, 16.
4 TamzÇe.
5 Por. J. KrajczynÂ ski, Wychowanie dzieci i møodziezÇy w sÂwietle posoborowych

dokumentoÂw Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanonicz-

no-pastoralne, Pøock 2002, s. 21-23.
6 Zob. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ± Kodeks rodzinny i opiekunÂczy, art. 96

(Dz.U. nr 9, poz. 59 ze zm.).
7 Por. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ± Kodeks karny, art. 54 § 1 (Dz.U. nr 88,

poz. 553).
8 Mowa tu o wspoÂ lnych maøoletnich dzieciach maøzÇonkoÂw, dziecku przysposo-

bionym przez oboje maøzÇonkoÂw oraz dziecku jednego z maøzÇonkoÂw, adoptowanym

przez drugiego maøzÇonka. Zob. Z. KrzeminÂ ski, Separacja. Komentarz do przepisoÂw.

Orzecznictwo. PisÂmiennictwo. Wzory pism, Zakamycze 2000, s. 45-48.
9 Por. Kodeks rodzinny i opiekunÂczy, art. 56 § 2, 61 § 2.
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Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej10, potwierdzajaÎc
prawa wynikajaÎce m.in. z zobowiaÎzanÂ mieÎdzynarodowych wspoÂ lnych
panÂstwom czøonkowskim, w tym z Europejskiej Konwencji o Ochro-
nie Praw Czøowieka i PodstawowychWolnosÂci, zaznacza, izÇ prawo do
wychowania i nauczania jest przestrzegane zgodnie z ustawami kra-
jowymi regulujaÎcymi korzystanie z tego prawa (por. art. 14 ust. 2).
Tym samym ¹w peøni szanujaÎc odpowiedzialnosÂcÂ PanÂstw Czøonkow-
skich za tresÂcÂ nauczania i organizacjeÎ systemoÂw edukacyjnych, jak
roÂwniezÇ ich roÂzÇnorodnosÂcÂ kulturowaÎº11 prawodawca pozostawia
kompetencji tychzÇe panÂstw okresÂlenie pojeÎ cia ¹wychowaniaº. Sama
Unia ma jedynie kompetencjeÎ do podejmowania dziaøanÂ wspierajaÎ-
cych, koordynujaÎcych i uzupeøniajaÎcych w tym wzgleÎdzie12.

2. PODMIOT WYCHOWANIA

W zapisie KPK na temat podmiotu wychowania brak jednolitosÂci
terminologicznej. Ustawodawca traktuje o wychowaniu potom-
stwa13, dziecka lub dzieci14, dzieci i møodziezÇy15, møodziezÇy16, wier-
nych17. Wreszcie zdarza sieÎ , izÇ nie okresÂla on wprost, o czyje wycho-
wanie chodzi18. Wedøug nauki prawa kanonicznego potomstwo, ina-

10 Zob. ¹Dziennik UrzeÎdowy Unii Europejskiejº z dnia 18 grudnia 2000/C 364/01

i nasteÎpne.
11 Traktat ustanawiajaÎcyWspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ. Tekst skonsolidowany (uwzgleÎd-

niajaÎcy zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei), art. 149, w: Prawo Unii Europejskiej.

Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki. OmoÂwienie wybranych orzeczenÂ

ETS. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ, red.

J. Barcz, Warszawa 2004, s. 1450.
12 Por. Traktat ustanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ. Podobnie reguluje teÎ kwes-

tieÎ art. 92 Traktatu ustanawiajaÎcego KonstytucjeÎ dla Europy. Zob. ¹Dziennik UrzeÎ -

dowy Unii Europejskiejº z dnia 16 grudnia 2004/C 310/47.
13 Zob. kan. 793 § 1, 1055 § 1, 1136 KPK.
14 Zob. kan. 226 § 2, 793 § 1, 793 § 2, 798, 868 § 1 n. 2, 1125 n. 1, 1154, 1366,

1689 KPK.
15 Zob. kan. 528 § 1, 795 KPK.
16 Zob. tamzÇe.
17 Zob. kan. 794 § 2 KPK.
18 Zob. kan. 796 § 1, 801, 802 § 1, 803 § 2, 804 § 1 KPK.
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czej potomkowie lub zsteÎpni, to synowie i coÂ rki zrodzeni w drodze
spøodzenia naturalnego lub sztucznego, dokonanego w maøzÇenÂstwie
lub poza nim, baÎdzÂ przysposobieni. Zgodnie z kan. 97 § 2 KPK
dziecÂmi nazywa sieÎ maøoletnich przed ukonÂczeniem sioÂdmego roku
zÇycia; osoby te uwazÇa sieÎ za nieposiadajaÎce uzÇywania rozumu i nie-
zdolne do jakichkolwiek dziaøanÂ prawnych w KosÂciele. PojeÎ cie ¹møo-
dziezÇº jest wyrazÇeniem maøo precyzyjnym i wskazuje na osoby, ktoÂ re
jeszcze dojrzewajaÎ; w poszczegoÂ lnym przypadku mogaÎ to bycÂ takzÇe
osoby peønoletnie. Wiernymi zasÂ okresÂla sieÎ tych, ktoÂ rzy zostali wazÇ-
nie ochrzczeni w KosÂciele katolickim lub do niego przyjeÎ ci19.

W prawie polskim roÂwniezÇ nie ma jednolitosÂci terminologicznej
w tym przedmiocie. Z zasady moÂwi ono o wychowaniu dziecka lub
dzieci20. Bywa jednak, zÇe prawodawca posøuguje sieÎ i innymi wy-
razÇeniami okresÂlajaÎcymi podmiot wychowania, mianowicie: dzieci
i møodziezÇ21, maøoletni22, nieletni albo møodociany23. Dzieckiem
prawo polskie okresÂla osobeÎ , ktoÂ ra nie osiaÎgneÎ øa peønoletnosÂci.
Zgodnie z art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego czøowiek taki
pozostaje pod wøadzaÎ rodzicielskaÎ. Osoba, ktoÂ ra nie ukonÂczyøa
osiemnastu lat, jest maøoletnia; zyskuje ona peønoletnosÂcÂ przez
ukonÂczenie osiemnastego roku zÇycia lub, w przypadku kobiety,
przez zawarcie ± za zgodaÎ saÎdu ± maøzÇenÂstwa. Møodocianym jest
osoba, ktoÂ ra w chwili popeønienia czynu zabronionego nie ukonÂczy-
øa dwudziestu jeden lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji
dwudziestu czterech lat24, nieletnim natomiast, odpowiadajaÎcym
w mysÂl art. 10 kodeksu karnego ± osoba, ktoÂ ra w chwili czynu
ukonÂczyøa pieÎ tnasÂcie lat, a nie ukonÂczyøa siedemnastu.

19 Por. kan. 204 KPK.
20 Zob. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 48

ust. 1, art. 53 ust. 3; Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia

i wyznania, art. 2 ust. 4; Kodeks rodzinny i opiekunÂczy, art. 58 § 1, art. 96.
21 Zob. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyzna-

nia, art. 20 ust. 1.
22 Zob. Kodeks rodzinny i opiekunÂczy, art. 109 § 2 n. 5.
23 Zob. Kodeks karny, art. 54 § 1.
24 Zob. Kodeks karny, art. 115 § 10.

JAN KRAJCZYNÂ SKI166



Prawo wspoÂ lnotowe ± nader znikome, gdy chodzi o regulacjeÎ
kwestii wychowania ± moÂwi o wychowaniu dzieci25. Przepisy prawa
dotyczaÎce wychowania, zapisane w innych dokumentach, ktoÂ re Unia
Europejska uznaje26, traktujaÎ ponadto o wychowaniu jako takim, bez
okresÂlania o czyjaÎ formacjeÎ chodzi27. Wedøug art. 1 Konwencji o Pra-
wach Dziecka dziecko oznacza kazÇdaÎ istoteÎ ludzkaÎ w wieku ponizÇej
osiemnastu lat, chyba zÇe zgodnie z prawem odnoszaÎcym sieÎ do dziec-
ka uzyska ono wczesÂniej peønoletnosÂcÂ.

3. PRZEDMIOT WYCHOWANIA

SprawaÎ fundamentalnaÎ w realizacji kazÇdego procesu wychowania
jest wpojenie i rozwoÂ j pewnych wartosÂci nadrzeÎdnych dla czøowieka,
nierozerwalnie zwiaÎzanych z postawaÎ dojrzaøosÂci, nadajaÎcych sens
tak samemu wychowaniu, jak i odpowiedzialnej egzystencji ludzkiej.
WartosÂci te, kierunki wychowania, sposoÂb formowania postaw wy-
chowankoÂw, wreszcie zasady wspoÂ øpracy roÂzÇnych sÂrodowisk wycho-
wawczych, jasno i precyzyjnie powinien okresÂlacÂ program wycho-
wania.

Zgodnie z dyspozycjaÎ KPK prawdziwe i peøne wychowanie winno
obejmowacÂ wychowanie do istotnych wartosÂci zÇycia ludzkiego, zwa-
ne tezÇ wychowaniem naturalnym baÎdzÂ ludzkim, i wychowanie w wie-
rze. Dzieci i møodziezÇ tak powinny bycÂ wychowywane, aby harmo-
nijnie mogøy rozwinaÎcÂ swoje przymioty fizyczne i duchowe, nabywacÂ
coraz doskonalszy zmysø odpowiedzialnosÂci, wøasÂciwie korzystacÂ z da-
ru wolnosÂci oraz przygotowacÂ sieÎ do aktywnego udziaøu w zÇyciu spo-
øecznym. NadrzeÎdnym celem wychowania naturalnego, zmierzajaÎce-

25 Zob. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 14 ust. 2.
26 Por. Traktat o Unii Europejskiej, art. 6 ust. 2, w: Prawo Unii Europejskiej.

Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki. OmoÂwienie wybranych orzeczenÂ

ETS. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ, red.

J. Barcz, Warszawa 2004, s. 1367.
27 ProtokoÂ ø nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych

WolnosÂci sporzaÎdzony w ParyzÇu dnia 20 marca 1952 r., art. 2 (Dz.U. z dnia 4 kwietnia

1995 r., nr 36, poz. 175).
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go do uksztaøtowania czøowieka pod wzgleÎdem fizycznym, moral-
nym, umysøowym, kulturalnym, spoøecznym i religijnym, winien bycÂ
peøny rozwoÂ j osoby ludzkiej sÂwiadomej jej ostatecznego powoøania
oraz obowiaÎzkoÂw wobec spoøecznosÂci, ktoÂ rej jest czøonkiem28. Wier-
ni obok wychowania czysto ludzkiego powinni otrzymacÂ odpowied-
niaÎ formacjeÎ chrzesÂcijanÂ skaÎ. IstoteÎ ich wychowania w wierze katolic-
kiej winno stanowicÂ ukazanie Jezusa Chrystusa jako Przyjaciela,
Przewodnika i Wzoru, ktoÂ ry budzi podziw, a jednoczesÂnie mozÇe
bycÂ nasÂladowany, przyblizÇenie Jego nauki, ktoÂ ra przynosi odpowiedzÂ
na zasadnicze pytania møodego czøowieka, i wyjasÂnienie zbawczego
planu miøosÂci Zbawiciela Chrystusa29. Oba te procesy wychowawcze
powinny rozwijacÂ sieÎ roÂwnolegle i harmonijnie. Peøne wychowanie
winno miecÂ charakter integralny, tj dotyczycÂ caøej osoby, rozmaitych
aspektoÂw jej tozÇsamosÂci, czynoÂw i intencji. Powinno szanowacÂ indy-
widualne wøasÂciwosÂci i predyspozycje wychowanka oraz oczekiwania
i wartosÂci istotne dla rodzicoÂw dziecka (np. wartosÂci kultury, tradycje
ojczyste, religijne, lokalne i rodzinne). Wreszcie, odpowiedzialni za
proces wychowawczy winni kierowacÂ sieÎ dobrem i godnosÂciaÎ
dziecka30.

Nie mniej precyzyjnie okresÂla przedmiot wychowania prawo pol-
skie i prawo mieÎdzynarodowe uznane przez PolskeÎ . Zgodnie z MieÎ -
dzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Spoøecznych i Kultu-
ralnych oraz KonwencjaÎ o Prawach Dziecka wychowanie dziecka
powinno zmierzacÂ do peønego rozwoju jego osobowosÂci i poczucia
godnosÂci ludzkiej, umacniacÂ w nim poszanowanie praw czøowieka,
podstawowych wolnosÂci i zasad zawartych w Karcie NarodoÂw Zjed-
noczonych, umozÇliwicÂ mu efektywny udziaø w wolnym spoøeczenÂ -
stwie, w duchu zrozumienia, tolerancji, roÂwnosÂci pøci oraz przyjazÂni
mieÎdzy narodami, grupami rasowymi, etnicznymi i religijnymi. Win-
no ono bycÂ ukierunkowane na rozwoÂ j w jak najpeøniejszym zakresie
talentoÂw oraz zdolnosÂci umysøowych i fizycznych dziecka, rozwijanie

28 Por. kan. 795 KPK; SoboÂr WatykanÂski II, Gravissimum educationis, 1, 3, 7.
29 Por. SoboÂr WatykanÂski II,Gravissimum educationis, 2; Jan Paweø II, Catechesi

tradendae, 38.
30 Por. J. KrajczynÂ ski, Wychowanie dzieci i møodziezÇy, s. 24-31.
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w nim szacunku dla jego rodzicoÂw, jego tozÇsamosÂci kulturowej, jeÎ -
zyka i wartosÂci narodowych kraju, w ktoÂrymmieszka, kraju, z ktoÂ rego
pochodzi, jak i dla innych kultur, rozwijanie w dziecku poszanowania
sÂrodowiska naturalnego31. Wreszcie, wychowanie to powinno bycÂ
zgodne z przekonaniami moralnymi, religijnymi i filozoficznymi ro-
dzicoÂw, winno uwzgleÎdniacÂ stopienÂ dojrzaøosÂci dziecka, a takzÇe wol-
nosÂcÂ jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania32.

ChocÂ prawo wspoÂ lnotowe nie okresÂla wprost przedmiotu wycho-
wania, analiza art. 32 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
na mocy ktoÂrego møodociani dopuszczani do pracy muszaÎ bycÂ chro-
nieni przed jakaÎkolwiek pracaÎ, ktoÂ ra mogøaby szkodzicÂ ich bezpie-
czenÂstwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, moral-
nemu i spoøecznemu albo utrudniacÂ im edukacjeÎ 33, pozwala przyjaÎcÂ,
izÇ przedmiotem formacji, o ktoÂ rej mowa, winno bycÂ ksztaøtowanie
przymiotoÂw fizycznych, psychicznych, moralnych, spoøecznych i inte-
lektualnych dziecka. W mysÂl art. 14 ust. 3 Karty wychowanie to po-
winno bycÂ zgodne z przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i peda-
gogicznymi rodzicoÂw dziecka34. Wreszcie, proces ten winien zmie-
rzacÂ m.in. w kierunku osiaÎgnieÎ cia przez dziecko stosownej niezalezÇ-
nosÂci, integracji spoøecznej i zawodowej oraz doprowadzicÂ je do
udziaøu w zÇyciu spoøecznosÂci35.

31 Zob. MieÎdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spoøecznych i Kulturalnych

otwarty do podpisu wNowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r., art. 13 ust. 1 (Dz.U. z dnia

29 grudnia 1977 r., nr 38, poz. 169); Konwencja o Prawach Dziecka przyjeÎ ta przez

Zgromadzenie OgoÂ lne NarodoÂw Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., art. 29

ust. 1 a-e (Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526). Por. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 35 ust. 1; Kodeks rodzinny i opiekunÂczy, art. 96.
32 Zob. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 48

ust. 1, art. 53 ust. 3; Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia

i wyznania, art. 2 ust. 4; ProtokoÂ ø nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka

i Podstawowych WolnosÂci sporzaÎdzony w ParyzÇu dnia 20 marca 1952 r., art. 2

(Dz.U. z dnia 4 kwietnia 1995 r., nr 36, poz. 175).
33 Por. Dyrektywa 94/33/EC o ochronie dzieci i møodocianych w zwiaÎzku z za-

trudnieniem; Europejska Karta Spoøeczna, art. 7 (Dz.U. z dnia 29 stycznia 1999 r., nr 8,

poz. 67); Traktat ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, art. 92.
34 Por. Traktat ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, art. 74 ust. 3.
35 Por. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 26; Traktat ustanawia-

jaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, art. 86.
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4. PRAWO DO WYCHOWANIA

KazÇdy czøowiek posiada wøasÂciwaÎ sobie przyrodzonaÎ godnosÂcÂ,
ktoÂ ra przerasta wszystkie inne rzeczy. Uznanie godnosÂci osoby ludz-
kiej zakøada poszanowanie, ochroneÎ i popieranie jej praw. PosÂroÂd
podstawowych praw czøowieka zapewniajaÎcych mu to wszystko, co
jest niezbeÎdne do prowadzenia zÇycia prawdziwie ludzkiego, nalezÇy
bez waÎtpienia wymienicÂ prawo do wychowania. Zagwarantowanie
i ochrona tego prawa stanowi moralnaÎ powinnosÂcÂ wszystkich ludzi36.

Jak poucza SoboÂr WatykanÂski II, kazÇdemu czøowiekowi przysøu-
guje prawo do kultury. Gwarantuje mu ono dosteÎp do doÂbr kultury
ludzkiej, posÂroÂd ktoÂrych jednym z naczelnych jest wychowanie37.
Zgodnie z naukaÎ Magisterium KosÂcioøa prawo do wychowania do
istotnych wartosÂci zÇycia ludzkiego ma charakter powszechny; kazÇde
dziecko, niezalezÇnie od pochodzenia, stanu zdrowia i warunkoÂw zÇy-
cia, jest powoøane do tego, by miecÂ udziaø tak w pomnazÇaniu i korzys-
taniu z dobra wspoÂ lnego spoøecznosÂci ludzkiej, jak i w zbawieniu,
ofiarowanym ludziom przez Boga. PoniewazÇ w osiaÎgnieÎ ciu wspom-
nianych celoÂw w wydatny sposoÂb mozÇe mu dopomoÂc odpowiednia
formacja jego osobowosÂci, nie mozÇe bycÂ wieÎ c jej pozbawione. Prawo,
o ktoÂrym mowa, potwierdza opublikowana przez StoliceÎ ApostolskaÎ
Karta Praw Rodziny. Stanowi ona m.in. ¹Wszystkie dzieci, bez
wzgleÎdu na to, czy narodziøy sieÎ z maøzÇenÂstwa, czy tezÇ ze zwiaÎzku
pozamaøzÇenÂ skiego, posiadajaÎ takie same prawa do opieki spoøecznej
i do troski o peøny rozwoÂ j ich osobowosÂciº (art. 4 d)38.

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego wszyscy wierni majaÎ
ponadto prawo do wychowania w wierze, za sprawaÎ ktoÂ rego winni
bycÂ przygotowani do prowadzenia zÇycia sÂwieÎ tego, przyczyniania sieÎ

36 Por. J. KrajczynÂ ski, Wychowanie dzieci i møodziezÇy, s. 35.
37 Por. SoboÂr WatykanÂski II, Gaudium et spes, 59.
38 Ioannes Paulus II, Carta dei Diritti della Famiglia, ¹Communicationesº

15(1983), s. 146. Zgodnie ze wspomnianaÎ KartaÎ szczegoÂ lnaÎ opiekaÎ wychowawczaÎ

spoøeczenÂ stwo winno otoczycÂ sieroty i dzieci uposÂledzone. Art. 4 tegozÇ dokumentu

stanowi: ¹Sieroty oraz dzieci pozbawione rodzicoÂw czy opiekunoÂw winny bycÂ otoczo-

ne przez spoøeczenÂ stwo szczegoÂ lnaÎ troskaÎ. [...] Dzieci uposÂledzone posiadajaÎ prawo do

tego, by w domu i w szkole miecÂ warunki sprzyjajaÎce ich ludzkiemu rozwojowiº.
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do wzrostu KosÂcioøa i wpierania rozwoju jego sÂwieÎ tosÂci39. Na mocy
kan. 217 KPK ochrzczeni w KosÂciele katolickim i do niego przyjeÎ ci,
¹ktoÂ rzy przez chrzest saÎ powoøani do prowadzenia zÇycia zgodnego
z doktrynaÎ ewangelicznaÎ, posiadajaÎ prawo do wychowania chrzesÂ-
cijanÂ skiego, przez ktoÂre majaÎ bycÂ odpowiednio przygotowani do
osiaÎgnieÎ cia dojrzaøosÂci osoby ludzkiej i jednoczesÂnie do poznania
i przezÇywania tajemnicy zbawieniaº. Celem zabezpieczenia dosteÎpu
dzieci rodzicoÂw katolickich do wychowania chrzesÂcijanÂ skiego pra-
wodawca poleca tym ostatnim: 1) troskeÎ o to, by ich potomstwo
zostaøo ochrzczone w pierwszych tygodniach zÇycia40; 2) søowem
i przykøadem formowacÂ dzieci w wierze i praktyce zÇycia chrzesÂcijanÂ -
skiego41; 3) kierowacÂ je do szkoÂ ø zapewniajaÎcych wychowanie kato-
lickie, a jesÂli tego nie mogaÎ uczynicÂ, zatroszczycÂ sieÎ o to, by dzieci
poza szkoøaÎ otrzymaøy nalezÇne wychowanie religijne42. Wreszcie
ustawodawca okresÂla inne szczegoÂ lne wymogi, majaÎce na celu za-
pewnienie wychowania w wierze katolickiej wszelkiemu potomstwu
rodzicoÂw nalezÇaÎcych do grona jego czøonkoÂw, mianowicie: wymaga-
nia w przypadku chrztu dzieci w KosÂciele katolickim; w przypadku
zawarcia maøzÇenÂstwa mieszanego i jemu podobnego; w przypadku
gdy osoba formalnym aktem odstaÎpiøa od KosÂcioøa, notorycznie
porzuciøa wiareÎ katolickaÎ baÎdzÂ jest zwiaÎzana cenzuraÎ i chce zawrzecÂ
maøzÇenÂstwo ze stronaÎ katolickaÎ; w przypadku zøozÇenia prosÂby o roz-
wiaÎzanie maøzÇenÂstwa na mocy przywileju wiary; w przypadku po-
zostawania dziecka pod opiekaÎ osoÂb zÇyjaÎcych w separacji i rozwie-
dzionych, ktoÂ rzy nie zawarli nowego zwiaÎzku; w przypadku dziecka
zrodzonego przez katolikoÂw zÇyjaÎcych w cywilnym zwiaÎzku maøzÇenÂ -
skim lub w konkubinacie43.

Prawo polskie i prawo mieÎdzynarodowe, ratyfikowane przez
RzeczpospolitaÎ PolskaÎ, nie moÂwi wprost o prawie dziecka do wycho-
wania. Czyni to jedynie posÂrednio. Stanowi o prawie dziecka do

39 Por. kan. 210 KPK.
40 Zob. kan. 867 § 1 KPK.
41 Zob. kan. 774 § 1 KPK.
42 Zob. kan. 798 KPK.
43 Szerzej na ten temat zob.: J. KrajczynÂ ski, Wychowanie dzieci i møodziezÇy,

s. 40-58.
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nauki44, prawie do ksztaøcenia45, prawie do szczegoÂ lnej troski i po-
mocy z uwagi na niedojrzaøosÂcÂ fizycznaÎ i umysøowaÎ dziecka46, prawie
dysponowania dosteÎpem do edukacji w dziedzinie religii lub przeko-
nanÂ zgodnie z zÇyczeniem jego rodzicoÂw47, wreszcie ± w przypadku
gdy dziecko jest pozbawione czasowo lub na staøe swego sÂrodowi-
ska rodzinnego lub gdy ze wzgleÎdu na swoje dobro nie mozÇe pozos-
tawacÂ w tym sÂrodowisku ± o prawie do opieki zasteÎpczej, adopcji lub
± gdy jest to niezbeÎdne ± umieszczenia w odpowiedniej instytucji
powoøanej do opieki nad dziecÂmi48. Prawodawca podkresÂla jednak,
izÇ ¹kazÇde dziecko, bez zÇadnej dyskryminacji ze wzgleÎdu na raseÎ ,
kolor skoÂry, pøecÂ, jeÎ zyk, religieÎ , pochodzenie narodowe lub spoøecz-
ne, sytuacjeÎ majaÎtkowaÎ lub urodzenie, ma prawo do sÂrodkoÂw ochro-
ny, jakich wymaga status maøoletniego, ze strony rodziny, spoøeczenÂ -
stwa i PanÂstwaº49.

Prawo wspoÂ lnotowe, stanowiaÎc m.in., izÇ kazÇde dziecko ma prawo
do utrzymywania staøego, osobistego zwiaÎzku i bezposÂredniego kon-
taktu z obojgiem rodzicoÂw, chyba zÇe jest to sprzeczne z jego intere-
sami50, niestety nie wymienia expressis verbis posÂroÂd szczegoÂ øowych

44 Zob. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 70

ust. 1; Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka przyjeÎ ta przez Zgromadzenie OgoÂ lne

NarodoÂw Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 1948 r., art. 26 ust. 1; ProtokoÂ ø nr 1 do

Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, art. 2; MieÎdzyna-

rodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spoøecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu

w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r., art. 13 ust. 1 (Dz.U. z dnia 29 grudnia 1977 r.,

nr 38, poz. 169); Konwencja o Prawach Dziecka, art. 28 ust. 1.
45 Zob. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 33

ust. 2.
46 Zob. Konwencja o Prawach Dziecka. Preambuøa, ust. 4 i 10; por. tamzÇe, art. 23

ust. 1.
47 Deklaracja w Sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji i Dys-

kryminacji Opartych na Religii lub Przekonaniach ogøoszona rezolucjaÎ Zgromadzenia

OgoÂ lnego Organizacji NarodoÂw Zjednoczonych dnia 25 listopada 1981 r., art. 5 ust. 2.
48 Zob. Konwencja o Prawach Dziecka, art. 20 ust. 1-3.
49 MieÎdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu

w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., art. 24 ust. 1 (Dz.U. z dnia 29 grudnia 1977 r.,

nr 38, poz. 167).
50 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 24 ust. 3; por. Traktat usta-

nawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, art. 84 ust. 3.
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praw dziecka tak fundamentalnego uprawnienia, jakim jest prawo do
wychowania. Prawodawca czyni to jedynie posÂrednio. StanowiaÎc
o prawie do nauki, zaznacza ± szkoda, zÇe w sposoÂb dosÂcÂ ogoÂ lnikowy
± izÇ ¹kazÇdy ma prawo do nauki i dosteÎpu do szkolenia zawodowego
i ustawicznegoº51. Niestety, takie nader ogoÂ lne sformuøowania szcze-
goÂ øowych praw dziecka nie tworzaÎ po stronie jednostki realnych
uprawnienÂ , ani nie zapewniajaÎ jej w peøni skutecznej ochrony52.

5. PODSTAWY PRAWA DO WYCHOWANIA

Uznanie prawa dziecka do wychowania i potwierdzenie jego po-
wszechnego charakteru rodzi nowe kwestie, mianowicie: gdzie lezÇy
zÂroÂdøo tego prawa, co czyni wychowanie dziecka powazÇnym obo-
wiaÎzkiem moralnym i prawnym, jakie racje nakazujaÎ podjeÎ cie wysiø-
ku wychowania?

Wedøug MagisteriumKosÂcioøa zÂroÂdøem prawa do wychowania do
istotnych wartosÂci zÇycia ludzkiego jest sama godnosÂcÂ czøowieka.
¹Wszyscy ludzie jakiejkolwiek rasy, stanu i wieku, jako cieszaÎcy sieÎ
godnosÂciaÎ osoby ± stwierdza SoboÂr WatykanÂski II ± majaÎ nienaru-
szalne prawo do wychowania odpowiadajaÎcego ich wøasnemu celowi,
dostosowanego do wrodzonych wøasÂciwosÂci, roÂzÇnicy pøci, kultury i oj-
czystych tradycji, a roÂwnoczesÂnie nastawionego na braterskie wspoÂ ø-
zÇycie z innymi narodamiº53. RacjaÎ wskazujaÎcaÎ na koniecznosÂcÂ pod-
jeÎ cia trudu wychowania ludzkiego jest wreszcie troska o integralne
dobro osoby i caøej rodziny ludzkiej, obejmujaÎce ¹sumeÎ warunkoÂw
zÇycia spoøecznego, jakie [...] poszczegoÂ lnym czøonkom spoøeczenÂstwa
pozwalajaÎ osiaÎgnaÎcÂ peøniej i øatwiej wøasnaÎ doskonaøosÂcÂº54. GodnosÂcÂ
osoby ludzkiej, o ktoÂ rej wyzÇej, stanowi takzÇe podstaweÎ wychowania
w wierze. WyrazÂnie zwraca na to uwageÎ Deklaracja o wolnosÂci reli-

gijnej: ¹Z racji godnosÂci swojej wszyscy ludzie [...] nagleni saÎ wøasnaÎ

51 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 14 ust. 1.
52 Por. A. Wyrozumska, Jednostka w Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Euro-

pejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 345.
53 SoboÂr WatykanÂski II, Gravissimum educationis, 1.
54 SoboÂr WatykanÂski II, Gaudium et spes, 26.

WYCHOWANIE DZIECKA W PRAWIE KANONICZNYM 173



naturaÎ, a takzÇe obowiaÎzani moralnie do szukania prawdy, przede
wszystkim w dziedzinie religii. ObowiaÎzani saÎ tezÇ trwacÂ przy pozna-
nej prawdzie i caøe swoje zÇycie ukøadacÂ wedøug wymaganÂ prawdy [...].
KazÇdy ma [...] prawo szukania prawdy w dziedzinie religijnej, aby
przez uzÇycie wøasÂciwych sÂrodkoÂw urobiø sobie roztropnie søuszny
i prawdziwy saÎd sumienia [...]º55. Obok wspomnianej godnosÂci osoby
podstawaÎ prawa do wychowania chrzesÂcijanÂ skiego jest prawo BozÇe
pozytywne, mianowicie, nakaz Jezusa Chrystusa dotyczaÎcy gøoszenia
ewangelii wszelkiemu stworzeniu. ChrzesÂcijanie, wierni poleceniu
Pana, nie mogaÎ nie gøosicÂ søowem i przykøadem zÇycia poznanej praw-
dy zbawczej. Skoro zasÂ prawda ta powinna bycÂ przepowiadana
wszystkim narodom, dopoÂki Pan nie przyjdzie56, majaÎ roÂwniezÇ do
niej prawo møodzi adepci w wierze57. Dalej prawo do wychowania
w wierze katolickiej ma swe zÂroÂdøo w prawie stanowionym KosÂcio-
øa58. Wreszcie, w przypadku chrzesÂcijanÂ skich rodzicoÂw powinnosÂcÂ
religijnego wychowania potomstwa pøynie z faktu przynalezÇnosÂci
matki i ojca dziecka do wspoÂ lnoty wierzaÎcych oraz z faktu zawarcia
przez nich maøzÇenÂstwa kanonicznego59.

Prawo polskie i prawo wspoÂ lnotowe, posÂrednio tylko wskazujaÎce
na prawo dziecka do wychowania, roÂwniezÇ nie wprost upatrujaÎ jego
podstawy w przyrodzonej godnosÂci czøowieka. Zgodnie z art. 30 Kon-
stytucji Rzeczpospolitej Polskiej wøasÂnie przyrodzona i niezbywalna
godnosÂcÂ czøowieka stanowi zÂroÂdøo wolnosÂci i praw czøowieka i oby-
watela. WmysÂl zasÂ preambuøy Karty Praw PodstawowychUnii Euro-
pejskiej ¹sÂwiadoma swego dziedzictwa duchowego i moralnego Unia
jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartosÂciach god-
nosÂci ludzkiej [...]º. ZÂ roÂdøem prawa do wychowania jest wreszcie
prawo stanowione. Wprawdzie uprawnienie to ± w jednym i drugim
systemie prawa ± jest gwarantowane jedynie w sposoÂb niewyrazÂny,
jednak nie budzi ono zÇadnej waÎtpliwosÂci.

55 SoboÂr WatykanÂski II, Dignitatis humanae, 2-3.
56 Por. SoboÂr WatykanÂski II, Ad gentes divinitus, 9.
57 Zob. J. KrajczynÂ ski, Wychowanie dzieci i møodziezÇy, s. 62.
58 Zob. kan. 96, 206 § 1-2 KPK.
59 Zob. kan. 225 § 1, 226 § 1-2, 1055 § 1, 1134, 1136 KPK.
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6. PRAWO I OBOWIAÎZEK RODZICOÂ W

W ZAKRESIE WYCHOWANIA DZIECI

Prawo wychowania tych, ktoÂ rzy majaÎ zapewnicÂ trwanie rodzaju
ludzkiego, stanowi jedno z podstawowych praw spoøecznosÂci ludz-
kiej. Jest to uprawnienie wøasne ludzi. PoniewazÇ czøowiek jest do-
brem wspoÂ lnym spoøecznosÂci ludzkiej, mianowicie rodziny, poszcze-
goÂ lnych spoøecznosÂci i caøej ludzkosÂci, kazÇda ludzka spoøecznosÂcÂ,
oczywisÂcie w roÂzÇnym stopniu i zakresie, jest odpowiedzialna za roz-
woÂ j tego dobra.

Zgodnie z naukaÎ KosÂcioøa pierwszym i gøoÂwnym podmiotem tego
prawa saÎ rodzice dziecka60. Na nich przede wszystkim spoczywa od-
powiedzialnosÂcÂ za wychowanie czysto ludzkie potomstwa i jego for-
macjeÎ w wierze katolickiej. Jest to ich naturalne, wspoÂ lne, sÂwieÎ te
i podstawowe prawo. ¹PoniewazÇ dali zÇycie dzieciom, majaÎ pierwotne,
niezbywalne prawo i pierwszenÂstwo do wychowania potomstwa i dla-
tego muszaÎ bycÂ uznani za pierwszych i gøoÂwnych jego wychowaw-
coÂwº61. Prawo rodzicoÂw do wychowania potomstwa, bezposÂrednio
zwiaÎzane z przekazywaniem zÇycia ludzkiego, z racji wyjaÎtkowosÂci
relacji miøosÂci øaÎczaÎcej rodzicoÂw i dziecko jest pierwotne i majaÎce
pierwszenÂstwo w stosunku do zadanÂ wychowawczych innych osoÂb.
Prawo to nie mozÇe bycÂ caøkowicie przekazane innym ludziom, ani
przez nich zawøaszczone. Wreszcie uprawnienie to rodzi konkretne
konsekwencje o charakterze prawnym. PierwszaÎ i najwazÇniejszaÎ
z nich jest koniecznosÂcÂ respektowania przez wszystkich prawa rodzi-
coÂw do wychowania potomstwa. Innymi søowy, ¹nikt bez ich zgody
niemozÇe przekazywacÂ dzieciom zÇadnych tresÂci ani ksztaøtowacÂ w nich

60 W sytuacji kiedy rodzice nie mogaÎ wypeønicÂ tego zadania ± na staøe lub cza-

sowo ± zasteÎpujaÎ ich ci, ktoÂ rym zgodnie z prawem przysøuguje to uprawnienie. Kom-

petentnymi do okresÂlenia, komu przypada wspomniane prawo wychowania, saÎ wøadze

panÂstwowe. Ich obowiaÎzkiem jest roÂwniezÇ promulgacja odpowiednich ustaw, ktoÂre

w sprawach dotyczaÎcych adopcji lub przyjeÎ cia dzieci na wychowanie przez innaÎ ro-

dzineÎ uøatwiaÎ rodzinom zdolnym do tego przyjeÎ cie dzieci potrzebujaÎcych opieki. Na-

lezÇy tu jednak podkresÂlicÂ, izÇ przepisy, o ktoÂrych tu mowa, powinny uwzgleÎdniacÂ na-

turalne prawa rodzicoÂw. Por. Ioannes Paulus II,Carta dei Diritti della Famiglia, art. 4 e.
61 TamzÇe, art. 5.
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jakichkolwiek wzorcoÂw zachowanÂ w szkole i poza szkoøaÎº62. Do ro-
dzicoÂw nalezÇy roÂwniezÇ prawo wyboru dla ich dzieci takiego sposobu
wychowania religijnego oraz moralnego, ktoÂ ry odpowiada ich wøas-
nym przekonaniom. To ¹prawo do wychowania dzieci zgodnie ze
swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, z uwzgleÎdnieniem
tradycji kulturalnych rodziny, ktoÂ re sprzyjajaÎ dobru i godnosÂci dziec-
kaº63, przysøuguje rodzicom takzÇe woÂwczas, gdy powierzajaÎ zadanie
wychowawcze szkoøom lub innym instytucjomwychowawczym i opie-
kunÂczym64. Uprawnienie, o ktoÂ rym mowa, daje wreszcie rodzicom
prawo do otrzymania ze strony panÂ stwa, KosÂcioøa i spoøeczenÂstwa
wsparcia koniecznego do wypeønienia roli wychowawcoÂw. Owa po-
moc ludzi i instytucji wspoÂ øodpowiedzialnych za wychowanie dzieci
powinna odzwierciedlacÂ tzw. zasadeÎ subsydiarnosÂci. Zgodnie z niaÎ
spoøecznosÂcÂ wyzÇszego rzeÎdu nie powinna ingerowacÂ w wewneÎ trzne
sprawy spoøecznosÂci nizÇszego rzeÎdu lub jednostki, pozbawiajaÎc jaÎ
przynalezÇnych jej kompetencji. Nie odbierajaÎc tej ostatniej jej auto-
nomii i inicjatywy, winna wspieracÂ jaÎ w razie koniecznosÂci i pomagacÂ
w koordynacji jej dziaøanÂ z dziaøaniami innych grup spoøecznych dla
wspoÂ lnego dobra65.

62 II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Warszawa 2001, s. 46.
63 Ioannes Paulus II, Carta dei Diritti della Famiglia, art. 5.
64 Por. Jan Paweø II,Gratissimam sane, 16; II Polski Synod Plenarny (1991-1999),

s. 34-35.
65 Zob. Jan Paweø II, Centesimus annus, 48. W przypadku wychowania zasadeÎ

pomocniczosÂci nalezÇy rozumiecÂ nasteÎpujaÎco. BezposÂrednimi wychowawcami w stosun-

ku do swoich dzieci pozostajaÎ zawsze na pierwszym miejscu rodzice. Oni majaÎ w tej

dziedzinie pierwsze i podstawowe uprawnienia. PoniewazÇ matka i ojciec nie zawsze saÎ

w stanie zaspokoicÂ wszystkie potrzeby zwiaÎzane z procesem wychowania, zwøaszcza

gdy chodzi o zapewnienie potomstwu odpowiedniego wyksztaøcenia, dzielaÎ swe zada-

nie rodzicielskie z innymi ludzÂmi i instytucjami. Wszyscy uczestnicy procesu wycho-

wawczego, ktoÂrzy wspierajaÎ rodzicoÂw w dziedzinach, w jakich ci ostatni nie mogaÎ

skutecznie dziaøacÂ, potwierdzajaÎc ich fundamentalne prawo tak do wychowania po-

tomstwa, jak i do decydowania o charakterze i sposobie tego wychowania, dziaøajaÎ

poniekaÎd w imieniu rodzicoÂw na podstawie ich zgody, a w pewnej mierze nawet na ich

zlecenie. PosteÎpujaÎc tak, dopeøniajaÎ miøosÂcÂ rodzicielskaÎ, potwierdzajaÎ jej fundamen-

talny charakter, stojaÎ na strazÇy godnosÂci osoby, chroniaÎ swobodnaÎ inicjatyweÎ rodzicoÂw

oraz wskazujaÎ, izÇ subsydiarnosÂcÂ odpowiada dobru rodziny. Por. Jan Paweø II, Gratis-

simam sane, 16.
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WedøugMagisteriumKosÂcioøa wychowanie potomstwa, o ktoÂrym
tu mowa, jest nie tylko ¹najpierwszym prawemº rodzicoÂw, ale i ich
¹najcieÎ zÇszym obowiaÎzkiemº66. ¹Stosownie do swoich mozÇliwosÂci,
majaÎ [oni oraz ci, ktoÂ rzy na mocy prawa ich zasteÎpujaÎ ± J. K.] naj-
cieÎ zÇszy obowiaÎzek i najpierwsze prawo wychowania potomstwa tak
fizycznego, spoøecznego i kulturalnego, jak moralnego i religijne-
goº67. Ten prawny i moralny obowiaÎzek, w mysÂlDeklaracji o wycho-

waniu chrzesÂcijanÂskim Soboru WatykanÂ skiego II i dyspozycji KPK,
jest jednym z istotnych obowiaÎzkoÂw maøzÇenÂskich68; ci, ktoÂ rzy pragnaÎ
zawrzecÂ maøzÇenÂ stwo, powinni go znacÂ i akceptowacÂ, posiadacÂ zdol-
nosÂcÂ jego podjeÎ cia oraz miecÂ woleÎ jego wypeønienia.

NajwyzÇsze zÂroÂdøo prawa rodzinnego w Polsce, jakim jest Konsty-
tucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., formuøuje
bezposÂrednio nasteÎpujaÎce prawa i wolnosÂci rodzicoÂw w zakresie wy-
chowania ich potomstwa:

± prawo do wychowania dzieci zgodnie z wøasnymi przekonania-
mi, z uwzgleÎdnieniem stopnia dojrzaøosÂci dziecka, a takzÇe wolnosÂci
jego sumienia i wyznania oraz jego przekonanÂ (art. 48 ust. 1)69,

± mozÇliwosÂcÂ ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich
tylko w przypadkach okresÂlonych w ustawie i jedynie na podstawie
prawomocnego orzeczenia saÎdu (art. 48 ust. 2),

± prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania mo-
ralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3),

± wolnosÂcÂ wyboru dla swoich dzieci szkoÂ ø innych nizÇ publiczne
(art. 70 ust. 3).

Konstytucja RP w art. 72 ust. 2 wskazuje na pierwszenÂstwo pieczy
rodzicielskiej przed innymi postaciami pieczy nad dzieckiem70,

66 Zob. kan. 774 § 2, 793, 1136 KPK; Pius XI, Divini illius magistri, AAS

22 (1930), s. 49-86; SoboÂr WatykanÂski II, Gravissimum educationis, 3; Jan Paweø II,

Familiaris consortio, 36.
67 Kan. 1136 KPK; por. kan. 793 § 1 KPK.
68 Zob. kan. 226 § 1-2, 793 § 1, 1136; SoboÂr WatykanÂski II, Gravissimum educa-

tionis, 3.
69 Zob. takzÇe: ProtokoÂ ø nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podsta-

wowych WolnosÂci, art. 2.
70 Zob. takzÇe: Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka, art. 26 ust. 3.
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a wsÂroÂd podstawowych zasad ustrojowych w dziedzinie stosunkoÂw
rodzinnych wymienia zasadeÎ pozostawania maøzÇenÂstwa, rodziny, ma-
cierzynÂstwa i rodzicielstwa pod ochronaÎ i opiekaÎ Rzeczpospolitej
Polskiej (art. 18)71. Nadto Konwencja o Prawach Dziecka, ratyfiko-
wana przez RzeczpospolitaÎ PolskaÎ dnia 30 wrzesÂnia 1991 r., uznaje
zasadeÎ , zgodnie z ktoÂraÎ oboje rodzice lub ± w okresÂlonych przypad-
kach ± opiekunowie prawni ponoszaÎ wspoÂ lnaÎ i gøoÂwnaÎ odpowiedzial-
nosÂcÂ za wychowanie i rozwoÂ j dziecka; jak najlepsze zabezpieczenie
interesoÂw dziecka ma bycÂ przedmiotem ich najwieÎkszej troski (por.
art. 18 ust. 1).

W mysÂl art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego dziecko po-
zostaje pod wøadzaÎ rodzicielskaÎ azÇ do osiaÎgnieÎ cia peønoletnosÂci72. Na
mocy art. 96 tegozÇ kodeksu rodzice wychowujaÎ dziecko podlegajaÎce
ich wøadzy rodzicielskiej i kierujaÎ nim. W przypadku gdy wspomnia-
na wøadza przysøuguje obojgu rodzicom, kazÇde z nich jest obowiaÎza-
ne i uprawnione do jej wykonania73. JezÇeli wøadza rodzicielska nie
mozÇe bycÂ wykonywana z powodu trwaøej przeszkody albo jezÇeli ro-
dzice naduzÇywajaÎ tej wøadzy, albo w sposoÂb razÇaÎcy zaniedbujaÎ swe
obowiaÎzki wzgleÎdem dziecka, saÎd opiekunÂczy winien pozbawicÂ ich
wøadzy rodzicielskiej74.

71 Zob. T. SmyczynÂski, Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, w: Konwencja

o Prawach Dziecka. Analiza i wykøadnia, red. T. SmyczynÂski, PoznanÂ 1999, s. 155-156.
72 Wøadza ta ustaje: 1) na skutek zmian w zakresie stanu osobistego dziecka lub

rodzicoÂw (sÂmiercÂ dziecka lub rodzicoÂw, osiaÎgnieÎ cie przez dziecko peønoletnosÂci, ubez-

wøasnowolnienie caøkowite lub czeÎ sÂciowe rodzicoÂw); 2) na skutek orzeczenÂ powodu-

jaÎcych ustanie stosunku rodzicielskiego (zaprzeczenie macierzynÂ stwa, zaprzeczenie

ojcostwa, uniewazÇnienie uznania dziecka, uchylenie prawomocnego wyroku ustalajaÎ-

cego ojcostwo, przysposobienie dziecka, rozwiaÎzanie przysposobienia); 3) na skutek

orzeczenÂ powodujaÎcych utrateÎ przez rodzicoÂw ich wøadzy nad dzieckiem (pozbawienie

rodzicoÂw wøadzy rodzicielskiej, zawieszenie wøadzy rodzicielskiej). Zob. Kodeks ro-

dzinny i opiekunÂczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003, s. 804-805.
73 Zob. Kodeks rodzinny i opiekunÂczy, art. 97 § 1.
74 Por. Kodeks rodzinny i opiekunÂczy, art. 111 § 1. Przyczynami pozbawienia

rodzicoÂw wøadzy rodzicielskiej, o ktoÂ rych wyzÇej, mogaÎ bycÂ: pijanÂ stwo rodzicoÂw, ich

rozwiaÎzøy tryb zÇycia, uprawianie przesteÎpczego procederu, uchylanie sieÎ od sÂwiadczenÂ

alimentacyjnych wzgleÎdem dziecka, nadmierne karcenie dziecka, wykorzystywanie

dziecka do celoÂw nierzaÎdnych, zmuszanie dziecka do nadmiernej pracy w domu, wy-

chowywanie dziecka we wrogosÂci do drugiego z rodzicoÂw, nakøanianie dziecka do
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Unia Europejska, uznajaÎc za niezbeÎdne wzmocnienie ochrony
praw podstawowych przez wyszczegoÂ lnienie ich w specjalnym doku-
mencie, zwanym KartaÎ Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
i uczynienie ich bardziej zrozumiaøymi, wskazaøa posÂroÂd fundamen-
talnych praw i wolnosÂci jej obywateli ¹prawo rodzicoÂw do zapewnie-
nia wychowania i nauczania ich dzieci zgodnie z ich przekonaniami
religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymiº oraz ¹wolnosÂcÂ tworze-
nia, z poszanowaniem zasad demokratycznych, placoÂwek edukacyj-
nychº (art. 14 ust. 3)75. JednoczesÂnie w ustawie zaznaczono, zÇe prawo
to i wolnosÂcÂ saÎ przestrzegane zgodnie z ustawami krajowymi, regu-
lujaÎcymi korzystanie z tego prawa i wolnosÂci.

7. INNE CZYNNIKI WYCHOWAWCZE

Rodzice saÎ pierwszym, lecz nie jedynym ani wyøaÎcznym podmio-
tem wychowujaÎcym. JuzÇ wymiar wspoÂ lnotowy, spoøeczny, obywatel-
ski i kosÂcielny czøowieka wskazuje na potrzebeÎ dzieøa szerszego, sta-
nowiaÎcego owoc uporzaÎdkowanej wspoÂ øpracy roÂzÇnych czynnikoÂw
wychowawczych.

Zgodnie z doktrynaÎ KosÂcioøa, aby rodzice mogli zrealizowacÂ
w peøni wszystkie cele wychowawcze, ¹potrzebujaÎ wøasÂciwej i odpo-
wiedniej pomocyº76 ¹caøej spoøecznosÂciº77. RacjaÎ, dla ktoÂ rej koniecz-
ne jest, by wszyscy czøonkowie spoøecznosÂci ludzkiej, stosownie do

przesteÎpczego procederu, doprowadzenie ± przez brak dbaøosÂci ± do nagannego za-

chowywania sieÎ dziecka w szkole i do zøych jego posteÎpoÂw w nauce. Zob. Kodeks

rodzinny i opiekunÂczy, s. 876-880.
75 WolnosÂcÂ tworzenia placoÂwek osÂwiatowych jest zagwarantowana jako je-

den z aspektoÂw wolnosÂci prowadzenia dziaøalnosÂci gospodarczej. Ogranicza jaÎ

jednak poszanowanie demokratycznych zasad, a korzystanie z tej wolnosÂci winno

odbywacÂ sieÎ w zgodzie z rozwiaÎzaniami przyjeÎ tymi w prawie panÂstw czøonkow-

skich. Por. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Tekst z objasÂnieniami

Sekretariatu Konwencji, wprowadzenie i tøum. M. A. Nowicki, Zakamycze 2001,

s. 36.
76 Pontificio Consiglio per la Famiglia, Preparazione al Sacramento del Matrimo-

nio, CittaÁ del Vaticano 1996, n. 28.
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zajmowanego miejsca i sprawowanej funkcji, dzielili troskeÎ o wielo-
stronne wychowanie dzieci, jest rozwoÂ j dobra wspoÂ lnego78. ZdajaÎc
sobie spraweÎ z tego, jak szczegoÂ lne wewneÎ trzne wieÎ zy øaÎczaÎ rodzineÎ
i spoøeczenÂstwo, nie mogaÎ oni nie troszczycÂ sieÎ o wychowanie, ktoÂ -
rego przedmiotem jest m.in. ksztaøtowanie cnoÂ t spoøecznych, stano-
wiaÎcych o zÇyciu i rozwoju samego spoøeczenÂstwa. Wreszcie na po-
trzebeÎ powszechnej wspoÂ øpracy z rodzicami w dziele wychowania
wskazuje sama natura wychowania. BeÎdaÎc procesem zøozÇonym, wy-
kraczajaÎcym poza mozÇliwosÂci rodzicoÂw dziecka i posiadajaÎcym gøeÎ -
boki wpøyw na zÇycie caøej spoøecznosÂci ludzkiej, wychowanie domaga
sieÎ kooperacji wszystkich czynnikoÂw zainteresowanych wszechstron-
naÎ, peønaÎ, prawidøowaÎ i skutecznaÎ formacjaÎ dzieci.

Rodzice nie tylko potrzebujaÎ ¹pomocy ze strony spoøeczenÂstwa
w tym, co dotyczy wydania na sÂwiat i wychowania dzieciº79 ± oni
majaÎ do tego prawo. Zgodnie z art. 5 Karty Praw Rodziny ¹rodzice
winni otrzymywacÂ od spoøeczenÂstwa odpowiedniaÎ pomoc i wsparcie
konieczne do wypeønienia roli wychowawcoÂwº. Jak naucza Jan Pa-
weø II, panÂstwo i KosÂcioÂ ø majaÎ obowiaÎzek søuzÇycÂ rodzicom wszelkimi
mozÇliwymi formami pomocy, aby ci mogli prawidøowo wypeønicÂ swe
zadanie wychowawcze. W tym celu zaroÂwno panÂstwo, jak i KosÂcioÂ ø
winni tworzycÂ i popieracÂ te instytucje i takaÎ dziaøalnosÂcÂ, ktoÂ rych
søusznie domagajaÎ sieÎ rodziny80. Innymi søowy, wszeÎdzie tam, gdzie
rodzina jest samowystarczalna, nalezÇy pozostawicÂ jaÎ samaÎ sobie; panÂ -
stwo i KosÂcioÂ ø powinni interweniowacÂ tylko tam, gdzie ta ostatnia,
z racji na nieposiadanie sÂrodkoÂw nieodzownych do realizacji wøas-
nych celoÂw, sama sobie nie wystarcza81.

77 Zob. SoboÂr WatykanÂski II, Gravissimum educationis, 3; Ioannes Paulus II,

Carta dei Diritti della Famiglia, art. 3 c, art. 5 a.
78 AngazÇujaÎc sieÎ w dzieøo wychowania, tak rodzice, jak i ci, ktoÂ rzy ich wspierajaÎ,

nie troszczaÎ sieÎ jedynie o dobro konkretnego dziecka. Czynnie uczestniczaÎc w formacji

tego ostatniego, przyczyniajaÎ sieÎ jednoczesÂnie do urzeczywistnienia dobra wspoÂ lnego,

czyli dobra kazÇdego z osobna i dobra wszystkich.
79 Ioannes Paulus II, Carta dei Diritti della Famiglia, art. 3 c.
80 Zob. Jan Paweø II, Familiaris consortio, 40.
81 Zob. Jan Paweø II, Gratissimam sane, 17.
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Pomoc panÂstwa i KosÂcioøa winna obejmowacÂ wszystkie rodziny.
W szczegoÂ lnych przypadkach mozÇe przybracÂ charakter ogoÂ lny (np.
regulacja prawna, uznajaÎca rodzicoÂw za pierwszych i gøoÂwnych wy-
chowawcoÂw swego potomstwa) lub szczegoÂ lny (np. przyznanie spe-
cjalnej opieki rodzinom wielodzietnym czy troska o wychowanie po-
tomstwa w maøzÇenÂstwie mieszanym). Wreszcie mozÇe bycÂ bezposÂred-
nia lub posÂrednia. W tym ostatnim przypadku obie te spoøecznosÂci
mogaÎ posøuzÇycÂ sieÎ tutaj roÂzÇnego rodzaju instytucjami i sÂrodkami,
ktoÂ rych przeznaczeniem jest søuzÇycÂ wsparciem we wszechstronnym
rozwoju czøowieka. Takimi narzeÎdziami, szczegoÂ lnie pomocnymi
w urzeczywistnianiu zadania wychowania dzieci, mogaÎ bycÂ prawo-
dawstwo, szkoøy i sÂrodki spoøecznego przekazu82. W ramach tego
pierwszego, zgodnie z naukaÎ KosÂcioøa, powinno sieÎ m.in. okresÂlicÂ
prawa rodzicoÂw w sferze wychowania, zagwarantowacÂ rodzinie na-
lezÇny szacunek i wszelkie poparcie w zakresie wychowania, chronicÂ
wspomniane wyzÇej uprawnienia, zabezpieczycÂ wszelkaÎ pomoc ±
prawnaÎ, ekonomicznaÎ, spoøecznaÎ, pedagogicznaÎ i kulturalnaÎ ± nie-
zbeÎdnaÎ do tego, aby rodzice mogli w sposoÂb ludzki sprostacÂ swoim
zadaniom, okresÂlicÂ przepisy dotyczaÎce przejmowania wychowania ±
zgodnie z zasadaÎ subsydiarnosÂci ± w wypadku braku inicjatywy ze
strony rodzicoÂw. Te drugie, mianowicie szkoøy, winny stanowicÂ gøoÂw-
naÎ pomoc dla rodzicoÂw wwypeønianiu obowiaÎzku wychowania i prze-
strzegacÂ w tym wzgleÎdzie zasady pomocniczosÂci83. Inaczej moÂwiaÎc,
wszelkie szkoøy ± czy to publiczne, czy prywatne ± nie mogaÎ ani
wyreÎ czacÂ rodzicoÂw z obowiaÎzku wychowania dzieci, ani tym bardziej
uzurpowacÂ sobie prawa decydowania o charakterze wychowania; ich
zadaniem jest jedynie wspieracÂ rodzicoÂw i sÂcisÂle z nimi wspoÂ øpraco-
wacÂ w realizacji wychowania, ktoÂ re powinno bycÂ zgodne z ich sÂwia-
topoglaÎdem i wolaÎ. Wreszcie, gdy chodzi o sÂrodki komunikacji ma-

82 Szerzej na temat wielorakich form pomocy panÂstwa i KosÂcioøa w zakresie

wychowania czysto ludzkiego i chrzesÂcijanÂskiego dzieci zob.: J. KrajczynÂ ski, Wycho-

wanie dzieci i møodziezÇy, s. 101-147.
83 Zob.: kan. 796 § 1 KPK; Jan Paweø II, Familiaris consortio, 27; Jan Paweø II,

Carta dei Diritti della Famiglia, art. 5 c; Sacra Congregatio pro Institutione Catholica,

Orientations eÂducatives sur l'amour humain. Traits d'eÂducation sexuelle, CittaÁ del Va-

ticano 1983, n. 17.
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sowej, trzeba by stanowiøy one ¹pozytywne narzeÎdzie budowania
spoøeczenÂstwa i by wspieraøy podstawowe wartosÂci rodzinyº84, ¹lu-
dzie medioÂw, pamieÎ tajaÎc o zasadach subsydiarnosÂci i odpowiedzial-
nosÂci publicznej, respektowali prawa rodziny w zakresie wychowania
oraz liczyli sieÎ z dobrem czøowieka i jego godnosÂciaÎº85.

NalezÇy tu jeszcze dodacÂ, izÇ w mysÂl nauki KosÂcioøa ¹rodzice [...]
powinni pamieÎ tacÂ, zÇe rodzina nie jest jedynaÎ lub wyøaÎcznaÎ wspoÂ lnotaÎ
wychowawczaÎ. Ojciec i matka powinni zatem pieleÎgnowacÂ serdeczne
i zÇywe relacje z innymi osobami, ktoÂ re potrafiaÎ im pomoÂc, nie zapo-
minajaÎc jednak nigdy o wøasnych niezbywalnych prawachº86. KroÂ tko
moÂwiaÎc, rodzice, chocÂ saÎ pierwszymi i gøoÂwnymi wychowawcami swe-
go potomstwa, nie mogaÎ zanegowacÂ wspoÂ øuczestnictwa innych czyn-
nikoÂw wychowawczych w procesie wychowania ich dzieci. Przeciw-
nie, majaÎ obowiaÎzek skorzystania z pomocy panÂstwa i KosÂcioøa
w dziedzinie wychowania87.

WykonujaÎc swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania,
Rzeczpospolita Polska:

± uznaje prawo rodzicoÂw do zapewnienia wychowania i nauczania
zgodnie z ich wøasnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi88,

± potwierdza, zÇe rodzina ma prawo do ochrony ze strony spoøe-
czenÂstwa i panÂstwa89,

± podejmie wszelkie mozÇliwe starania dla peønego uznania zasa-
dy, zgodnie z ktoÂraÎ oboje rodzice ponoszaÎ wspoÂ øodpowiedzialnosÂcÂ za
wychowanie i rozwoÂ j dziecka90,

84 Ioannes Paulus II, Carta dei Diritti della Famiglia, art. 5 f.
85 Por. Giovanni Paolo II, L'Allocuzione all'Organizzazione delle Nazioni Unite

per l'educazione, la scienza e la cultura L'integrale umanitaÁ dell'uomo si esprime nella

cultura, n. 16, ¹Insegnamenti di Giovanni Paolo IIº 3 (1980), s. 1649.
86 Pontificio Consiglio per la Famiglia, SessualitaÁ umana: veritaÁ e significato.

Orientamenti educative in famiglia, Libreria Editrice Vaticana, CittaÁ del Vaticano

1995, n. 148.
87 Zob. Jan Paweø II, Gratissimam sane, 17.
88 Por. ProtokoÂ ø nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych

WolnosÂci, art. 2.
89 MieÎdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 23 ust. 1.
90 Konwencja o Prawach Dziecka, art. 18 ust. 1.
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± zobowiaÎzuje sieÎ do poszanowania wolnosÂci rodzicoÂw lub w od-
powiednich przypadkach opiekunoÂw prawnych wyboru dla swych
dzieci szkoÂ ø innych nizÇ szkoøy zaøozÇone przez wøadze publiczne, jak
roÂwniezÇ zapewnienia swym dzieciomwychowania religijnego i moral-
nego zgodnie z wøasnymi przekonaniami91,

± zapewnia ochroneÎ praw dziecka92,
± uznaje, zÇe dziecko psychicznie lub fizycznie niepeønosprawne

powinno miecÂ zapewnionaÎ peønieÎ normalnego zÇycia w warunkach
gwarantujaÎcych mu godnosÂcÂ, umozÇliwiajaÎcych osiaÎgnieÎ cie niezalezÇ-
nosÂci oraz uøatwiajaÎcych aktywne uczestnictwo dziecka w zÇyciu spo-
øeczenÂstwa93,

± uznaje prawo obywateli i instytucji do zakøadania szkoÂ ø podsta-
wowych, ponadpodstawowych i wyzÇszych oraz zakøadoÂw wychowa-
wczych94,

± potwierdza, izÇ kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe mogaÎ wy-
chowywacÂ religijnie dzieci i møodziezÇ zgodnie z wyborem dokonanym
przez ich rodzicoÂw lub opiekunoÂw prawnych95,

± uznaje wazÇnaÎ roleÎ speønianaÎ przez sÂrodki masowego przekazu
i zapewni, aby dzieci miaøy dosteÎp do informacji oraz materiaøoÂw
pochodzaÎcych z roÂzÇnorodnych zÂroÂdeø krajowych i mieÎdzynarodo-
wych, szczegoÂ lnie do tych, ktoÂ re majaÎ na uwadze ich dobro w wymia-
rze spoøecznym, duchowym i moralnym oraz ich zdrowie fizyczne
i psychiczne96.

Celem realizacji wymienionych wyzÇej uprawnienÂ panÂstwo pol-
skie: zapewni, w mozÇliwie maksymalnym zakresie, warunki zÇycia
i rozwoju dziecka97; beÎdzie okazywacÂ odpowiedniaÎ pomoc rodzicom
oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowiaÎzkoÂw

91 MieÎdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spoøecznych i Kulturalnych, art.

13 ust. 3. Por. T. SmyczynÂski, Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, s. 159-161.
92 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 72 ust. 1.
93 Konwencja o Prawach Dziecka, art. 23 ust. 1.
94 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 70 ust. 3.
95 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania,

art. 20 ust. 1.
96 Por. Konwencja o Prawach Dziecka, art. 17.
97 Konwencja o Prawach Dziecka, art. 6 ust. 2.
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zwiaÎzanych z wychowywaniem dzieci oraz zapewni rozwoÂ j instytucji,
zakøadoÂw i usøug w zakresie opieki nad dziecÂmi98; zagwarantuje, zÇe
szkoøy publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola
prowadzone przez organy administracji panÂstwowej i samorzaÎdowej,
zorganizujaÎ zgodnie z wolaÎ zainteresowanych naukeÎ religii w ramach
planu zajeÎ cÂ szkolnych i przedszkolnych99; beÎdzie zacheÎ cacÂ sÂrodki
masowego przekazu do rozpowszechniania informacji i materiaøoÂw
korzystnych dla dziecka w wymiarze spoøecznym oraz kulturalnym
i zacheÎ cacÂ je do rozwijania odpowiednich kierunkoÂw dziaøalnosÂci dla
ochrony dzieci przed informacjami i materiaøami szkodliwymi z punk-
tu widzenia ich dobra100; gwarantuje kazÇdemu zÇaÎdanie od organoÂw
wøadzy publicznej ochrony dziecka przed przemocaÎ i demorali-
zacjaÎ101.

Prawo wspoÂ lnotowe nie reguluje wprost kwestii udziaøu roÂzÇnych
czynnikoÂw wychowawczych w procesie wychowania dzieci. Pozosta-
wia to kompetencji panÂ stw czøonkowskich. Formuøuje jednak nasteÎ -
pujaÎce zasady celem ochrony dobra dziecka, posÂrednio odnoszaÎce sieÎ
do dziaøalnosÂci wspomnianych czynnikoÂw:

± rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i spoøecz-
nej102,

± dzieci majaÎ prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla
ich dobra103,

± Unia wspiera ochroneÎ praw dziecka104,
± we wszystkich dziaøaniach dotyczaÎcych dzieci, zaroÂwno podej-

mowanych przez wøadze publiczne, jak i instytucje prywatne, nalezÇy
przede wszystkim uwzgleÎdnicÂ najlepszy interes dziecka105,

98 Konwencja o Prawach Dziecka, art. 18 ust. 2.
99 Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ podpisany

28 lipca 1993 r., art. 12 ust. 1 (Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318).
100 Por. Konwencja o Prawach Dziecka, art. 17.
101 Por. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 72

ust. 1.
102 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 33 ust. 1; por. Traktat

ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, art. 93 ust. 1.
103 Zob. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 24 ust. 1; por. Traktat

ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, art. 84 ust. 1.
104 Por. Traktat ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, art. 3 ust. 3 i 4.
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± WspoÂ lnota przyczynia sieÎ do rozwoju edukacji o wysokiej ja-
kosÂci przez zacheÎ canie do wspoÂ øpracy mieÎdzy panÂstwami czøonkow-
skimi oraz, jesÂli jest to niezbeÎdne, przez wspieranie i uzupeønianie ich
dziaøalnosÂci, w peøni szanujaÎc odpowiedzialnosÂcÂ tych panÂstw za tresÂcÂ
nauczania i organizacjeÎ systemoÂw edukacyjnych, jak roÂwniezÇ ich roÂzÇ-
norodnosÂcÂ kulturowaÎ i jeÎ zykowaÎ106,

± Unia uznaje i szanuje uprawnienia do sÂwiadczenÂ i ubezpieczenia
spoøecznego oraz opieki spoøecznej, zapewniajaÎce ochroneÎ w razie
macierzynÂstwa, zgodnie z zasadami okresÂlonymi w prawie wspoÂ lno-
towym, ustawach i praktyce krajowej107,

± w celu pogodzenia zÇycia rodzinnego z zawodowym kazÇdy ma
prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodoÂw zwiaÎza-
nych z macierzynÂstwem i prawo do pøatnego urlopu macierzynÂskie-
go oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobie-
niu dziecka108,

± panÂstwa czøonkowskie Unii muszaÎ zapewnicÂ, aby operatorzy
podlegajaÎcy ich jurysdykcji nie transmitowali programoÂw powazÇnie
zagrazÇajaÎcych fizycznemu, psychicznemu i emocjonalnemu rozwo-
jowi møodocianych, zwøaszcza programoÂw zawierajaÎcych materiaøy
pornograficzne i niczym nieuzasadnionaÎ przemoc; programy, ktoÂ re
mogaÎ zagrozicÂ møodocianym, mogaÎ bycÂ emitowane jedynie wtedy,
kiedy ich czas transmisji lub ograniczenia technologiczne normalnie

105 Zob. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 24 ust. 2; por. Traktat

ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, art. 84 ust. 2.
106 Traktat ustanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ, art. 149.
107 Zob. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 34 ust. 1; por. Traktat

ustanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ, art. 137, 140; Europejska Karta Spoøeczna, art.

12; Karta WspoÂ lnotowa Podstawowych Praw PracownikoÂw, 10. PojeÎ cie ¹macierzynÂ -

stwoº nalezÇy rozumiecÂ jako okres od zakonÂczenia laktacji. Zob. Karta Podstawowych

Praw Unii Europejskiej, s. 54.
108 Zob. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 33 ust. 2; por. Traktat

ustanawiajaÎcy KonstytucjeÎ dla Europy, art. 93 ust. 2; Europejska Karta Spoøeczna, art.

8; Dyrektywa 92/85/EEC z 19 pazÂdziernika 1992 r. w sprawie wprowadzenia sÂrodkoÂw

zacheÎ cajaÎcych do poprawy bezpieczenÂstwa i zdrowia w miejscu pracy pracownic w ciaÎ-

zÇy oraz pracownic bezposÂrednio po urodzeniu dziecka lub karmiaÎcych piersiaÎ; Dyrek-

tywa 96/34/EC z 3 czerwca 1996 r. w sprawie porozumienia ramowego dotyczaÎcego

urlopu wychowawczego zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC.
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zapewniajaÎ, zÇe dzieci nie beÎdaÎ z nimi konfrontowane; tego typu pro-
gramy muszaÎ bycÂ zaopatrzone w wyrazÂne ostrzezÇenie co do ich cha-
rakteru109,

± panÂstwa czøonkowskie Unii muszaÎ wprowadzicÂ w zÇycie mecha-
nizmy prawne, pozwalajaÎce kazÇdemu podmiotowi, ktoÂ rego prawa
zostaøy naruszone przez niezgodnaÎ z prawdaÎ zawartosÂcÂ programoÂw
telewizyjnych, dochodzicÂ jego prawa do korekcji110.

PODSUMOWANIE

Zasadniczym zÂroÂdøem poznania prawa kanonicznego w zakresie
wychowania dziecka jest KPK promulgowany przez Jana Pawøa II
dnia 25 stycznia 1983 r., w tym zwøaszcza normy dotyczaÎce ludu
BozÇego, nauczycielskiego zadania KosÂcioøa i sakramentu maøzÇenÂ -
stwa. Gros kwestii w tym przedmiocie reguluje Karta Praw Rodziny
opublikowana przez StoliceÎ ApostolskaÎ 22 pazÂdziernika 1983 r.
Wreszcie, nie wolno tu pominaÎcÂ dokumentoÂw Soboru WatykanÂskie-
go II, zwøaszczaDeklaracji o wychowaniu chrzesÂcijanÂskim, stanowiaÎ-
cych swego rodzaju bazeÎ wszelkich kosÂcielnych regulacji w tym
wzgleÎdzie.

Na polskie prawo w zakresie wychowania skøadajaÎ sieÎ zbiory
prawa wøasnego i prawa mieÎdzynarodowego, ktoÂ re po ratyfikacji
i ogøoszeniu w ¹Dzienniku Ustawº staøy sieÎ czeÎ sÂciaÎ polskiego porzaÎd-
ku prawnego i saÎ bezposÂrednio stosowane, z zachowaniem dyspozycji

109 Zob. Dyrektywa 89/522/EWG Rady z 3 pazÂdziernika 1989 r. w sprawie ko-

ordynacji niektoÂ rych przepisoÂw ustaw, rozporzaÎdzenÂ i przepisoÂw administracyjnych,

dotyczaÎcych prowadzenia telewizyjnej dziaøalnosÂci nadawczej, art. 22; por. E. D. Sage,

Usøugi audiowizualne, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J.

Barcz, Warszawa 2002, s. 1069-1072.
110 Zob. Dyrektywa 89/522/EWG Rady z 3 pazÂdziernika 1989 r. w sprawie ko-

ordynacji niektoÂ rych przepisoÂw ustaw, rozporzaÎdzenÂ i przepisoÂw administracyjnych,

dotyczaÎcych prowadzenia telewizyjnej dziaøalnosÂci nadawczej, art. 23 ust. 1; por. E. D.

Sage, Usøugi audiowizualne, s. 1072.
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art. 91 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Po-
sÂroÂd tych pierwszych najwyzÇsze zÂroÂdøo prawa rodzinnego stanowi
wspomniana wyzÇej ustawa zasadnicza. Zgodnie z art. 8 ust. 2 konsty-
tucji jej przepisy stosuje sieÎ bezposÂrednio, chyba zÇe konstytucja sta-
nowi inaczej. Bez waÎtpienia podstawowym aktem prawnym w dzie-
dzinie wychowania dziecka jest kodeks rodzinny i opiekunÂczy. ZbioÂ r
ten nie wyczerpuje jednak w caøosÂci zagadnienÂ wychowawczo-praw-
nych, pozostawiajaÎc niektoÂ re kwestie poza obreÎbem wøasnych unor-
mowanÂ . Te ostatnie regulujaÎ inne akty prawne, m.in. kodeks posteÎ -
powania cywilnego, kodeks karny itd. PosÂroÂd aktoÂw prawa mieÎdzy-
narodowego, stanowiaÎcego czeÎ sÂcÂ polskiego prawa rodzinnego, znaj-
dujaÎ sieÎ liczne umowy mieÎdzynarodowe, ktoÂ rych Rzeczpospolita Pol-
ska jest stronaÎ. Wykaz tych aktoÂw prezentuje m.in. Kodeks rodzinny

i opiekunÂczy. Komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego (s. 16-18).
W mysÂl art. 9 konstytucji Rzeczpospolita Polska przestrzega wiaÎzÇaÎ-
cego jaÎ prawa mieÎdzynarodowego. Zgodnie z art. 87 ust. 1 i art. 91
ust. 1 konstytucji umowy te stanowiaÎ zÂroÂdøo powszechnie obowiaÎzu-
jaÎcego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, chyba zÇe w jakiejsÂ kwestii
byøoby to uzalezÇnione od wydania ustawy.

Prawo wspoÂ lnotowe w zakresie wychowania tworzaÎ dokumenty
wøasne Unii Europejskiej i umowy mieÎdzynarodowe, ktoÂ re Unia
uznaje i ktoÂ rych stronami saÎ wszystkie panÂstwa czøonkowskie WspoÂ l-
noty Europejskiej. PosÂroÂd tych pierwszych szczegoÂ lne miejsce zajmu-
je Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, przyjeÎ ta i podpisana
w Nicei w dniu 7 grudnia 2000 r., uznana przez Parlament Europejski
za podstaweÎ prawa wspoÂ lnotowego i wøaÎczona do Traktatu ustana-
wiajaÎcego KonstytucjeÎ dla Europy (czeÎ sÂcÂ II, art. 61-114), podpisane-
go w dniu 29 pazÂdziernika 2004 r. w Rzymie. SposÂroÂd aktoÂw o cha-
rakterze mieÎdzynarodowym, jakie uznaje Unia i ktoÂ re m.in. regulujaÎ
kwestieÎ wychowania dziecka, szczegoÂ lne miejsce zajmuje podpisana
4 listopada 1950 r. w Rzymie Europejska Konwencja o Ochronie
Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, Europejska Karta Spo-
øeczna uchwalona przez RadeÎ Europy w dniu 18 pazÂdziernika 1961 r.
w Turynie oraz Konwencja Praw Dziecka podpisana w Nowym Jor-
ku w dniu 28 listopada 1989 r.
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Wszystkie te zbiory prawa stanowiaÎ ± w ramach wøasnego syste-
mu prawa ± element systemu ochrony praw dziecka. RegulujaÎc kwes-
tieÎ wychowania dziecka, czyniaÎ zadosÂcÂ potrzebie ochrony jego pod-
miotowych uprawnienÂ , tak na pøaszczyzÂnie zÇycia publicznego, jak i na
pøaszczyzÂnie rodzinnej, wreszcie w relacjach z innymi osobami i insty-
tucjami. Punktem wyjsÂcia i racjaÎ istnienia tych norm jest uznanie,
uszanowanie i ochrona fundamentalnego prawa wychowania i ± po-
sÂrednio ± istotnych wartosÂci spoøecznych, sÂcisÂle zwiaÎzanych z proce-
sem wychowawczym.

Zpunktuwidzenia prawnegoprawodawstwoKosÂcioøa katolickiego
w sprawie wychowania dziecka wyroÂzÇnia sieÎ nasteÎpujaÎcymi cechami:

± jest wyrazem caøej tradycji prawnej i teologicznej KosÂcioøa,
w tym szczegoÂ lnie nauki Soboru WatykanÂskiego II, w mysÂl ktoÂ rej
wychowanie dziecka pozostaje w sÂcisøej relacji do dobra wspoÂ lnego,
stanowi najpierwsze prawo rodzicoÂw i jest przyrodzonym prawem
kazÇdego czøowieka,

± okresÂlajaÎc i zabezpieczajaÎc w peøni prawo rodzicoÂw i prawo
dziecka do wychowania, chroni w sposoÂb kompleksowy wspomniane
prawa podmiotowe,

± stanowi instrument, z ktoÂ rego pomocaÎ winno bycÂ realizowane
zbawcze zadanie KosÂcioøa.

Prawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej w tym przedmiocie po-
siada cztery charakterystyczne cechy, mianowicie:

± przewodniaÎ dyrektyweÎ uregulowanÂ prawnych w zakresie wy-
chowania stanowi zasada dobra dziecka i roÂwnych praw dzieci bez
wzgleÎdu na ich pochodzenie maøzÇenÂskie lub pozamaøzÇenÂskie,

± przepisy prawa normujaÎce dziedzineÎ wychowania zawierajaÎ
z reguøy normy bezwzgleÎdnie obowiaÎzujaÎce,

± przepisy, o ktoÂrych mowa, stosuje sieÎ bezposÂrednio, chyba zÇe
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi inaczej; umowy mieÎ -
dzynarodowe wiaÎzÇaÎce PolskeÎ , ratyfikowane za uprzedniaÎ zgodaÎ wy-
razÇonaÎ w ustawie, posiadajaÎ pierwszenÂstwo stosowania przed usta-
wami polskimi,

± jest to kodyfikacja zupeøna.
Prawodawstwo Unii Europejskiej, o ktoÂ rym wyzÇej, cechuje sieÎ

nasteÎpujaÎcymi przymiotami:
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± troska o wychowanie dziecka stanowi wymoÂg i wyraz uznania
prawwynikajaÎcych zwøaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiaÎzanÂ
mieÎdzynarodowych wspoÂ lnych panÂstwom czøonkowskim WspoÂ lnoty,

± uznaje regulacje o charakterze mieÎdzynarodowym, ratyfikowa-
ne przez wszystkie panÂ stwa czøonkowskie Unii Europejskiej,

± w peøni szanuje kompetencje panÂstw czøonkowskich Unii w za-
kresie stanowienia przepisoÂw prawa regulujaÎcych korzystanie z pra-
wa do wychowania,

± ma charakter subsydiarny i komplementarny w stosunku do
prawodawstwa panÂstw czøonkowskich Unii.

RekapitulujaÎc, nalezÇy wyrazÂnie stwierdzicÂ, izÇ wszystkie trzy sys-
temy prawa zapewniajaÎ kazÇdemu dziecku prawo do wychowania.
Wprawdzie system prawa polskiego i wspoÂ lnotowego czyni to tylko
posÂrednio, ale fakt uznania i ochrony takiego prawa nie budzi tam
zÇadnych waÎtpliwosÂci. W kazÇdym z tych systemoÂw prawa uznaje sieÎ
roÂwniezÇ zasadeÎ pierwszenÂstwa opieki rodzicielskiej przed innymi po-
staciami pieczy nad dzieckiem. Wreszcie, we wszystkich tych syste-
mach prawa potwierdza sieÎ prawo rodzicoÂw do zapewnienia potom-
stwu wychowania zgodnego z ich przekonaniami; szczegoÂ lnie mocno
to ostatnie prawo akcentuje KPK. Pewne zastrzezÇenia mozÇe jedynie
budzicÂ forma, w jakiej dokonano niektoÂrych regulacji w tym przed-
miocie w prawodawstwie Unii Europejskiej. Bez waÎtpienia sformu-
øowanie prawa dziecka do wielostronnego wychowania, wraz z pod-
kresÂleniem zÂroÂdøa tego prawa, dokonane w sposoÂb bardziej precy-
zyjny, nizÇ to ma miejsce w badanych aktach prawnych, zapewniøoby
dziecku bardziej efektywnaÎ ochroneÎ prawnaÎ.
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KAZIMIERZ DULLAK

PODSTAWY PRAWNE ZWYCZAJNEJ FORMY
ZAWARCIA MAèZÇ ENÂ STWA W KONKORDACIE Z 1993 R.

WPROWADZENIE

MaøzÇenÂstwo i rodzina pozostawaøy zawsze i nadal pozostajaÎ
w centrum uwagi zaroÂwno panÂstwa, jak i KosÂcioøa. W interesie obu
tych wspoÂ lnot lezÇy dobro maøzÇenÂ stwa oraz stworzonej przez nie ro-
dziny. Ta troska wyrazÇa sieÎ przede wszystkim w ksztaøtowaniu od-
powiedniego ustawodawstwa1, ktoÂ re byøoby reÎkojmiaÎ trwaøosÂci maø-
zÇenÂstwa oraz praw nalezÇnych rodzinie. W pøaszczyzÂnie prawnej
wspoÂ ødziaøanie panÂstwa i KosÂcioøa wyrazÇa sieÎ w poszanowaniu praw
nalezÇnych czøowiekowi, wynikajaÎcych z godnosÂci ludzkiej. Uznawana
zasada trwaøosÂci maøzÇenÂstwa i øaÎczaÎca sieÎ z niaÎ monogamicznosÂcÂ sta-
nowiaÎ wspoÂ lnaÎ wartosÂcÂ i saÎ okolicznosÂciaÎ sprzyjajaÎcaÎ owemu wspoÂ ø-
dziaøaniu.

Kodeks rodzinny i opiekunÂczy oraz Kodeks PrawaKanonicznego
stanowiaÎ wyraz dwoÂch odreÎbnych systemoÂw prawa: polskiego i kano-
nicznego, w ktoÂrych instytucja maøzÇenÂstwa, mimo wspomnianej
wspoÂ lnej pøaszczyzny, jawi sieÎ nieco odmiennie. Dla panÂstwa maøzÇenÂ -
stwo jest trwaøym i legalnym zwiaÎzkiemmeÎzÇczyzny i kobiety, powsta-
øym z ich woli w celu wspoÂ lnego pozÇycia, realizacji dobra maøzÇonkoÂw,
dobra zaøozÇonej rodziny i jej celoÂw spoøecznych. Dla ustawodawcy

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 P. Hemperek, WspoÂøpraca mieÎdzy KosÂcioøem a panÂstwem, w: KosÂcioÂø i prawo,

t. 4, Lublin 1985, s. 85-86.



kosÂcielnego natomiast maøzÇenÂstwo jest dozgonnaÎ wspoÂ lnotaÎ caøego
zÇycia meÎzÇczyzny i kobiety, skierowanaÎ z natury swej ku dobru maø-
zÇonkoÂw oraz ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa, podniesio-
na przez Jezusa Chrystusa ± pomieÎdzy ochrzczonymi ± do godnosÂci
sakramentu.

KosÂcioÂ ø, uznajaÎc dualizm regulacji prawnych kanonicznej i panÂ -
stwowejw sferzemaøzÇenÂstwa, daÎzÇyø od dawnado tego, abymaøzÇenÂstwo
± wazÇne tak na forum kosÂcielnym, jak i panÂstwowym ± byøo zawierane
jednym aktem. W praktyce miaøo to oznaczacÂ zawieranie maøzÇenÂstwa
w formie kanonicznej, z jednoczesnym wywieraniem przez to zdarze-
nie prawne skutkoÂw przewidzianych w prawie panÂ stwowym.

Sytuacja KosÂcioøa w Polsce po II wojnie sÂwiatowej azÇ do konÂca lat
osiemdziesiaÎtych nie sprzyjaøa regulowaniu takich kwestii, jak zawar-
cie maøzÇenÂstwa kanonicznego ze skutkami cywilnoprawnymi. Dopie-
ro podpisanie 28 lipca 1993 r. i ratyfikowanie 25 marca 1998 r. kon-
kordatu pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ daøo
mozÇnosÂcÂ zaistnienia zupeønie nowej sytuacji, tzw. maøzÇenÂstwa kon-
kordatowego2. RozwiaÎzanie to nie wpøywa na czyjaÎkolwiek koncep-
cjeÎ maøzÇenÂstwa i nie narusza niczyjej kompetencji. Stwarza natomiast
mozÇliwosÂcÂ zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego w formie odpowiadajaÎcej
przekonaniom religijnym osoÂb, chcaÎcych zawrzecÂ maøzÇenÂstwo z jed-
noczesnym osiaÎgnieÎ ciem statusu maøzÇonkoÂw w obliczu prawa panÂ -
stwowego, ktoÂ remu podlegajaÎ. Nowa regulacja prawna odpowiada-
jaÎca potrzebom i oczekiwaniom znacznej czeÎ sÂci spoøeczenÂstwa, daje
mozÇliwosÂci zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego, ktoÂ re po speønieniu
odpowiednich warunkoÂw, m.in. wymaganych co do formy, beÎdzie
pociaÎgaøo za sobaÎ roÂwniezÇ przewidziane w prawie polskim.

1. FORMA ZAWARCIA MAèZÇ ENÂ STWA

W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO

Do wazÇnosÂci umowy maøzÇenÂskiej konieczne jest wyrazÇenie zgody
wedøug prawem przewidzianej formy. Innymi søowy, maøzÇenÂstwo ja-

2 J. Krukowski,Konkordat Polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 202-203.
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ko umowa dla swej wazÇnosÂci musi bycÂ zawarte zgodnie z niezbeÎdnymi
formalnosÂciami3. Przepisane przez prawo, stanowiaÎ one formeÎ praw-
naÎ zawarcia umowy maøzÇenÂ skiej, roÂzÇniaÎ sieÎ zasÂ od formy liturgicznej.
Przez formeÎ prawnaÎ zawarcia maøzÇenÂstwa rozumiemy wieÎ c ogoÂ ø prze-
pisoÂw prawa kanonicznego, ktoÂ rych zachowanie jest czymsÂ koniecz-
nym przy wyrazÇaniu zgodymaøzÇenÂ skiej4. Podczas gdy forma liturgicz-
na wymagana jest tylko do godziwosÂci zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskie-
go, forma prawna przepisana jest do jego wazÇnosÂci. Z prawa natural-
nego nie jest wymagana zÇadna forma wyrazÇenia zgody maøzÇenÂ skiej.
Prawo jednak pozytywne, bioraÎc pod uwageÎ spoøeczny charakter
maøzÇenÂstwa, przypisuje okresÂlonaÎ formeÎ maøzÇenÂ stwa.

W podreÎ czniku do nauki prawa kanonicznego rozroÂzÇnia sieÎ for-
meÎ prawnaÎ, czyli kanonicznaÎ, oraz liturgicznaÎ5. Pierwsza obejmuje
to, co jest wymagane do wazÇnosÂci zawarcia maøzÇenÂstwa. PoniewazÇ

maøzÇenÂstwo zawierane pomieÎdzy ochrzczonymi jest zarazem sakra-
mentem, otrzymaøo ono roÂwniezÇ odpowiedniaÎ opraweÎ liturgicznaÎ,
ktoÂ raÎ nazywamy obrzeÎdem maøzÇenÂstwa baÎdzÂ formaÎ liturgicznaÎ.
SzczegoÂ øowe regulacje nie saÎ zawarte w kodeksie, lecz w ksieÎgach
liturgicznych6.

Forma prawna zawarcia maøzÇenÂstwa mozÇe bycÂ zwyczajna i nad-
zwyczajna7. Forma zwyczajna, czyli stosowana w warunkach zwyczaj-
nych, domaga sieÎ obecnosÂci sÂwiadka urzeÎdowego oraz dwoÂch sÂwiad-
koÂw zwykøych; sÂwiadek urzeÎdowy jest obecny przy zawieraniu maø-
zÇenÂstwa i pyta nowozÇenÂcoÂw o zgodeÎ oraz przyjmuje jaÎ w imieniu
KosÂcioøa. Przy zawieraniu maøzÇenÂ stw w formie nadzwyczajnej, a za-
tem stosowanej w nadzwyczajnych warunkach, wystarcza obecnosÂcÂ
dwoÂch sÂwiadkoÂw zwykøych i wyrazÇenie zgody przez strony. Obok

3 A. Mezglewski, Przepisy wprowadzajaÎce w zÇycie instrukcjeÎ maøzÇenÂstwa kon-

kordatowego, ¹Roczniki Nauk Prawnychº 9(1999), s. 247-251.
4 P. Hemperek, W. GoÂralski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego

z 1983 r., t. 3, Lublin 1986, s. 287.
5 E. Sztafrowski, PodreÎcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 14.
6 Konferencja Episkopatu Polski, ObrzeÎdy sakramentu maøzÇenÂstwa dostosowane

do zwyczajoÂw diecezji polskich, Katowice 1996.
7 E. Sztafrowski, PodreÎcznik prawa kanonicznego, s. 115; P. M. Gajda, Prawo

maøzÇenÂskie KosÂcioøa katolickiego, TarnoÂw 2000, s. 161.
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formy zwyczajnej zawarcia maøzÇenÂstwa prawodawca usankcjonowaø
wspomnianaÎ tzw. formeÎ nadzwyczajnaÎ, przewidzianaÎ w przypadkach
koniecznosÂci8. Stanowi bowiem, zÇe jesÂli osoba zgodnie z przepisem
prawa kompetentna do asystowania jest nieosiaÎgalna, gdyzÇ nie mozÇ-
na jej wezwacÂ lub nie mozÇna sieÎ do niej udacÂ bez powazÇnej niedo-
godnosÂci, kto chce prawnie zawrzecÂ maøzÇenÂstwo, mozÇe je wazÇnie
i godziwie zawrzecÂ wobec dwoÂch sÂwiadkoÂw w dwoÂch przypadkach:
w niebezpieczenÂstwie sÂmierci i poza tym niebezpieczenÂstwem jedynie
wtedy, kiedy roztropnie przewiduje sieÎ , zÇe te okolicznosÂci beÎdaÎ trwacÂ
przynajmniej przez miesiaÎc9. Forma, o ktoÂrej mowa, polega wieÎ c na
wyrazÇeniu zgody maøzÇenÂskiej jedynie w obecnosÂci sÂwiadkoÂw zwyk-
øych. Rezygnacja z obecnosÂci sÂwiadka urzeÎdowego jest podyktowana
szczegoÂ lnymi okolicznosÂciami, chodzi bowiem o to, aby wiernych bez
wøasnej winy nie pozbawicÂ øaski sakramentalnej. Zawarcie maøzÇenÂ -
stwa przed dwoma sÂwiadkami zwykøymi stanowi przy tym sposoÂb,
ktoÂ ry w zakresie zewneÎ trznym mozÇe bycÂ udowodniony.

1.1. FORMA ZWYCZAJNA

KoniecznaÎ formeÎ zwyczajnaÎ zawarcia maøzÇenÂstwa okresÂla kan.
1108, prezentujaÎc dwie nasteÎpujaÎce ogoÂ lne zasady:

± tylko te maøzÇenÂ stwa saÎ wazÇne, ktoÂ re zostajaÎ zawarte wobec
miejscowego ordynariusza lub proboszcza, lub wobec kapøana, lub
diakona delegowanego przez jednego z nich. Winni oni asystowacÂ
wobec dwoÂch sÂwiadkoÂw, z zachowaniem jednak zasad podanych
w zamieszczonych ponizÇej kanonach i z uwzgleÎdnieniem wyjaÎtkoÂw,
o ktoÂrych mowa w kan. 144, 1112 § 1, 1116 i 1127 § 1-210,

8 E. Sztafrowski, PodreÎcznik prawa kanonicznego, s. 125; W. GoÂralski, Kano-

niczne prawo maøzÇenÂskie w søuzÇbie miøosÂci i sprawiedliwosÂci, ¹Ateneum KapøanÂ skieº

134(2000), s. 404-405.
9 Kan. 1116 § 1 KPK.
10 TresÂciaÎ powyzÇszych kanonoÂw jest: kan. 144 ± moÂwi o uzupeønieniu wøadzy

w wypadku powszechnego bøeÎdu oraz waÎtpliwosÂci pozytywnej i prawdopodobnej

prawnej lub faktycznej; kan. 1112 ± przewiduje mozÇliwosÂcÂ asystowania osoÂb sÂwieckich;
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± za asystujaÎcego przy zawieraniu maøzÇenÂstwa uwazÇa sieÎ tylko
tego, kto jest obecny i pyta nupturientoÂw, czy wyrazÇajaÎ zgodeÎ i przyj-
muje jaÎ w imieniu KosÂcioøa11.

W podanym wyzÇej okresÂleniu formy kanonicznej na pierwsze
miejsce wysuwa sieÎ obecnosÂcÂ sÂwiadkoÂw, wsÂroÂd ktoÂrych wyroÂzÇniamy
sÂwiadka urzeÎdowego oraz dwoÂch sÂwiadkoÂw zwykøych.

Forma zwyczajna zawarcia maøzÇenÂstwa polega wieÎ c na wyrazÇeniu
zgody maøzÇenÂskiej przed ordynariuszem miejsca12 lub probo-
szczem13, lub tezÇ kapøanem, lub diakonem delegowanym przez ordy-
nariusza miejsca czy proboszcza. Ordynariusz miejsca i proboszcz
posiadajaÎ zwyczajnaÎ wøadzeÎ bøogosøawienia maøzÇenÂstwa. Obaj mogaÎ
teÎ wøadzeÎ delegowacÂ kapøanowi niebeÎdaÎcemu proboszczem, jak i dia-
konowi.

WsÂroÂd osoÂb mogaÎcych peønicÂ roleÎ sÂwiadka kwalifikowanego Ko-
deks Jana Pawøa II wymienia takzÇe sÂwieckich14. Osoba sÂwiecka ± czy
to meÎzÇczyzna, czy kobieta ± aby mogøa wazÇnie asystowacÂ przy sÂlubie,
musi bycÂ do tego delegowana; mozÇe tego dokonacÂ biskup diecezjalny
po wczesÂniej uzyskanym zezwoleniu Stolicy Apostolskiej, a jeszcze
wczesÂniej pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu15.

Poza obecnosÂciaÎ sÂwiadka urzeÎdowego wymagany jest przy uro-
czystosÂci zawarcia maøzÇenÂstwa udziaø dwoÂch sÂwiadkoÂw, ktoÂ rych
okresÂla sieÎ mianem zwyczajnych, czyli nieurzeÎdowych. Kodeks nie
precyzuje blizÇej, jakimi przymiotami winni sieÎ charakteryzowacÂ ci

kan. 1116 ± moÂwi o nadzwyczajnej formie kanonicznej; wreszcie kan. 1127 przewiduje

mozÇliwosÂcÂ dyspensowania od formy kanonicznej w wypadku maøzÇenÂ stwa mieszanego.
11 Kan. 1108 § 1-2 KPK.
12 Pod tym pojeÎ ciem rozumiemy biskupa rzymskiego, biskupa diecezjalnego,

biskupa koadiutora i biskupa pomocniczego, wikariusza generalnego i wikariusza bis-

kupiego.
13 Pod tym pojeÎ ciem nalezÇy rozumiecÂ proboszcza we wøasÂciwym znaczeniu, pro-

boszcza personalnego, proboszcza tymczasowego, administratora parafii, wikariusza

parafii lub kapøana na skutek wakansu parafii, poszczegoÂ lnych kapøanoÂw, kapelanoÂw

wojskowych i kapelanoÂw emigrantoÂw. Zob. J. Rapacz, Zwyczajna forma zawarcia

maøzÇenÂstwa wedøug Kodeksu Jana Pawøa II, ¹Prawo Kanoniczneº 41(1998), nr 1-2,

s. 240-242.
14 Kan. 1112 KPK.
15 TamzÇe.
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sÂwiadkowie. Na pewno powinni bycÂ zdolni do zasÂwiadczenia doko-
nanego maøzÇenÂ stwa, ponadto muszaÎ bycÂ obecni w czasie uroczystosÂci
zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego. Wykluczone saÎ tutaj osoby chore
umysøowo, beÎdaÎce w stanie upojenia alkoholowego czy narkotycz-
nego oraz nieprzytomne16. Zwykøymi sÂwiadkami mogaÎ bycÂ zaroÂwno
meÎzÇczyzÂni, jak i kobiety, katolicy i niekatolicy, zatem roÂwniezÇ nie-
ochrzczeni.

Podczas zwyczajnej formy zawarcia maøzÇenÂstwa wymagana jest
jednoczesna obecnosÂcÂ sÂwiadka kwalifikowanego, jak roÂwniezÇ dwoÂch
sÂwiadkoÂw zwykøych. Ta obecnosÂcÂ wymagana jest do wazÇnosÂci zwiaÎz-
ku maøzÇenÂskiego17.

Warunki wazÇnej asystencji

SÂwiadek kwalifikowany asystujaÎcy w czasie zawierania zwiaÎzku
maøzÇenÂskiego wysteÎpuje w imieniu KosÂcioøa. Jest sÂwiadkiem z urzeÎdu
i dlatego musi posiadacÂ odpowiednie upowazÇnienie ze strony KosÂ-
cioøa. Samo jednak upowazÇnienie nie jest wystarczajaÎce do wazÇnosÂci
formy kanonicznej. Powinien on bowiem speøniacÂ jeszcze inne wy-
magania. OtoÂzÇ zgodnie z kan. 1108 § 2 KPK pyta nupturientoÂw, czy
wyrazÇajaÎ zgodeÎ na maøzÇenÂstwo, a nasteÎpnie przyjmuje jaÎ w imieniu
KosÂcioøa. Aby speønicÂ ten wymoÂg, sÂwiadek kwalifikowany musi bycÂ
fizycznie obecny w czasie zawierania maøzÇenÂstwa, nadto powinien
bycÂ sÂwiadom swej czynnosÂci.

Wøadza ordynariusza miejsca oraz proboszcza, jako zwyczajnych
sÂwiadkoÂw urzeÎdowych upowazÇnionych przez samo prawo do bøogo-
søawienÂstwa maøzÇenÂ stw, ma charakter terytorialny18. Prawodawca
bowiem zaznacza, zÇe jeden i drugi na mocy swego urzeÎdu, w grani-
cach wøasnego terytorium wazÇnie asystujaÎ maøzÇenÂstwom nie tylko

16 J. Rapacz, Zwyczajna forma zawarcia maøzÇenÂstwa, s. 247; A. Tunia, Forma

kanoniczna a skutki cywilne maøzÇenÂstw zawieranych w trybie art. 1§ 2 KRO, Lublin

2000; zob. kan. 124 § 1 KPK.
17 J. Rapacz, Zwyczajna forma zawarcia maøzÇenÂstwa; zob. T. Pawluk, Prawo

kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II. Prawo maøzÇenÂskie, t. 3, Olsztyn 1984,

s. 176.
18 P. Hemperek, W. GoÂralski, Komentarz do Kodeksu, s. 290.
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swoich podwøadnych, lecz takzÇe obcych, jesÂli jedno z nich nalezÇy do
obrzaÎdku øacinÂ skiego, chyba zÇe wyrokiem lub dekretem zostali eks-
komunikowani, ukarani interdyktem lub suspendowani. Poza urzeÎ -
dowymi sÂwiadkami zwyczajnymi upowazÇnionymi z samego prawa do
asystowania przy zawieraniu maøzÇenÂstw mogaÎ wysteÎpowacÂ roÂwniezÇ

sÂwiadkowie delegowani.
Nowym elementem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1993 r. jest

mozÇliwosÂcÂ udzielania delegacji ogoÂ lnej. ZaroÂwno bowiem ordyna-
riusz miejsca, jak i proboszcz mogaÎ delegowacÂ kapøana lub diakona
do staøego bøogosøawienia maøzÇenÂ stw w granicach jednostek teryto-
rialnych delegujaÎcego19. WczesÂniej tego rodzaju delegacja, tylko jed-
nak w odniesieniu do terytorium parafii, byøa mozÇliwa co do wika-
riuszy parafialnych. W odniesieniu do pozostaøych duchownych de-
legacja mogøa bycÂ udzielona wyøaÎcznie do bøogosøawienia okresÂlo-
nych maøzÇenÂstw20.

Obok sÂwiadka urzeÎdowego do wazÇnosÂci zwyczajnej formy wyma-
ga sieÎ obecnosÂci dwoÂch sÂwiadkoÂw nieurzeÎdowych, czyli zwykøych21.
Prawodawca domaga sieÎ w sposoÂb bezwzgleÎdny obecnosÂci tych
ostatnich i to obecnosÂci bezposÂredniej, czyli na miejscu, gdzie nuptu-
rienci wyrazÇajaÎ zgodeÎ maøzÇenÂskaÎ.

Zapis kodeksowy wskazuje nadto parafieÎ , w ktoÂrej powinno sieÎ
maøzÇenÂstwo zawieracÂ. Chodzi o parafieÎ , gdzie przynajmniej jedno
z nupturientoÂw ma staøe albo tymczasowe zamieszkanie lub co naj-
mniej miesieÎ czny pobyt. Osoby niemajaÎce ani staøego, ani tymczaso-
wego zamieszkania, czyli tuøacze, mogaÎ zawrzecÂ maøzÇenÂstwo w para-
fii, gdzie aktualnie przebywajaÎ. Za zezwoleniem miejscowego ordy-
nariusza albo wøasnego proboszcza wolno zawrzecÂ maøzÇenÂstwo poza
wyzÇej okresÂlonymi miejscami22.

19 Kan. 1111 § 1 KPK.
20 M. P. Gajda, Prawo maøzÇenÂskie, s. 164; E. Sztafrowski, PodreÎcznik prawa

kanonicznego, s. 121.
21 Kan. 1108 § 1 KPK.
22 Kan. 1115 KPK.
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ObowiaÎzywalnosÂcÂ formy

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. zobowiaÎzywaø do kano-
nicznej formy zawarcia maøzÇenÂstwa wszystkich ochrzczonych w KosÂ-
ciele katolickim i nawroÂconych donÂ z herezji lub schizmy, chocÂby
poÂzÂniej odeszli od KosÂcioøa katolickiego23. Tymczasem Kodeks Jana
Pawøa II przynosi zasadniczaÎ zmianeÎ w tym wzgleÎdzie, stanowiaÎc, zÇe
forma prawna wyzÇej okresÂlona powinna bycÂ zachowana, jesÂli przy-
najmniej jedna ze stron zawierajaÎcych maøzÇenÂstwo zostaøa ochrzczo-
na w KosÂciele katolickim lub zostaøa do niego przyjeÎ ta i nie odstaÎpiøa
odenÂ formalnym aktem, z zachowaniem przepisoÂw kan. 1127 § 2
KPK24.

Motywem tej zmiany przepisu byøy wzgleÎdy ekumeniczne. Do
formy kanonicznej nie saÎ juzÇ zobowiaÎzani ci, ktoÂ rzy chocÂ ochrzczeni
w KosÂciele katolickim, lub nawroÂceni do niego, nie pozostajaÎ w nim
aktualnie, gdyzÇ odstaÎpili od niego formalnym aktem: deklaracjaÎ urzeÎ -
dowaÎ søownaÎ, pismem lub czynem. JesÂli nastaÎpi jedynie wewneÎ trzne
odstaÎpienie od KosÂcioøa katolickiego, nie zwalnia to od obowiaÎzku
zachowania formy kanonicznej zawarcia maøzÇenÂstwa. Forma kano-
niczna obowiaÎzuje woÂwczas, gdy przynajmniej jedna ze stron zostaøa
ochrzczona w KosÂciele katolickim lub zostaøa do niego przyjeÎ ta i nie
odstaÎpiøa od niego formalnym aktem. Zatemw przypadkumaøzÇenÂstw
strony katolickiej ze stronaÎ niekatolickaÎ forma prawna jest obowiaÎ-
zujaÎca. Prawodawca przewidziaø jednakmozÇliwosÂcÂ uzyskaniaw takim
przypadku dyspensy od formy prawnej. Osoby, ktoÂ re nie saÎ obowiaÎ-
zane do zachowania formy prawnej KosÂcioøa katolickiego, mogaÎ za-
wieracÂ maøzÇenÂ stwo w jakiejkolwiek formie, np. przypisanej prawem
sÂwieckim. Z kolei katolicy ochrzczeni, przynalezÇni do jakiejsÂ wspoÂ l-
noty, zawierajaÎ maøzÇenÂstwo okresÂlone w swoim wøasnym prawo-
dawstwie.

23 W. GoÂralski, Kanoniczne prawo maøzÇenÂskie, s. 124.
24 Kan. 1117 KPK.
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Wpis maøzÇenÂstwa do ksiaÎg

MaøzÇenÂstwo jest umowaÎ tak doskonaøaÎ, zÇe domaga sieÎ nie tylko
zawarcia jej w okresÂlonej formie o charakterze publicznym, ale roÂw-
niezÇ udokumentowania zaistniaøego stanu rzeczy. Ustawodawca Po-
wszechny zaleca: ¹Po zawarciu maøzÇenÂstwa, proboszcz miejsca za-
warcia lub jego zasteÎpca, chociazÇby zÇaden z nich przy nim nie asys-
towaø, powinien jak najszybciej zapisacÂ w ksieÎdze zasÂlubionych na-
zwiska maøzÇonkoÂw, osoby asystujaÎcej i sÂwiadkoÂw, a takzÇe miejsce
i dateÎ zawarcia maøzÇenÂstwa, w sposoÂb okresÂlony przez KonferencjeÎ
Episkopatu lub przez biskupa diecezjalnego25.

PowyzÇszy obowiaÎzek zostaø wprowadzony juzÇ przez soboÂr try-
dencki i pozostaje w sÂcisøym zwiaÎzku z przepisem o prowadzeniu
ksiaÎg parafialnych. PowinnosÂcÂ zapisania faktu zawarcia maøzÇenÂstwa
ciaÎzÇaÎca na proboszczu miejsca, w ktoÂrym maøzÇenÂ stwo zostaøo zawar-
te, nie jest czynnosÂciaÎ, ktoÂ ra wpøywa na fakt wazÇnego zawarcia maø-
zÇenÂstwa, lecz nalezÇy do caøoksztaøtu proceduralnego. Jak z przytoczo-
nego wyzÇej kanonu wynika, zapis powinien obejmowacÂ dane perso-
nalne zaroÂwno stron, jak i sÂwiadka urzeÎdowego oraz sÂwiadkoÂw zwyk-
øych, poza tym miejsce i dateÎ zawarcia umowy maøzÇenÂskiej.

Gdy zawarcie maøzÇenÂstwa odbyøo sieÎ poza wøasnaÎ parafiaÎ, pro-
boszcz miejsca zawarcia po spisaniu aktu powiadamia o tym na pi-
sÂmie proboszcza, ktoÂ ry przeprowadziø badanie przedsÂlubne26. Zapi-
sanie maøzÇenÂstwa nalezÇy do podstawowych obowiaÎzkoÂw, dotyczaÎ-
cych dokonania koniecznych adnotacji. MaøzÇenÂstwo zawarte musi
bycÂ odnotowane takzÇe w ksieÎdze ochrzczonych, w ktoÂrej zapisany
jest chrzest maøzÇonkoÂw. JesÂli ktosÂ zawarø maøzÇenÂstwo poza parafiaÎ
chrztu, proboszcz miejsca ma obowiaÎzek przesøacÂ jak najszybciej do
proboszcza chrztu zawiadomienie o zawarciu maøzÇenÂstwa.

IstniejaÎ wyjaÎtki od powyzÇszych zasad. DotyczaÎ one maøzÇenÂstw
tajnych. MaøzÇenÂstwo tajne nie jest zapisane w zwykøej ksieÎdze zasÂlu-
bionych i nie czyni sieÎ o nim wzmianki, czyli adnotacji w ksieÎdze

25 Kan. 1121 § 1 KPK.
26 E. Sztafrowski, PodreÎcznik prawa kanonicznego, s. 134; E. Sztafrowski,

ChrzesÂcijanÂskie maøzÇenÂstwo, Warszawa 1985, s. 116.
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ochrzczonych. Akt takiego maøzÇenÂstwa zostaje spisany tylko w spe-
cjalnej ksieÎdze przechowywanej w tajnym archiwum kurii27.

2. FORMA ZAWARCIA MAèZÇ ENÂ STWA W SÂWIETLE KODEKSU

RODZINNEGO I OPIEKUNÂ CZEGO

Prawodawca cywilny widzi w maøzÇenÂstwie podstawowaÎ komoÂrkeÎ
spoøeczenÂstwa, dlatego przepisami prawnymi sÂcisÂle okresÂla warunki
potrzebne do zaistnienia maøzÇenÂstwa, moÂwi takzÇe o skutkach cywil-
noprawnych tego aktu, otacza maøzÇenÂstwo ochronaÎ i sprzyja jego
prawidøowemu funkcjonowaniu.

W kodeksie rodzinnym i opiekunÂczym (k.r.o.) z 1964 r. nie zos-
taøa zawarta definicja maøzÇenÂstwa, ale w pisÂmiennictwie prawniczym
podejmowane saÎ roÂzÇne proÂby okresÂlenia maøzÇenÂstwa, ze zwroÂceniem
uwagi na ten element, ktoÂ ry konstytuuje teÎ instytucje prawnaÎ. WsÂroÂd
autoroÂw, ktoÂ rzy starajaÎ sieÎ podacÂ okresÂlenie maøzÇenÂstwa, zwracajaÎc
na konstytutywne elementy, saÎ m.in. J. Ignatowicz28, S. Grzybowski29

oraz J. Winiarz30. Autorzy w analizach dostrzegajaÎ, zÇe generalnaÎ

27 E. Sztafrowski,ChrzesÂcijanÂskie maøzÇenÂstwo, s. 116; P. Hemperek, W. GoÂralski,

Komentarz do Kodeksu, s. 304.
28 Podaje, zÇe maøzÇenÂ stwo jest to powstaøy z woli maøzÇonkoÂw, ale w sposoÂb sfor-

malizowany trwaøy zwiaÎzek kobiety i meÎzÇczyzny, beÎdaÎcy takzÇe stosunkiem prawnym

o charakterze wzajemnym, ktoÂry polega na maksymalnym zespoleniu maøzÇonkoÂw

w sferze ich stosunkoÂw osobistych oraz powazÇnym powiaÎzaniu w sferze stosunkoÂw

majaÎtkowych, przy zachowaniu roÂwnorzeÎdnej pozycji obydwu partneroÂw. J. Ignato-

wicz, Prawo rodzinne. Zarys wykøadu. Warszawa 1996, s. 62.
29 Wg niegomaøzÇenÂ stwo to trwaøy, ale nie nierozerwalny zwiaÎzek meÎzÇczyzny i ko-

biety, powstajaÎcy w sposoÂb dokøadnie uregulowany postanowieniami obowiaÎzujaÎcego

prawa i rodzaÎcy roÂwniezÇ dokøadnie uregulowane skutki oraz oparty na zasadzie roÂw-

nouprawnienia maøzÇonkoÂw. S. Grzybowski, Prawo rodzinne, Warszawa 1980, s. 35.
30 Ten ostatni na podstawie obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw okresÂla zwiaÎzek maøzÇenÂ -

ski jako trwaøy stosunek prawny, øaÎczaÎcy zwykle dozÇywotnio meÎzÇczyzneÎ i kobieteÎ ,

ktoÂ rzy z zachowaniem konstytutywnych przesøanek przewidzianych w postanowie-

niach k.r.o. dokonali czynnosÂci prawnej zawarcia maøzÇenÂ stwa i w nasteÎpstwie jej do-

konania stali sieÎ roÂwnoprawnymi podmiotami kompleksu praw i obowiaÎzkoÂw maøzÇenÂ -

skich dla optymalnej realizacji funkcji spoøecznych zaøozÇonych przez ich zwiaÎzek ro-

dziny. J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1995, s. 33.

KAZIMIERZ DULLAK200



intencjaÎ prawodawcy jest nadanie aktowi zawarcia maøzÇenÂstwa cha-
rakteru doniosøego i uroczystego, odpowiadajaÎcego randze tej czyn-
nosÂci prawnej.

Forma zawarcia maøzÇenÂ stwa nie jest zalezÇna wyøaÎcznie od osoÂb
zawierajaÎcych zwiaÎzek maøzÇenÂski, lecz musi sieÎ odbycÂ zgodnie z prze-
pisami prawa i w sposoÂb nadajaÎcy jej wyjaÎtkowy charakter. Nie tylko
jednak podkresÂlenie doniosøosÂci chwili i rangi maøzÇenÂstwa jest celem
sÂcisøego narzucenia formy zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego31. PanÂ -
stwo, beÎdaÎce zÇywotnie zainteresowane ksztaøtem rodziny, w formie
zawarcia maøzÇenÂ stwa widzi roÂwniezÇ pewne gwarancje nadania mu
takiego wymiaru, jaki przyniesie korzysÂci spoøeczenÂstwu oraz w for-
mie tej zawiera pewne elementy pozwalajaÎce uniknaÎcÂ naduzÇycia pra-
wa lub wolnosÂci czøowieka. Dlatego tezÇ gdyby osÂwiadczenia o wstaÎ-
pieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂ ski zostaøy zøozÇone bez zachowania przypi-
sanej formy, maøzÇenÂstwo nie byøoby zawarte32.

2.1. PRZESèANKI ISTNIENIA MAèZÇ ENÂ STWA

Zawarcie maøzÇenÂstwa jest czynnosÂciaÎ prawnaÎ o charakterze dwu-
stronnym, dla ktoÂrej dokonania i skutecznosÂci ustawa przewiduje
trzy grupy przesøanek. Pierwsza grupa to przesøanki istnienia maøzÇenÂ -
stwa, druga ± przesøanki formalnoporzaÎdkowe, trzecia to tzw. w tra-
dycyjnej terminologii przeszkody maøzÇenÂskie, ktoÂ rych istnienie wy-
øaÎcza zawarcie maøzÇenÂstwa33.

Art. 1 § 1 k.r.o. stanowi: ¹MaøzÇenÂstwo zostaje zawarte, gdy meÎzÇ-
czyzna i kobieta jednoczesÂnie obecni zøozÇaÎ przed kierownikiem urzeÎ -
du stanu cywilnego osÂwiadczenie, zÇe wsteÎpujaÎ ze sobaÎ w zwiaÎzek
maøzÇenÂskiº. Z przepisu tego wynika, zÇe ustawa uzalezÇnia dojsÂcie do
skutku maøzÇenÂstwa (istnienie maøzÇenÂstwa) od speønienia przesøanej,
ktoÂ re muszaÎ zachodzicÂ kumulatywnie34.

31 W. Piechocki, Zawarcie maøzÇenÂstwa, Warszawa 1983, s. 20.
32 TamzÇe.
33 J. Ignatowicz, Prawo, s. 65.
34 J. Winiarz, Prawo, s. 34; J. Ignatowicz, Prawo, s. 65.
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Przesøanka roÂzÇnosÂci pøci

MaøzÇenÂstwo mogaÎ zawrzecÂ ze sobaÎ tylko meÎzÇczyzna i kobieta.
Wypadki zawarcia maøzÇenÂstwa przez osoby tej samej pøci zdarzajaÎ
sieÎ niesøychanie rzadko, jednak saÎ notowane przez praktykeÎ . Zacho-
dzaÎ w przypadku tzw. obojnactwa u jednej z osoÂb zawierajaÎcych
maøzÇenÂstwo. O ile okolicznosÂcÂ ta wyjdzie na jaw, maøzÇenÂstwo wobec
braku jednej z przesøanek jego zawarcia jest nieistniejaÎce. Zostaje to
stwierdzone w procesie o ustalenie, zÇe maøzÇenÂstwo nie zostaøo zawar-
te (nie istnieje)35. Ustalenie tozÇsamosÂci pøci obojga maøzÇonkoÂw opie-
ra sieÎ na opinii biegøego36. Wobec jednak skomplikowanego charak-
teru takiego badania praktycznie opinie wydaje odpowiedni instytut
naukowy lub naukowo-badawczy37.

KoniecznosÂcÂ zachowania przesøanki roÂzÇnosÂci pøci wyøaÎcza zawar-
cie maøzÇenÂstwa przez dwoÂch homoseksualistoÂw lub dwie lesbijki.
Zasada roÂzÇnosÂci pøci jest coraz bardziej kwestionowana w lewicowych
sÂrodowiskach politycznych. Podobnie dzieje sieÎ w niektoÂrych krajach
Europy Zachodniej, gdzie tendencja ta pozwala nawet na zawarcie
takich zwiaÎzkoÂw na wzoÂr maøzÇenÂ ski. Dzieje sieÎ to na podstawie
uchwaøy Parlamentu Europejskiego, ktoÂ ra zleciøa parlamentom kra-
joÂw stowarzyszonych przyznawanie zwiaÎzkom osoÂb tej samej pøci
praw maøzÇenÂskich oraz prawa adopcji dzieci. Innowacja ta jest
sprzeczna z porzaÎdkiem naturalnym i poczuciem moralnym spoøe-
czenÂstwa. Z tego wzgleÎdu nie sposoÂb jej zaakceptowacÂ38.

RoÂzÇnica pøci musi wysteÎpowacÂ w chwili zawierania maøzÇenÂstwa.
JezÇeli przeksztaøcenie pøci nastaÎpi po zawarciu maøzÇenÂ stwa, maøzÇenÂ -
stwo nie mozÇe bycÂ poczytywane za niezawarte z powodu braku roÂzÇ-

35 Z. Wiszniewski, Zawarcie maøzÇenÂstwa, w: Kodeks Rodzinny i OpiekunÂczy.

Komentarz, red. M. GrudzinÂ ski, J. Ignatowicz, Warszawa 1966, s. 1.
36 K. Piasecki, MaøzÇenÂstwo, w: Kodeks rodzinny i opiekunÂczy z komentarzem,

red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1990, s. 67.
37 Z. Wiszniewski, Zawarcie maøzÇenÂstwa, s. 2.
38 J. Ignatowicz, Prawo, s. 66; E. Popøawska, Organy i procedura stanowienia

prawa wspoÂlnotowego oraz udziaø w niej panÂstw czøonkowskich, w: Prawo mieÎdzyna-

rodowe i wspoÂlnotowe w wewneÎtrznym porzaÎdku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa

1997, s. 164.
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nicy pøci nupturientoÂw. MaøzÇenÂstwo nie zostaøoby zawarte, gdyby
w akcie urodzenia sfaøszowano pøecÂ nupturienta i zamiast np. pøci
zÇenÂskiej wpisano meÎ skaÎ39.

Przesøanka jednoczesnej obecnosÂci nupturientoÂw

PowyzÇszaÎ przesøankeÎ wprowadziø dopiero k.r.o. w 1964 r. Ma
ona zapobiec zdarzajaÎcym sieÎ w przeszøosÂci, szczegoÂ lnie na wsi,
wypadkom oddzielnego stawiania sieÎ nupturientoÂw przed kierow-
nikiem urzeÎdu stanu cywilnego ¹w wolnej chwiliº40. Wprawdzie
wypadki takie zdarzaøy sieÎ bardzo rzadko, jednak byøy nie do po-
godzenia z wyjaÎtkowaÎ wzniosøosÂciaÎ chwili zawarcia maøzÇenÂ stwa
oraz z powagaÎ aktu. Przesøanka jednoczesnej obecnosÂci nupturien-
toÂw oznacza, zÇe oboje saÎ obecni podczas przebiegu zdarzenia
prawnego, a osÂwiadczenia, zÇe wsteÎpujaÎ ze sobaÎ w zwiaÎzek maøzÇenÂ -
ski, skøadajaÎ w bezposÂredniej kolejnosÂci41. Dopuszczalna jest roÂw-
niezÇ sytuacja, w ktoÂrej maøzÇenÂ stwo zostanie zawarte przez peøno-
mocnika.

Przesøanka zgodnych osÂwiadczenÂ woli

Z tego wymogu wynika przede wszystkim fakt, zÇe osÂwiadczenia
woli nupturientoÂw muszaÎ bycÂ w ogoÂ le zøozÇone. Gdyby nupturienci
lub jeden z nich dziaøaø pod wpøywem przymusu fizycznego, przyjmu-
je sieÎ , zÇe osÂwiadczenia takie nie zostaøy zøozÇone. NasteÎpnie osÂwiad-
czenia nupturientoÂw muszaÎ bycÂ zgodne, tzn. zÇe kazÇdy z nich wyrazÇa
woleÎ zawarcia maøzÇenÂstwa ze stawajaÎcym partnerem42. Przesøanka ta
wskazuje takzÇe, zÇe osÂwiadczenie powyzÇsze musi bycÂ zøozÇone osobisÂ-
cie. WyjaÎtki od tej zasady zawarte saÎ w art. 6 k.r.o., ktoÂ ry przewiduje
i zezwala na zøozÇenie osÂwiadczenia o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski
osobie peønomocnika43. Sytuacja taka jest obwarowana wymogami:

39 J. Winiarz, Prawo, s. 40-41; A. Zielonecki, Zawarcie maøzÇenÂstwa, Wrocøaw

1982, s. 62-63.
40 J. Ignatowicz, Prawo, s. 66; Z. Wiszniewski, Zawarcie maøzÇenÂstwa, s. 4.
41 J. Winiarz, Prawo, s. 41.
42 J. Ignatowicz, Prawo, s. 66.
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1) dopuszczalne jest to wtedy, kiedy wysteÎpujaÎ wazÇne powody, 2)
wymagane jest koniecznie uzyskanie w tym celu zezwolenia saÎdu,
3) peønomocnictwo powinno bycÂ udzielone na pisÂmie z podpisem
urzeÎdowo posÂwiadczonym, ponadto powinno wymieniacÂ osobeÎ ,
z ktoÂ raÎ maøzÇenÂstwo ma bycÂ zawarte44.

Przesøanka udziaøu czynnika urzeÎdowego

MaøzÇenÂstwo mozÇe bycÂ skutecznie zawarte przed kierownikiem
urzeÎdu stanu cywilnego w drodze zøozÇenia przez nupturientoÂw zgod-
nego osÂwiadczenia woli o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski. O tym,
kto jest kierownikiem USC oraz kto w jego zasteÎpstwie mozÇe przyj-
mowacÂ osÂwiadczenie o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski, rozstrzygajaÎ
przepisy prawa o aktach stanu cywilnego. ZøozÇenie osÂwiadczenÂ
o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski przed innaÎ osobaÎ nie powoduje
skutku zawarcia maøzÇenÂstwa45. Udziaø kierownika USC przy samym
akcie zawarcia maøzÇenÂstwa polega na odebraniu od stron wspomnia-
nych osÂwiadczenÂ oraz na ogøoszeniu, zÇe wskutek ich zøozÇenia maøzÇenÂ -
stwo zostaøo zawarte46. W przypadku obywateli polskich przebywa-
jaÎcych za granicaÎ kompetentnym czynnikiem urzeÎdowym jest polski
konsul lub osoba wyznaczona do wykonania funkcji konsula47.

Z przesøanki udziaøu czynnika urzeÎdowego wynika, zÇe nie stano-
wi zawarcia maøzÇenÂstwa zøozÇenie osÂwiadczenÂ woli przez nupturien-
toÂw tylko w obecnosÂci sÂwiadkoÂw. Nie ma takzÇe maøzÇenÂstwa, jesÂli
asystujaÎca przy jego zawarciu osoba w trybie art. 1 § 1 k.r.o. nie byøa
upowazÇnionaÎ do tego osobaÎ48.

PowyzÇsze przesøanki saÎ koniecznymi warunkami zawarcia maø-
zÇenÂstwa cywilnego, co oznacza, zÇe z braku ktoÂrejkolwiek z nich maø-

43 J. Ignatowicz, Prawo; Z. Wiszniewski, Zawarcie maøzÇenÂstwa, s. 2.
44 PodobnaÎ sytuacjeÎ przewiduje ustawodawca kosÂcielny, gdy w kan. 1104 § 1

KPK zezwala na obecnosÂcÂ peønomocnika.
45 T. SmyczynÂski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze, Warszawa 1997, s. 23.
46 Art. 8 § 1-3 k.r.o.
47 J. Ignatowicz, Prawo, s. 67; T. SmyczynÂski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze, s. 24.
48 J. Ignatowicz, Prawo, s. 67.
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zÇenÂstwo nie jest zawarte. MaøzÇenÂstwo dotknieÎ te takim brakiem
okresÂla sieÎ terminem ¹maøzÇenÂstwo nie istniejeº.

2.2. PRZESèANKI FORMALNOPORZAÎDKOWE

Zawarcie maøzÇenÂstwa wymaga dopeønienia kilku formalnosÂci.
Grupa przesøanek omawianych w tej czeÎ sÂci obejmuje wymagania
poprzedzajaÎce zawarcie zwiaÎzku maøzÇenÂskiego lub zwiaÎzane ze zøo-
zÇeniem osÂwiadczenÂ o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski (art. 3-5 oraz
7-9 k.r.o.). Prawodawca polski wprowadziø przesøanki formalnopo-
rzaÎdkowe z roÂzÇnych przyczyn. NajwazÇniejszaÎ z nich jest zapobiezÇenie
zawieraniu maøzÇenÂstw wadliwych, np. bigamicznych. DalszaÎ wazÇnaÎ
przyczynaÎ jest podniesienie rangi czynnosÂci prawnej, jakaÎ jest zawie-
ranie maøzÇenÂstwa49. Ponadto istotne jest ujednolicenie trybu posteÎ -
powania przy zawieraniu maøzÇenÂstwa50.

Na powyzÇsze przesøanki skøadajaÎ sieÎ nakazy i wymogi. NalezÇy
jednak zaznaczycÂ, zÇe niedopeønienie ich nie ma wpøywu na wazÇnosÂcÂ
zawartegomaøzÇenÂstwa, o czym pisze J. Winiarz w podreÎ cznikuPrawo
rodzinne: ¹niezadosÂcÂuczynienie ktoÂremukolwiek z powyzÇszych wy-
mogoÂw formalnoporzaÎdkowych nie ma wpøywu na skutecznosÂcÂ za-
warcia maøzÇenÂstwa i nie mozÇna, powoøujaÎc sieÎ na niezachowanie ktoÂ -
rejkolwiek z przesøanek tej grupy, domagacÂ sieÎ jego uniewazÇnieniaº51.

WøasÂciwy UrzaÎd Stanu Cywilnego

MaøzÇenÂstwo powinno bycÂ zawarte w USC wøasÂciwym dla miejsca
zamieszkania jednej ze stron. Dopuszcza sieÎ zawarcie maøzÇenÂstwa
w innym urzeÎdzie za zezwoleniem wøasÂciwego miejscowo kierownika
USC, udzielonego ze wzgleÎdu na istnienie uzasadnionych przyczyn
i wyjaÎtkowo wazÇnych powodoÂw52. InnaÎ okolicznosÂciaÎ pozwalajaÎcaÎ

49 TamzÇe, s. 68.
50 J. Winiarz, Prawo, s. 48.
51 TamzÇe, s. 53.
52 T. SmyczynÂski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze, s. 24.
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stanaÎcÂ w innym urzeÎdzie jest niebezpieczenÂstwo grozÇaÎce bezposÂred-
nio zÇyciu53. ZwieÎksza to ceremoniaø aktu, dodaje mu powagi, a tym
samym zmierza do wywoøania w sÂwiadomosÂci maøzÇonkoÂw gøeÎbokiego
przezÇycia.

Uprzednio zøozÇona dokumentacja

Ustawodawca postanawia: ¹JezÇeli otrzymanie dokumentu, ktoÂ re
osoba zamierzajaÎca zawrzecÂ maøzÇenÂstwo jest obowiaÎzana zøozÇycÂ lub
przedstawicÂ kierownikowi USC, napotyka trudne do pokonania
przeszkody, saÎd mozÇe zwolnicÂ teÎ osobeÎ od obowiaÎzku zøozÇenia lub
przedstawienia tego dokumentuº54. Zatem nupturienci powinni wy-
kazacÂ swojaÎ tozÇsamosÂcÂ na podstawie dokumentoÂw pozwalajaÎcych na
ustalenie stanu cywilnego oraz wieku, tj. akt urodzenia, orzeczenie
saÎdu rozwiaÎzujaÎce albo uniewazÇniajaÎce maøzÇenÂ stwo, akt zgonu po-
przedniego maøzÇonka, orzeczenie o uznaniu go za zmarøego, zezwo-
lenie saÎdu na zawarcie maøzÇenÂstwa. JesÂli maøzÇenÂstwo ma bycÂ zawarte
z cudzoziemcem, musi on przedstawicÂ dokument stwierdzajaÎcy zdol-
nosÂcÂ do zawarcia maøzÇenÂstwa wedøug swojego prawa ojczystego55.
JesÂli natomiast osÂwiadczenie o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski ma
bycÂ zøozÇone przez peønomocnika, jest on zobowiaÎzany przedstawicÂ
kierownikowi USC stosowne peønomocnictwo. Ponadto nupturienci
skøadajaÎ pisemne zapewnienie, zÇe nie wiedzaÎ o istnieniu okolicznosÂci
wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa. Chodzi zwøaszcza o tzw. prze-
szkody zawarcia maøzÇenÂstwa, jak pokrewienÂstwo czy istniejaÎcy juzÇ

weÎzeø maøzÇenÂski56.
¹Osobom zamierzajaÎcym zawrzecÂ maøzÇenÂstwo w sposoÂb okresÂlo-

ny w art. 1 § 2-3 k.r.o. kierownik UrzeÎdu Stanu Cywilnego wydaje
zasÂwiadczenie stwierdzajaÎce brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawar-
cie maøzÇenÂstwa oraz tresÂcÂ i dateÎ zøozÇenia przed nim osÂwiadczenÂ
w sprawie nazwisk przyszøych maøzÇonkoÂw i ich dzieciº57. W dalszym

53 J. Ignatowicz, Prawo, s. 68.
54 Art. 3 § 2 k.r.o.
55 T. SmyczynÂski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze, s. 24.
56 TamzÇe.
57 Art. 41 § 1 k.r.o.
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ciaÎgu czytamy: ¹ZasÂwiadczenie traci moc po upøywie trzech miesieÎ cy
od dnia jego wydaniaº (§ 2). MaøzÇenÂstwo nie mozÇe jednak bycÂ za-
warte przed upøywem miesiaÎca od dnia zøozÇenia przez nupturientoÂw
zapewnienia, zÇe nie wiedzaÎ o istnieniu okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych
zawarcie przez nich maøzÇenÂstwa. Przepis ten søuzÇy przede wszystkim
lepszemu wzajemnemu poznaniu sieÎ partneroÂw i chroni przed po-
wzieÎ ciem decyzji o maøzÇenÂstwie pod wpøywem chwili, bez gøeÎbszego
namysøu, zmusza strony do powazÇnego przemysÂlenia decyzji o zawar-
ciu maøzÇenÂ stwa58.

W sytuacji niebezpieczenÂstwa grozÇaÎcego bezposÂrednio zÇyciu jed-
nej ze stron osÂwiadczenia o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski mogaÎ
bycÂ zøozÇone niezwøocznie przed kierownikiem urzeÎdu bez zøozÇenia
lub przedstawienia dokumentoÂw niezbeÎdnych do zawarcia maøzÇenÂ -
stwa. Jednak w takich sytuacjach strony nie saÎ zwolnione ze zøozÇenia
zapewnienia o tym, zÇe nie wiedzaÎ o istnieniu okolicznosÂci wyøaÎczajaÎ-
cych zawarcie maøzÇenÂstwa59.

ObowiaÎzkowa obecnosÂcÂ sÂwiadkoÂw

¹JezÇeli maøzÇenÂstwo jest zawierane przed kierownikiem UrzeÎdu
Stanu Cywilnego, osÂwiadczenia o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski
powinny bycÂ zøozÇone publicznie w obecnosÂci dwoÂch peønoprawnych
sÂwiadkoÂwº60. Publicznie, tzn. zÇe kazÇda osoba postronna ma prawo
wsteÎpu i zÇe jawnosÂci dokonywanego aktu prawnego nie mozÇna wy-
øaÎczycÂ61. Zawarcie maøzÇenÂstwa nasteÎpuje z zachowaniem solennej
formy. Kierownik urzeÎdu w czasie przyjmowania osÂwiadczenÂ o wstaÎ-
pieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski nosi odznakeÎ , ktoÂ rej wzoÂr i sposoÂb no-
szenia okresÂla, w drodze rozporzaÎdzenia, Minister Spraw WewneÎ trz-
nych i Administracji. Uroczysta forma zobowiaÎzuje osoby, ktoÂ re za-
wierajaÎ maøzÇenÂstwo, do odpowiedniego ubrania sieÎ i godnego zacho-
wania, a UrzaÎd Stanu Cywilnego do starannego urzaÎdzenia sali,

58 Z. Wiszniewski, Zawarcie maøzÇenÂstwa, s. 16.
59 Art. 9 § 1 k.r.o.
60 Art. 7 § 1 k.r.o.
61 J. Winiarz, Prawo, s. 51-52.
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w ktoÂrej zostaje zawarte maøzÇenÂstwo62. Przed przystaÎpieniem do ce-
remonii kierownik USC ma obowiaÎzek sprawdzicÂ tozÇsamosÂcÂ nie tyl-
ko nupturientoÂw, ale roÂwniezÇ tozÇsamosÂcÂ i peønoletnosÂcÂ sÂwiadkoÂw.

ObowiaÎzujaÎca formuøa

ZøozÇenie osÂwiadczenÂ i ogøoszenie zawarcia maøzÇenÂstwa poprze-
dzone jest pytaniem. Kierownik USC najpierw zapytuje meÎzÇczyzneÎ
i kobieteÎ , czy zamierzajaÎ zawrzecÂ ze sobaÎ maøzÇenÂ stwo. JezÇeli usøyszy
zgodnaÎ odpowiedzÂ obojga, wzywa ich do zøozÇenia osÂwiadczenÂ o wstaÎ-
pieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski oraz osÂwiadczenÂ w sprawie nazwisk maø-
zÇonkoÂw i dzieci63. ¹O nazwisku, ktoÂ re kazÇdy z maøzÇonkoÂw beÎdzie
nosiø po zawarciu maøzÇenÂstwa, decyduje jego osÂwiadczenie zøozÇone
przed kierownikiem USC. OsÂwiadczenie mozÇe bycÂ zøozÇone bezpo-
sÂrednio po zawarciu maøzÇenÂstwa albo przed sporzaÎdzeniem przez
kierownika USC zasÂwiadczenia stwierdzajaÎcego brak okolicznosÂci
wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwaº64.

MaøzÇonkowie majaÎ nosicÂ wspoÂ lne nazwisko, beÎdaÎce dotychcza-
sowym nazwiskiem jednego z nich. KazÇdy z nupturientoÂw mozÇe roÂw-
niezÇ zachowacÂ swoje dotychczasowe nazwisko. Nazwisko utworzone
wwyniku poøaÎczenia nie mozÇe skøadacÂ sieÎ z wieÎ cej nizÇ dwoÂch czøonoÂw
(§ 2). W razie niezøozÇenia osÂwiadczenia w sprawie nazwiska kazÇde
z maøzÇonkoÂw zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko (§ 3).

Po zøozÇeniu osÂwiadczenÂ o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski przez
nupturientoÂw kierownik USC ogøasza, zÇe wskutek zgodnych osÂwiad-
czenÂ obu stron maøzÇenÂ stwo zostaøo zawarte65. Akt maøzÇenÂ ski, ktoÂ re-
go niezwøoczne sporzaÎdzenie po zøozÇeniu tych osÂwiadczenÂ nalezÇy do
obowiaÎzkoÂw kierownika USC, ma charakter jedynie dowodowy, tzn.
stwierdzajaÎcy, zÇe maøzÇenÂ stwo rzeczywisÂcie zostaøo zawarte66.

62 J. Winiarz, Prawo; T. SmyczynÂski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze, s. 25.
63 Art. 7 § 3 k.r.o.
64 Art. 25 § 1 k.r.o.
65 Art. 7 § 4 k.r.o.; M. i P. Woøochowiczowie, Prawne aspekty maøzÇenÂstwa i ro-

dziny, w: Zanim wybierzesz. Przygotowanie do zÇycia w rodzinie. Podstawy wychowa-

nia seksualnego, red. K. Zbytniewska, Warszawa 1998, s. 278.
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W wyjaÎtkowych sytuacjach ze wzgleÎdoÂw humanitarnych, jezÇeli
zÇyciu jednej ze stron zagrazÇa bezposÂrednie niebezpieczenÂ stwo, usta-
wodawca zezwala na niezwøoczne zawarcie maøzÇenÂstwa, bez zacho-
wania terminu, przed kierownikiemUSC bez przewidzianych w usta-
wie dokumentoÂw, a jedynie po zøozÇeniu przez strony zapewnienia,
zÇe nie wiedzaÎ o istnieniu okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maø-
zÇenÂstwa.

Istotny jest fakt, izÇ niezachowanie ktoÂrejkolwiek z przesøanek for-
malnoporzaÎdkowych nie powoduje niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa, ani nie
daje podstawy do jego uniewazÇnienia. MozÇe jedynie posÂrednio spo-
wodowacÂ wadliwosÂcÂ zawarcia maøzÇenÂstwa, np. w sytuacji gdy zostanie
ukryty fakt, izÇ jeden z nupturientoÂw nie jest stanu wolnego. JesÂli sam
kierownik USC przyczynia sieÎ do naruszenia powyzÇszych przesøanek,
mozÇe narazicÂ sieÎ na odpowiedzialnosÂcÂ søuzÇbowaÎ i dyscyplinarnaÎ67.

Forma zawarcia maøzÇenÂstwa zostaøa tak uksztaøtowana, by przez
swoÂ j uroczysty charakter i powageÎ uzmysøowiøa przyszøym maøzÇon-
kom doniosøosÂcÂ zÇyciowaÎ i znaczenie spoøeczne dokonywanego aktu.
Cel ten zostaje osiaÎgnieÎ ty przez fakt, zÇe zawarcie maøzÇenÂstwa nasteÎ -
puje przez zachowanie omawianych przesøanek.

3. ZAWARCIE MAèZÇ ENÂ STWA KONKORDATOWEGO

3.1. PRZESèANKI WYWARCIA PRZEZ MAèZÇ ENÂ STWO KANONICZNE

SKUTKOÂ W CYWILNOPRAWNYCH

Prawo kanoniczne i prawo polskie ksztaøtujaÎ w odmienny sposoÂb
nie tylko przesøanki formalnoprawne, ale i przesøanki materialne
(konstytutywne) zawarcia maøzÇenÂstwa68. Umowa konkordatowa
nie zobowiaÎzuje strony polskiej do zmiany wøasnych przepisoÂw regu-

66 J. Mikoøajewicz, Elementarne wiadomosÂci o prawie rodzinnym, w: Kompen-

dium wiedzy o spoøeczenÂstwie, panÂstwie i prawie, red. S. Wronkowska, Warszawa±

PoznanÂ 1997, s. 285-286.
67 J. Ignatowicz, Prawo, s. 143.
68 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu z 28 lipca 1993 r.,

¹Niedzielaº 36(1993), nr 49, s. 1, 15.
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lujaÎcych teÎ dziedzineÎ , nie zmierzajaÎc do narzucenia panÂstwu novum
prawa kanonicznego, a tym samym do naruszenia zasady niezalezÇ-
nosÂci panÂ stwowego porzaÎdku prawnego. JesÂli maøzÇenÂstwo kanonicz-
ne wchodzi w panÂ stwowy obroÂ t prawny, to beÎdzie sieÎ do niego sto-
sowacÂ ± niezalezÇnie od siebie ± normy jednego i drugiego prawa69.
Kwestie uznania skutkoÂw cywilnoprawnych maøzÇenÂ stwa konkorda-
towego reguluje art. 10 ust. 1 konkordatu z 1993 r. Konstrukcja
usteÎpu tego artykuøu, umozÇliwiajaÎc nadanie maøzÇenÂstwu kanoniczne-
mu skutecznosÂci na pøaszczyzÂnie prawa polskiego, w niczym nie na-
rusza kompetencji panÂstwa, ani tezÇ nie przyznaje KosÂcioøowi zÇadnych
uprawnienÂ 70. Pozostaje wyrazem konsekwentnego ucielesÂnienia za-
sady niezalezÇnosÂci i autonomii ± kazÇdego w swojej dziedzinie ± panÂ -
stwa i KosÂcioøa. Art. 10 ust. 1 konkordatu stanowi: ¹Od chwili za-
warcia maøzÇenÂstwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociaÎga za
sobaÎ zawarcie maøzÇenÂstwa zgodnie z prawem polskim, jezÇeli: 1) mieÎ -
dzy nupturientami nie istniejaÎ przeszkody wynikajaÎce z prawa pol-
skiego, 2) zøozÇaÎ oni przy zawarciu maøzÇenÂstwa zgodne osÂwiadczenie
woli dotyczaÎce wywarcia takich skutkoÂw i 3) zawarcie maøzÇenÂstwa
zostaøo wpisane w aktach stanu cywilnego w terminie pieÎ ciu dni od
zawarcia maøzÇenÂstwa; termin ten ulega przedøuzÇeniu, jezÇeli nie zostaø
dotrzymany z powodu siøy wyzÇszej, do czasu ustania tej przyczynyº71.

PowyzÇszy zapis oznacza, zÇe ta sama czynnosÂcÂ, jakaÎ jest zawarcie
maøzÇenÂstwa kanonicznego, jednoczesÂnie wywoøuje skutki w dwoÂch
porzaÎdkach prawnych: kosÂcielnym i panÂ stwowym72. Nie oznacza to
jednak, zÇe ustawodawca polski przenosi w caøosÂci z systemu prawa
KosÂcioøa katolickiego do systemu prawa polskiego instytucjeÎ maøzÇenÂ -
stwa kanonicznego. MaøzÇenÂstwo zawarte w trybie art. 10 ust. 1 sta-

69 TamzÇe, s. 34.
70 W. GoÂralski, A. PienÂdyk, Zasada niezalezÇnosÂci i autonomii PanÂstwa i KosÂcioøa

w Konkordacie Polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 61.
71 Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
72 J. Krukowski, Konkordat Polski, s. 198; zob. P. Majer, Uwagi odnosÂnie do

maøzÇenÂstwa konkordatowego ± art. 10 Konkordatu z 1993 r. a ustawodawstwo polskie,

¹Ius Matrimonialeº 6(2001), nr 12, s. 150; R. Sztychmiler, Ochrona trwaøosÂci maøzÇenÂ-

stwa w prawie kanonicznym i polskim oraz w Konkordacie z 28 lipca 1993 roku,

¹Roczniki Nauk Prawnychº 5(1995), s. 111-112.
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nowi dwa odreÎbne zdarzenia prawne: zwiaÎzek maøzÇenÂski kanoniczny
(beÎdaÎcy takim zdarzeniem wyøaÎcznie w porzaÎdku prawnymKosÂcioøa,
przyjeÎ tym do wiadomosÂci przez panÂstwo) oraz zwiaÎzek maøzÇenÂski
cywilny (stanowiaÎcy takie zdarzenie wyøaÎcznie w porzaÎdku prawnym
panÂstwa, przyjeÎ te do wiadomosÂci przez KosÂcioÂ ø)73. ZaroÂwno maøzÇenÂ -
stwo kanoniczne, jak i maøzÇenÂstwo cywilne, rodzaÎce dwie prawne
wieÎ zi maøzÇenÂ skie (wyznaniowaÎ i cywilnaÎ) zachowujaÎ w peøni swojaÎ
tozÇsamosÂcÂ. KazÇdy z tych zwiaÎzkoÂw, stanowiaÎc odreÎbny stosunek
prawny, podlega innemu systemowi norm prawnych74. Przemawia
za tym zasada wpisana do art. 1 konkordatu, proklamujaÎca poszano-
wanie odreÎbnosÂci dwoÂch porzaÎdkoÂw prawnych.

Ponadto od speøniania tych trzech warunkoÂw zalezÇy wazÇnosÂcÂ,
inaczej skutecznosÂcÂ maøzÇenÂstwa kanonicznego na forum panÂstwo-
wym. MaøzÇenÂstwo cywilne powstaje dopiero w chwili dokonania
wspomnianego wpisu do akt stanu cywilnego, a wieÎ c w terminie poÂzÂ-
niejszym nizÇ maøzÇenÂstwo kanoniczne75.

Brak przeszkoÂd

WsÂroÂd warunkoÂw uznania skutkoÂw cywilnoprawnych maøzÇenÂ -
stwa kanonicznego art. 10 ust. 1 konkordatu na pierwszym miejscu
stawia brak przeszkoÂd wynikajaÎcych z prawa polskiego76: ¹[...] mieÎ -
dzy nupturientami nie istniejaÎ przeszkody wynikajaÎce z prawa pol-
skiego [...]º. Przesøanka ta, warunkujaÎca wywarcie skutkoÂw cywilno-
prawnych przez zawarcie maøzÇenÂ stwa kanonicznego, wskazana w art.
10 ust. 1 konkordatu, dotyczy wolnosÂci obydwu stron zamierzajaÎcych

73 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 15.
74 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 80; J. Krukowski,

Zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi (art. 10 Konkordatu mieÎ-

dzy StolicaÎApostolskaÎ a RzeczpospolitaÎ PolskaÎ), ¹Roczniki Nauk Prawnychº 9(1999),

z. 1, s. 224-226.
75 J. Krukowski, Jakie zmiany w prawie polskim spowoduje ratyfikacja Konkor-

datu?, w: Problemy wspoÂøczesnego KosÂcioøa, pod red. M. Ruseckiego, Lublin 1996,

s. 79.
76 Z. Janczewski (rec.), Wojciech GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa konkordatowe-

go w Polsce, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1998, ¹Prawo Kanoniczneº 42(1999),

nr 1-2, s. 270-272.
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zawrzecÂ maøzÇenÂstwo konkordatowe od okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych
zawarcie maøzÇenÂstwa, usankcjonowanych w k.r.o.77 W mysÂl k.r.o.
zawarcie maøzÇenÂstwa wyøaÎczajaÎ: brak wieku, ubezwøasnowolnienie
caøkowite, choroba psychiczna i niedorozwoÂ j umysøowy, pozostawa-
nie w uprzednio zawartym zwiaÎzku maøzÇenÂskim, pokrewienÂstwo w li-
nii prostej i mieÎdzy rodzenÂ stwem, powinowactwo w linii prostej oraz
przysposobienie.

JezÇeli istniejaÎ powyzÇsze przeszkody wynikajaÎce z prawa polskie-
go, to duchowny78, przed ktoÂ rym zawierane jest maøzÇenÂstwo kano-
niczne, nie mozÇe przyjaÎcÂ osÂwiadczenia stron dotyczaÎcych wywarcia
przez ichmaøzÇenÂstwo kanoniczne skutkoÂw prawnych79.W kompeten-
cji ustawodawcy polskiego pozostawiono okresÂlenie charakteru tej
przesøanki, okresÂlenie okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂ -
stwa cywilnego, jak roÂwniezÇ podmiotu stwierdzajaÎcego brak prze-
szkoÂd80.

MaøzÇenÂstwo kanoniczne, zawarte mimo istniejaÎcych okolicznosÂci
wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa, wywoøuje skutki cywilne prze-
widziane w k.r.o., gdy pozostaøe przesøanki przyjeÎ te w art. 10 ust. 1
konkordatu zostaøy speønione. Zawarcie maøzÇenÂstwa konkordatowe-
go w takiej sytuacji nie wywoøa przewidzianego w prawie polskim
skutku w postaci niewzruszalnosÂci maøzÇenÂstwa81. Prawnie wazÇna jest
ta przeszkoda, ktoÂ ra istniaøa najpoÂzÂniej w chwili zawarcia maøzÇenÂstwa
kanonicznego. Gdy przeszkoda zaistniaøa juzÇ po jego zawarciu ±
w okresie biegu pieÎ ciodniowego terminu przewidzianego na doko-
nanie wpisu w aktach stanu cywilnego ± nie mozÇe stanowicÂ podstawy
do odmowy wpisu zwiaÎzku maøzÇenÂskiego do tychzÇe akt82.

77 J. Krukowski, Zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego, s. 231-233; A. Mezglewski,

Przepisy wprowadzajaÎce, s. 256-265; A. Mezglewski, Uzyskanie skutkoÂw cywilnych

maøzÇenÂstwa konkordatowego, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, Lublin

2000, s. 353-358.
78 A. Mezglewski, PojeÎcie ¹duchownegoº w przepisach prawa polskiego o zawar-

ciu maøzÇenÂstwa, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2001, t. 2, s. 3-26; A. Mezglewski,

Jedno maøzÇenÂstwo czy dwa? Rzecz o istocie maøzÇenÂstwa konkordatowego, ¹Monitor

Prawniczyº 18(2003), s. 825-826.
79 W. GoÂralski, A. PienÂdyk, Zasada niezalezÇnosÂci, s. 64.
80 TamzÇe, s. 64-65.
81 P. Kuglarz, F. Zoll, MaøzÇenÂstwo konkordatowe, KrakoÂw 1994, s. 54.
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Kwestia obowiaÎzku zbadania, czy pomieÎdzy nupturientami nie
zachodzaÎ okolicznosÂci wyøaÎczajaÎce zawarcie maøzÇenÂstwa, spoczywa
na osobie kierownika USC. Wprowadzony ustawaÎ z dnia 24 lipca
1998 r. do k.r.o. nowy art. 8 § 1 stanowi, zÇe osobom zamierzajaÎcym
zawrzecÂ maøzÇenÂstwo kanoniczne o skutkach cywilnoprawnych kie-
rownik USC wydaje zasÂwiadczenie ¹stwierdzajaÎce brak okolicznosÂci
wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa oraz tresÂcÂ i dateÎ zøozÇonych przed
nim osÂwiadczenÂ w sprawie nazwisk przyszøych maøzÇonkoÂw i ich dzie-
ciº83. Z k.r.o.84 wynika obowiaÎzek skøadania kierownikowi USC pi-
semnego zapewnienia, zÇe nie wiedzaÎ o okolicznosÂciach wyøaÎczajaÎ-
cych maøzÇenÂstwo w sytuacji zawierania maøzÇenÂ stwa w formie konkor-
datowej. To ostatnie osÂwiadczenie sporzaÎdza sieÎ w czterech egzem-
plarzach, z czego jeden pozostaje w USC.

ZasÂwiadczenie stwierdzajaÎce brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych za-
warcie maøzÇenÂstwa wydaje kierownik USCmiejsca zamieszkania jed-
nej z osoÂb zamierzajaÎcych zawrzecÂ maøzÇenÂstwo w trybie art. 10 ust. 1
konkordatu. Traci ono swojaÎ moc po upøywie trzech miesieÎ cy od dnia
jego wydania. WydajaÎc zasÂwiadczenie, kierownik USC ma obowiaÎ-
zek poinformowania strony o dalszych czynnosÂciach koniecznych do
zawarcia maøzÇenÂstwa m.in. na forum kosÂcielnym.

W odniesieniu do trybu zawarcia maøzÇenÂ stwa konkordatowego
w sytuacji niebezpieczenÂstwa grozÇaÎcego bezposÂrednio zÇyciu jednej ze
stron prawodawca polski dopuszcza mozÇliwosÂcÂ wywarcia przez maø-
zÇenÂstwo kanoniczne skutkoÂw cywilnoprawnych bez przedstawienia
zasÂwiadczenia sporzaÎdzonego przez kierownika USC, stwierdzajaÎce-
go brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa85.

W sytuacji gdy kierownik USC dowie sieÎ o istnieniu okolicznosÂci
wyøaÎczajaÎcej zawarcie maøzÇenÂ stwa, obowiaÎzany jest odmoÂwicÂ przyjeÎ -
cia osÂwiadczenÂ o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski (cywilny), jak roÂw-
niezÇ odmoÂwicÂ wydania osÂwiadczenia stwierdzajaÎcego brak okolicz-
nosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa osobom, ktoÂre zamierzaøy

82 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 38.
83 TamzÇe, s. 38-39.
84 Art. 3 § 1 k.r.o.
85 Art. 9 § 2 k.r.o.
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zawrzecÂ maøzÇenÂstwo kanoniczne wywierajaÎce skutki cywilnoprawne.
O przyczynach powiadamia osobeÎ zainteresowanaÎ na pisÂmie, a ta
w terminie 14 dni od dnia doreÎ czenia jej pisma kierownika USC
mozÇe wystaÎpicÂ z wnioskiem do saÎdu rejonowego. W razie waÎtpliwosÂ-
ci co do istnienia okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa
kierownik USC ma obowiaÎzek zwroÂcenia sieÎ do saÎdu o rozstrzygnieÎ -
cie, czy maøzÇenÂstwo mozÇe bycÂ zawarte86.

ZasÂwiadczenie wydane nupturientom przez kierownika USC,
stwierdzajaÎce brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa,
powinno bycÂ z kolei przedstawione upowazÇnionemu duchownemu
w celu nadania dalszego biegu procedurze zwiaÎzanej z zawarciem
maøzÇenÂstwa konkordatowego. Duchowny, przed ktoÂ rym zawierane
jest maøzÇenÂstwo kanoniczne, nie mozÇe przyjaÎcÂ osÂwiadczenÂ stron, do-
tyczaÎcych wywarcia przez ich maøzÇenÂstwo kanoniczne (wyznaniowe)
skutkoÂw cywilnoprawnych, bez uprzedniego przedstawienia mu
wspomnianego wyzÇej zasÂwiadczenia sporzaÎdzonego przez kierowni-
ka USC87.

ZøozÇenie osÂwiadczenÂ woli dotyczaÎcych uzyskania

skutkoÂw cywilnoprawnych

Drugim skutkiem uzyskania skutkoÂw cywilnych, jaki stawia art.
10 ust. 1 pkt 2 konkordatu, jest zøozÇenie przez nupturientoÂw przy
zawieraniu maøzÇenÂstwa kanonicznego zgodnego osÂwiadczenia woli
dotyczaÎcego wywarcia takich skutkoÂw: ¹[...] zøozÇaÎ oni przy zawiera-
niu maøzÇenÂstwa zgodnego osÂwiadczenia dotyczaÎcego wywarcia takich
skutkoÂw [...]º. Jak wynika z analizy tego zapisu, nie jest to osÂwiad-
czenie o zawarciu zwiaÎzku maøzÇenÂskiego, stanowiaÎce uzupeønienie
zgody maøzÇenÂ skiej, takie bowiem osÂwiadczenie wyrazÇajaÎ strony, za-
wierajaÎc maøzÇenÂstwo kanoniczne88. Jest to wieÎ c dodatkowe osÂwiad-
czenie, ktoÂ re beÎdaÎc zdarzeniem prawnym na forum panÂstwowym,

86 Art. 5 k.r.o.
87 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 43.
88 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 45; J. Krukowski,

Zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego, s. 231-237.
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jest utozÇsamiane z osÂwiadczeniem skøadanym przed kierownikiem
USC89.

Druga przesøanka odnosi sieÎ do decyzji samych zainteresowanych
maøzÇenÂstwem konkordatowym, a wieÎ c nupturientoÂw. WymoÂg tego
rodzaju osÂwiadczenia, jak to wyzÇej wspomniano, stanowi przejaw
poszanowania wolnosÂci stron, dla ktoÂ rych alternatywaÎ zwiaÎzku ka-
nonicznego wywierajaÎcego skutki cywilne jest zawarcie odreÎbnie
maøzÇenÂstwa wyznaniowego i odreÎbnie maøzÇenÂstwa cywilnego. Je-
szcze innaÎ mozÇliwosÂciaÎ jest zawarcie maøzÇenÂstwa w trybie art. 1
§ 1 k.r.o., a wieÎ c tylko wobec kierownika USC.

Przesøanka zgodnego osÂwiadczenia woli nupturientoÂw, dotyczaÎce
wywarcia przez maøzÇenÂstwo kanoniczne skutkoÂw cywilnoprawnych,
jest oryginalnym elementem na tle innych umoÂw konkordatowych.
Kwestia peønej swobody woli osoÂb zamierzajaÎcych zawrzecÂ maøzÇenÂ -
stwo w stosunku do wywoøania wspomnianych skutkoÂw nie znalazøa
w zÇadnej innej umowie konkordatowej takiego wymiaru90. W sÂwietle
przepisoÂw konkordatu zamiar zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego ze
skutkami cywilnymi powinien bycÂ ujawniony odpowiednio wczesÂ-
niej, gdyzÇ zgodnie z ust. 2 art. 10 zalezÇy od tego zakres przygotowania
do zawarcia maøzÇenÂ stwa91.

PrzyczynaÎ sprawczaÎ tak maøzÇenÂstwa kanonicznego, jak i cywilne-
go jest zgoda stron (wyrazÇona poprzez osÂwiadczenie woli dotyczaÎce
zawarcia takiego zwiaÎzku)92. WyrazÇenie ± søowami lub roÂwnorzeÎd-
nymi znakami (w przypadku niemozÇnosÂci moÂwienia) ± przez nuptu-
rientoÂw owej zgody, inaczej woli zawarcia maøzÇenÂstwa, nie przed
kierownikiem USC, lecz przed kompetentnym duchownym oraz
dwoma sÂwiadkami, prawo sÂwieckie mozÇe uznacÂ za w peøni wystar-

89 G. DzierzÇonÂ (rec.),Wojciech GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa konkordatowego

w Polsce, ¹Ius Matrimonialeº 4(1999), nr 10, s. 323; por. A. Mezglewski, Przepisy

wprowadzajaÎce, s. 259-260; A. Mezglewski, Jedno maøzÇenÂstwo czy dwa?, s. 822-823.
90 W. Adamczewski, Uznanie skutkoÂw cywilnych maøzÇenÂstwa kanonicznego

w najnowszych umowach konkordatowych, ¹Ius Matrimonialeº 1(1996), nr 6-7,

s. 190-191; zob. J. Krukowski, Konkordaty wspoÂøczesne. Doktryna ± teksty (1964-

1994), Warszawa 1995, s. 179.
91 W. Adamczewski, Uznanie skutkoÂw cywilnych, s. 191.
92 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 15.
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czajaÎce dla zaistnienia maøzÇenÂstwa cywilnego wøasÂnie dlatego, zÇe
wspomniane osÂwiadczenie woli stanowi o istocie takzÇe tego ostatnie-
go93. Istotnymmomentem dla prawa polskiego beÎdzie wieÎ c twierdzaÎ-
ca odpowiedzÂ kazÇdej ze stron na pytanie duchownego o woleÎ zawar-
cia pomieÎdzy nimi zwiaÎzku maøzÇenÂskiego. Nie beÎdzie natomiast miecÂ
zÇadnego znaczenia dla prawa polskiego przysieÎga maøzÇenÂ ska przewi-
dziana w ceremoniale liturgicznym zawierania maøzÇenÂstwa kosÂciel-
nego94. Skutki w prawie polskim ma jedynie wyrazÇenie przez zainte-
resowanych konsensu maøzÇenÂskiego, inaczej zøozÇenie wymaganego
przez to prawo osÂwiadczenia woli o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski.

Na osÂwiadczenie woli, stanowiaÎce zaroÂwno w prawie kanonicz-
nym, jak i w prawie sÂwieckim czynnik konstytuujaÎcy maøzÇenÂ stwo,
nie skøada sieÎ odreÎbna zgoda maøzÇenÂska kanoniczna i odreÎbna zgoda
maøzÇenÂska cywilna95. Dotychczasowe oddzielenie od siebie maøzÇenÂ -
stwa kanonicznego i maøzÇenÂstwa cywilnego sprawiøo, zÇe nupturienci
zawierajaÎcy oddzielnie zwiaÎzek cywilny oraz zwiaÎzekkosÂcielnydawali
azÇ dwukrotnie wyraz istnienia powzieÎ tego konsensu maøzÇenÂskiego.

Stworzenie katolikom (zawierajaÎcym maøzÇenÂstwo tak pomieÎdzy
sobaÎ, jak i wyznawcami innych religii, a takzÇe z osobami nieochrz-
czonymi) mozÇliwosÂci wyrazÇenia tylko raz zgody maøzÇenÂ skiej jest
uproszczeniem procedury przedmaøzÇenÂskiej. Podnosi ponadto
w sÂwiadomosÂci spoøeczenÂstwa katolickiego rangeÎ maøzÇenÂstwa sakra-
mentalnego.

MajaÎc na uwadze przesøankeÎ zawartaÎ w art. 10 ust. 1 konkordatu,
a wieÎ c zøozÇenie przez nupturientoÂw przy zawieraniu maøzÇenÂstwa
¹zgodnego osÂwiadczenia woliº dotyczaÎcego wywarcia skutkoÂw cywil-
noprawnych, ustawodawca polski buduje konstrukcjeÎ , ktoÂ rej istot-
nym elementem jest ¹osÂwiadczenie woliº przez meÎzÇczyzneÎ i kobieteÎ
(a wiec ¹zgodneº), dotyczaÎce jednoczesnego zawarcia maøzÇenÂstwa
podlegajaÎcego prawu polskiemu, dokonane w obecnosÂci duchowne-
go96. Istnieje tutaj analogia pomieÎdzy aktem zøozÇenia przez strony

93 TamzÇe.
94 Konferencja Episkopatu Polski, ObrzeÎdy sakramentu maøzÇenÂstwa dostosowa-

ne do zwyczajoÂw diecezji polskich, s. 26-35.
95 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 15.
96 TamzÇe, s. 48.
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przed kierownikiem USC osÂwiadczenia, zÇe wsteÎpujaÎ ze sobaÎ w zwiaÎ-
zek maøzÇenÂski (art. 1 § 1), a aktem osÂwiadczenia przez strony woli
jednoczesnego zawarcia maøzÇenÂstwa podlegajaÎcego prawu polskie-
mu (art. 1 § 2). JedynaÎ roÂzÇnicaÎ jest to, zÇe jedno osÂwiadczenie skøa-
dane jest przed kierownikiem USC, drugie zasÂ w obecnosÂci duchow-
nego przy zawieraniu maøzÇenÂstwa kanonicznego97. ZøozÇenie osÂwiad-
czenÂ woli, o ktoÂ rych mowa, jest czynnosÂciaÎ konwencjonalnaÎ zawarcia
maøzÇenÂstwa, skutkujaÎcaÎ po wczesÂniejszym speønieniu pozostaøych
przesøanek.

Nowy art. 15 § 1 k.r.o. stanowi, zÇe maøzÇenÂstwo mozÇe bycÂ unie-
wazÇnione, jezÇeli osÂwiadczenie o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski lub
osÂwiadczenie przewidziane art. 1 § 2 tegozÇ kodeksu zostanie zøozÇone:
1) przez osobeÎ , ktoÂ ra z jakiegokolwiek powodu znajduje sieÎ w stanie
wyøaÎczajaÎcym sÂwiadomosÂcÂ wyrazÇenia woli, 2) pod wpøywem bøeÎdu co
do tozÇsamosÂci drugiej strony, 3) pod wpøywem bezprawnej grozÂby
drugiej strony lub osoby trzeciej, jezÇeli z okolicznosÂci wynika, zÇe
skøadajaÎcy osÂwiadczenie moÂgø sieÎ obawiacÂ, zÇe jemu samemu lub innej
osobie grozi powazÇne niebezpieczenÂstwo98. Zawarcie wieÎ c maøzÇenÂ -
stwa zaroÂwno w trybie § 1, jak i w trybie § 2 art. 1 k.r.o., mimo
istnienia jednej z powyzÇszych wad osÂwiadczenia stron, nie skutkuje
niewazÇnosÂciaÎ zwiaÎzku. Ten ostatni pozostaje w takiej sytuacji jedynie
uniewazÇniony99.

UniewazÇnienia maøzÇenÂstwa z powodu wskazanych wyzÇej okolicz-
nosÂci mozÇe zÇaÎdacÂ maøzÇonek, ktoÂ ry zøozÇyø osÂwiadczenie dotknieÎ te
wadaÎ100. NiemozÇliwe jest natomiast wystaÎpienie z wnioskiem o unie-
wazÇnienie maøzÇenÂstwa przez drugiego maøzÇonka. Czas na zøozÇenie
takiego wniosku mija po upøywie szesÂciu miesieÎ cy od ustania stanu
wyøaÎczajaÎcego sÂwiadome wyrazÇenie woli, od wykrycia bøeÎdu lub usta-
nia obawy wywoøanej grozÂbaÎ, w kazÇdym zasÂ wypadku po upøywie
trzech lat od zawarcia maøzÇenÂ stwa101. Innymi søowy, jesÂli od momen-

97 A. MaÎczynÂ ski, Polskie prawo maøzÇenÂskie a konkordat mieÎdzy StolicaÎ Apos-

tolskaÎ i RzeczpospolitaÎ PolskaÎ z 28 lipca 1993 roku, w: Czy potrzebna jest w Polsce

zmiana prawa rodzinnego i opiekunÂczego, pod red. B. Czecha, Katowice 1997, s. 293.
98 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 50-51.
99 TamzÇe.
100 Art. 15 § 2 k.r.o.
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tu zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego upøynaÎø okres trzech lat, a nasteÎp-
nie minaÎø stan wyøaÎczajaÎcy sÂwiadomie wyrazÇenie woli albo zostaø
wykryty bøaÎd, albo ustaøa obawa wywoøania grozÂbaÎ, to maøzÇenÂstwo
nie mozÇe bycÂ uniewazÇnione.

Tryb skøadania osÂwiadczenÂ woli strony powinny dokonacÂ
w bezposÂrednim zwiaÎzku czasowym z zawieraniem maøzÇenÂstwa
konkordatowego, a wieÎ c tuzÇ przed celebracjaÎ tego zwiaÎzku lub
tezÇ po jego zawarciu. Ani negocjatorzy konkordatu, ani ustawo-
dawca polski nie uznali za konieczne blizÇsze okresÂlenie momentu
skøadania osÂwiadczenia; wykøadnia ta nie powinna budzicÂ waÎtpli-
wosÂci102. OsÂwiadczenie, o ktoÂ rym mowa, powinno bycÂ zøozÇone
przez nupturientoÂw w obecnosÂci duchownego, przed ktoÂ rym za-
wierany jest zwiaÎzek maøzÇenÂ ski podlegajaÎcy prawu wewneÎ trznemu
KosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego. Nie mozÇe on przyjaÎcÂ
od nupturientoÂw wspomnianych osÂwiadczenÂ bez wczesÂniejszego
przedstawienia mu zasÂwiadczenia stwierdzajaÎcego brak okolicz-
nosÂci wyøaÎczajaÎcych maøzÇenÂ stwo, sporzaÎdzonego przez kierownika
USC103.

Niezwøocznie po zøozÇeniu osÂwiadczenÂ woli przez nupturientoÂw
uprawniony duchowny ma obowiaÎzek sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia
okresÂlonego w instrukcji Konferencji Episkopatu Polski jako ¹za-
sÂwiadczenie o zawarciu maøzÇenÂstwaº, dokumentujaÎce ten doniosøy
fakt w konstrukcji maøzÇenÂstwa konkordatowego104. W dokumencie
tym stwierdza sieÎ , zÇe osÂwiadczenia zostaøy zøozÇone w jego obecnosÂci
przy zawieraniu maøzÇenÂ stwa podlegajaÎcego prawu wewneÎ trznemu
KosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego. ZasÂwiadczenie to pod-
pisujaÎ duchowny, maøzÇonkowie i dwaj peønoletni sÂwiadkowie obecni
przy zøozÇeniu tych osÂwiadczenÂ . NasteÎpnie pieczeÎ cÂ i podpis skøada
proboszcz (lub administrator parafii, lub wikariusz w zasteÎpstwie
proboszcza) i dokument ten zostaje przekazany w ciaÎgu pieÎ ciu dni
do USC.

101 Art. 15 § 3 k.r.o.
102 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 53.
103 Art. 8 § 1 k.r.o.
104 Art. 8 § 2 k.r.o.
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Dokonanie wpisu zawarcia maøzÇenÂstwa w USC

Trzecim wymogiem do uzyskania skutkoÂw cywilnoprawnych
przez maøzÇenÂstwo kanoniczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu
do akt stanu cywilnego na podstawie przedøozÇonego zasÂwiadczenia.
¹[...] zawarcie maøzÇenÂstwa zostaøo wpisane w aktach stanu cywilnego
na wniosek przekazany USC w terminie pieÎ ciu dni od zawarcia maø-
zÇenÂstwa; termin ten ulega przedøuzÇeniu, jesÂli nie zostaø dotrzymany
z powodu siøy wyzÇszej, do czasu ustania tej przyczynyº105. RoÂwniezÇ

w tym przypadku, zgodnie z zasadaÎ autonomii i niezalezÇnosÂci, pozos-
tawiono ustawodawcy polskiemu kwestie szczegoÂ øowe, jakie majaÎ
bycÂ przedstawione we wniosku106.

W aktach stanu cywilnego dokonuje sieÎ rejestracji urodzenÂ , maø-
zÇenÂstw, zgonoÂw w stosownych ksieÎgach. Skoro zatem okresÂlone maø-
zÇenÂstwo kanoniczne ma spowodowacÂ skutki cywilnoprawne, nie-
zbeÎdne jest dokonanie odpowiedniego wpisu dotyczaÎcego tego zda-
rzenia wøasÂnie w aktach stanu cywilnego. Speønienie tej czynnosÂci
prawnej wymaga stosownego zawiadomienia USC przez uprawniony
do tego organ. Takie rozumienie zapisu konkordatowego harmoni-
zuje z przepisami prawa polskiego, ktoÂ re przewidujaÎ sporzaÎdzenie
aktu stanu cywilnego na podstawie ¹zgøoszeniaº. Zgøoszenie przeka-
zane do USCmozÇe stanowicÂ podstaweÎ do sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂ -
stwa, kiedy zawiera wiarygodne (tj. oparte na dokumentach) infor-
macje dotyczaÎce przesøanek okresÂlonych w regulacji konkordatowej.
SporzaÎdzenie aktu maøzÇenÂstwa potwierdza roÂwniezÇ k.r.o., ktoÂ ry moÂ -
wi o sporzaÎdzeniu przez kierownika USC aktu maøzÇenÂstwa107.

Wspomniany akt maøzÇenÂstwa, podobnie jak kazÇdy inny akt stanu
cywilnego speønia roleÎ wyøaÎcznego dowodu zdarzenÂ w nim stwierdzo-
nych, w tym wypadku zawarcia maøzÇenÂstwa. RoÂwniezÇ w odniesieniu
do maøzÇenÂstw konkordatowych sporzaÎdzenie w USC aktu tego maø-
zÇenÂstwa wywoøuje wyøaÎcznie takie skutki, jakie przewiduje prawo

105 Art. 10 ust. 1 pkt 3 konkordatu; J. Krukowski, Zawarcie maøzÇenÂstwa kano-

nicznego, s. 237-241; A. Mezglewski, Przepisy wprowadzajaÎce, s. 260-261.
106 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 65-66.
107 Art. 1 § 2 k.r.o.
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polskie. JednoczesÂnie chodzi o to, zÇe sporzaÎdzenie tego aktu w USC
stanowi warunek skutkoÂw, jakie pociaÎga za sobaÎ zawarcie maøzÇenÂ -
stwa zgodnie z prawem polskim.

NalezÇy takzÇe przyjaÎcÂ zÇe sporzaÎdzenie aktu maøzÇenÂstwa, speønia-
jaÎcego wøasÂciwaÎ mu roleÎ dowodowaÎ, dopeønia jedynie skutek kon-
stytutywny zgodnego osÂwiadczenia woli ± zawierajaÎcych zwiaÎzek wy-
znaniowy ± jednoczesnego zawarcia maøzÇenÂstwa podlegajaÎcego pra-
wu polskiemu108. Wywoøanie przez maøzÇenÂstwo wyznaniowe skut-
koÂw, jakie prawo polskie øaÎczy z zawarciem maøzÇenÂstwa, praktycznie
jest niemozÇliwe bez sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa.

Tryb dokonania rejestracji obejmuje zaroÂwno czynnosÂci duchow-
nego, jak i kierownika USC. Dokument wystawiony przez duchow-
nego, beÎdaÎcy podstawaÎ sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa, okresÂlony
jest mianem zasÂwiadczenia. Po jednej stronie zasÂwiadczenie to po-
winno stanowicÂ jeden dokument, skøadajaÎcy sieÎ z zasÂwiadczenia
stwierdzajaÎcego brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂ -
stwa (wydanego przez kierownika USC), a po drugiej stronie za-
sÂwiadczenie stanowiaÎce podstaweÎ sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa
(sporzaÎdzonego przez duchownego). Ponadto powinno zawieracÂ
wszystkie dane niezbeÎdne do sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa109.
W sÂwietle k.r.o. zasÂwiadczenie wystawione przez duchownego, sta-
nowiaÎce podstaweÎ sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa, jest dokumentem
stwierdzajaÎcym, zÇe osÂwiadczenia stron dotyczaÎce woli jednoczesnego
zawarcia maøzÇenÂstwa podlegajaÎcego prawu polskiemu zostaøy zøozÇo-
ne w obecnosÂci duchownego i dwoÂch sÂwiadkoÂw peønoletnich obec-
nych przy zawieraniu maøzÇenÂstwa wyznaniowego. Ta informacja jest
najistotniejsza przy sporzaÎdzaniu aktu maøzÇenÂstwa.

SporzaÎdzone zasÂwiadczenie duchowny obowiaÎzany jest przeka-
zacÂ do USC przed upøywem pieÎ ciu dni. JesÂli zachowanie tego terminu
okazÇe sieÎ niemozÇliwe z powodu siøy wyzÇszej, bieg terminu ulega za-
wieszeniu przez czas trwania przeszkody110, w przeciwnym wypadku

108 M. Nazar, Zawarcie maøzÇenÂstwa wedøug prawa polskiego z uwzgleÎdnieniem

postanowienÂ podpisanego 28 lipca 1993 r. Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ

a RzeczypospolitaÎ PolskaÎ, ¹Kwartalnik Prawa Prywatnegoº 5(1996), z. 3, s. 491.
109 P. Kuglarz, F. Zoll, MaøzÇenÂstwo konkordatowe, s. 57-58.
110 Art. 8 § 3 k.r.o.
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maøzÇenÂstwo nie wywoøa skutkoÂw cywilnoprawnych. W sytuacjach
przekazania przez duchownego zasÂwiadczenia po upøywie okresÂlo-
nego terminu kierownik USCma obowiaÎzek odmoÂwienia sporzaÎdze-
nia aktu maøzÇenÂ stwa. PodejmujaÎc takaÎ decyzjeÎ , winien jednak wziaÎcÂ
pod uwageÎ podane przez przekazujaÎcego dokument okolicznosÂci
usprawiedliwiajaÎce zwøokeÎ , a nasteÎpnie powiadomicÂ na pisÂmie du-
chownego o przyczynach odmowy. Ten w terminie 14 dni od daty
doreÎ czenia pisma mozÇe wystaÎpicÂ z wnioskiem do saÎdu rejonowego
wøasÂciwego ze wzgleÎdu na siedzibeÎ USC o rozstrzygnieÎ cie, czy przed-
stawione przez kierownika okolicznosÂci uzasadniajaÎ odmoweÎ sporzaÎ-
dzenia aktu maøzÇenÂ stwa. Po przeprowadzeniu rozprawy saÎd wydaje
prawomocne postanowienie, ktoÂ re jest wiaÎzÇaÎce dla kierownika
USC111.

Akt maøzÇenÂski zawarty w trybie art. 1 § 2 k.r.o. sporzaÎdza sieÎ
w USC wøasÂciwym ze wzgleÎdu na miejsce zawarcia maøzÇenÂ stwa. Taki
sam obowiaÎzek przekazania przez duchownego do USC zasÂwiadcze-
nia istnieje takzÇe w przypadku zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego kon-
kordatowego w razie niebezpieczenÂstwa grozÇaÎcego bezposÂrednio zÇy-
ciu jednej ze stron112.

OsobaÎ kompetentnaÎ do sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂ stwa jest kie-
rownik USC lub jego zasteÎpcy, a podstawaÎ dokonania tej czynnosÂci
zasÂwiadczenie. Akt maøzÇenÂstwa zostaje sporzaÎdzony niezwøocznie,
nie poÂzÂniej nizÇ w nasteÎpnym dniu. Jako dateÎ zawarcia maøzÇenÂstwa
wpisuje sieÎ oznaczony dzienÂ zøozÇenia przez strony osÂwiadczenia prze-
widzianego w art. 1 § 2 k.r.o., beÎdzie to zatem dzienÂ zawarcia maø-
zÇenÂstwa konkordatowego. SporzaÎdzenie aktu maøzÇenÂstwa nasteÎpuje
przez zamieszczenie danych w ksieÎgach stanu cywilnego, nasteÎpnie
dokumenty wøaÎcza sieÎ do akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
Akta zbiorowe oznacza sieÎ numerem nadanym aktowi stanu cywil-
nego113.

111 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 74.
112 Art. 9 § 2 k.r.o.
113 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 72.
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3.2. ZAWARCIE MAèZÇ ENÂ STWA KANONICZNEGO JAKO PODSTAWA

UZYSKANIA SKUTKOÂ W CYWILNOPRAWNYCH

Art. 10 ust. 1 konkordatu stanowi, zÇe ¹[...] maøzÇenÂstwo kanonicz-
ne wywiera takie skutki, jakie pociaÎga za sobaÎ zawarcie maøzÇenÂstwa
zgodnie z prawem polskimº. Zasadniczo w prawie kanonicznym brak
jest wyrazÂnej definicji maøzÇenÂstwa kanonicznego. Na podstawie jed-
nak kan. 1060 KPK, moÂwiaÎcego o domniemaniu wazÇnosÂci maøzÇenÂ -
stwa wedøug formy kanonicznej, nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe chodzi tu o zwiaÎ-
zek zawarty wedøug formy kanonicznej, przepisanej w kan. 1108 § 1
KPK, ktoÂra obowiaÎzuje woÂwczas, gdy przynajmniej jedno z nuptu-
rientoÂw przynalezÇy do KosÂcioøa katolickiego114. Takie rozumienie
pojeÎ cia ± maøzÇenÂ stwo kanoniczne ± przyjmuje roÂwniezÇ ustawodawca
polski, gdy wewprowadzonym do ustawy z 17maja 1989 r. o stosunku
panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej art.
15a ust. 1 stwierdza: ¹MaøzÇenÂstwo zawarte w formie przewidzianej
przez prawo kanoniczne wywiera takie skutki, jak maøzÇenÂstwo za-
warte przed kierownikiem USC, jezÇeli speønione zostaøy wymagania
okresÂlone w k.r.o.º

Przygotowanie do maøzÇenÂstwa

Ze sprawaÎ zawierania maøzÇenÂstwa kanonicznego ze skutkami cy-
wilnymi wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂle w umowie konkordatowej kwestia przygoto-
wania do zawarcia takiego zwiaÎzku, uregulowana art. 10 ust. 2, ktoÂ ry
brzmi nasteÎpujaÎco: ¹Przygotowanie do zawarcia maøzÇenÂstwa kano-
nicznego obejmuje pouczenie nupturientoÂw o nierozerwalnosÂci maø-
zÇenÂstwa kanonicznego oraz o przepisach prawa polskiego dotyczaÎ-
cych skutkoÂw maøzÇenÂstwaº. Pierwsza czeÎ sÂcÂ przytoczonego usteÎpu
wskazuje, zÇe istotnym elementem przygotowania do zawarcia maø-
zÇenÂstwa kanonicznego jest pouczenie nupturientoÂw o jego nierozer-
walnosÂci. Mimo zÇe takie pouczenie stanowi jeden z doniosøych ele-
mentoÂw owego przygotowania przewidziany w ustawodawstwie ka-
nonicznym, jednak strona kosÂcielna uznaøa za potrzebne wyrazÂne

114 TamzÇe, s. 15.
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usankcjonowanie tego w umowie konkordatowej, tak by zawierajaÎcy
maøzÇenÂstwo konkordatowe mieli peønaÎ sÂwiadomosÂcÂ tego, izÇ niezalezÇ-
nie od stopnia trwaøosÂci zwiaÎzku cywilnego maøzÇenÂstwo kanoniczne
jest nierozerwalne i nie utraci swojej mocy obowiaÎzujaÎcej w drodze
wyroku saÎdu cywilnego115.

Przygotowanie do zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego obejmuje
roÂwniezÇ pouczenie nupturientoÂw o przepisach prawa polskiego do-
tyczaÎcych skutkoÂw maøzÇenÂstwa. Takie sformuøowanie lezÇaøo z kolei
ze zrozumiaøych wzgleÎdoÂw w interesie strony rzaÎdowej. Zapis ten
oznacza, izÇ duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie stron do
zawarcia maøzÇenÂstwa i zarazem przeprowadzajaÎcy kanoniczne bada-
nie przedsÂlubne beÎdzie obowiaÎzany uwzgleÎdnicÂ nowy element zwiaÎ-
zany z wymiarem cywilnym maøzÇenÂ stwa konkordatowego. BeÎdzie
zatem chodziøo o usÂwiadomienie nupturientom tego wszystkiego,
co prawo polskie stanowi w przedmiocie skutkoÂw umowy maøzÇenÂ -
skiej (prawa i obowiaÎzki maøzÇenÂskie, sprawy majaÎtkowe, sprawy ali-
mentacyjne itp.)116. Duszpasterz, dokonujaÎc pouczenia nupturientoÂw
o przepisach prawa polskiego, nie wysteÎpuje w roli urzeÎdnika panÂ -
stwowego, lecz pozostaje wyøaÎcznie w charakterze przedstawiciela
KosÂcioøa117.

Zawarcie maøzÇenÂstwa konkordatowego

w sytuacjach zwyczajnych

WspomnianaÎ juzÇ nowosÂciaÎ konkordatu jest uproszczenie procedu-
ry zawarcia maøzÇenÂ stwa przez katolikoÂw i wyznawcoÂw innych zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych. Od wejsÂcia w zÇycie konkordatu mogaÎ sieÎ ograni-
czycÂ tylko do jednej ceremonii, poniewazÇ po speønieniu okresÂlonych
warunkoÂw ich maøzÇenÂstwo zawarte wobec KosÂcioøa uzyska wszystkie
skutki, jakie przewiduje dla tej instytucji polskie prawo rodzinne.

115 J. Krukowski, Konkordat Polski, s. 129; zob. W. GoÂralski, W. Adamczewski,

Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z 28 lipca 1993 r.,

Pøock 1994, s. 62.
116 W. GoÂralski, W. Adamczewski, Konkordat, s. 62-63.
117 W. GoÂralski, W. Adamczewski, Konkordat; zob. W. GoÂralski, W. PienÂdyk,

Zasada niezalezÇnosÂci, s. 67.
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Wniczym niezmieniona zostaøa zaroÂwno dotychczasowa zwyczaj-
na forma kanoniczna, jak i cywilna forma zawierania maøzÇenÂstwa. Do
ostatniej doøaÎczono jedynie nowy i uproszczony sposoÂb osiaÎgnieÎ cia
przez maøzÇonkoÂw skutkoÂw okresÂlonych w polskim prawie rodzin-
nym, co jest nowosÂciaÎ na gruncie polskiej rzeczywistosÂci.

Ze strony zawierajaÎcych maøzÇenÂstwo kanoniczne weÎzeø maøzÇenÂ -
ski ± ze swej natury wieczysty i wyøaÎczny ± powstaje z chwilaÎ jego
zawarcia zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Dalsza proce-
dura ma na celu nadanie skutkoÂw cywilnych tak powstaøemu zwiaÎz-
kowi. I staje sieÎ tak po dopeønieniu tej procedury w ogoÂ lnych ra-
mach okresÂlonych w umowie konkordatowej, a w szczegoÂ øach unor-
mowanej przepisami wykonawczymi ustanowionymi przez stroneÎ
panÂstwowaÎ118. RozwiaÎzanie zawarte w polskim konkordacie uzalezÇ-
nia mozÇliwosÂcÂ uznania skutkoÂw cywilnych maøzÇenÂstwa kanoniczne-
go od zøozÇenia zgodnego osÂwiadczenia maøzÇonkoÂw w tej sprawie.
MogaÎ wieÎ c maøzÇonkowie zawrzecÂ maøzÇenÂ stwo kanoniczne w formie
konkordatowej, ale mogaÎ tezÇ skorzystacÂ sukcesywnie z obu tych
form ± cywilnej i kanonicznej ± aby osiaÎgnaÎcÂ status prawny na
forum obu praw119.

Zwyczajna forma kanoniczna zawarcia maøzÇenÂ stwa polega na
wyrazÇeniu søowami (baÎdzÂ roÂwnorzeÎdnymi znakami przez osoby nie-
potrafiaÎce moÂwicÂ) zgody maøzÇenÂskiej wobec ordynariusza miejsca
baÎdzÂ proboszcza, baÎdzÂ wobec kapøana, diakona delegowanego
(upowazÇnionego) przez jednego z nich oraz wobec dwoÂch sÂwiad-
koÂw120. Przy zawieraniu maøzÇenÂ stwa poza obecnosÂciaÎ sÂwiadka urzeÎ -
dowego wymagany jest do wazÇnosÂci udziaø dwoÂch sÂwiadkoÂw zwyk-
øych, czyli nieurzeÎdowych. Tam, gdzie nie ma kapøanoÂw i diakonoÂw,
biskup diecezjalny, jesÂli uzyska zezwolenie Stolicy Apostolskiej po
wczesÂniejszej pozytywnej opinii konferencji biskupoÂw, mozÇe dele-
gowacÂ wiernych sÂwieckich do asystowania przy zawieraniu maø-
zÇenÂ stw.

118 W. Adamczewski, Uznanie skutkoÂw cywilnych, s. 193.
119 TamzÇe.
120 Kan. 1108 KPK.
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MaøzÇenÂstwo konkordatowe mozÇe bycÂ zawarte w formie zwyczaj-
nej baÎdzÂ nadzwyczajnej. W sytuacji nadzwyczajnej wyrazÇenie zgody
maøzÇenÂskiej odbywa sieÎ tylko w obecnosÂci sÂwiadkoÂw zwykøych. Re-
zygnacja z obecnosÂci sÂwiadka urzeÎdowego jest podyktowana szcze-
goÂ lnymi okolicznosÂciami, gdy jest on nieosiaÎgalny, np. nie mozÇna go
wezwacÂ lub nie mozÇna sieÎ do niego udacÂ bez powazÇnej niedogodnosÂ-
ci. Forma ta jest stosowana w: 1) niebezpieczenÂstwie sÂmierci jednej ze
stron, 2) gdy sieÎ roztropnie przewiduje, zÇe okolicznosÂci powodujaÎce
brak sÂrodka urzeÎdowego, beÎdaÎ trwaøy co najmniej miesiaÎc121.

W obydwu wypadkach nadzwyczajnej formy, gdyby byø osiaÎgalny
inny kapøan lub diakon (nieuprawniony), powinien bycÂ poproszony
i razem ze sÂwiadkami powinien bycÂ obecny przy zawieraniu maøzÇenÂ -
stwa, z zachowaniem zasady wazÇnosÂci maøzÇenÂstwa wobec samych
tylko sÂwiadkoÂw zwyczajnych122. MaøzÇenÂstwo takie zawierane w for-
mie nadzwyczajnej bez udziaøu duchownego nie mozÇe wywrzecÂ skut-
koÂw cywilnoprawnych przewidzianych w konkordacie; jesÂli nato-
miast przy jego zawieraniu jest jakikolwiek kapøan lub diakon, maø-
zÇenÂstwo takie mozÇe wywrzecÂ skutki cywilnoprawne123. Forma zwy-
czajna zawarcia maøzÇenÂ stwa konkordatowego obowiaÎzuje, jesÂli przy-
najmniej jedna ze stron zawierajaÎcych maøzÇenÂstwo zostaøa ochrzczo-
na w KosÂciele katolickim lub zostaøa do niego przyjeÎ ta i formalnie nie
odstaÎpiøa od niego.

W obreÎbie prawa konkordatowego, a wieÎ c juzÇ nie tylko kosÂciel-
nego prawa wøasnego, obecne jest pojeÎ cie zwyczajnej formy zawarcia
maøzÇenÂstwa. MaøzÇenÂstwo konkordatowe obejmuje dwa odreÎbne zda-
rzenia prawne: 1) zwiaÎzek maøzÇenÂski kanoniczny, beÎdaÎcy takim zda-
rzeniem wyøaÎcznie w porzaÎdku prawnym KosÂcioøa przyjeÎ tym do wia-
domosÂci przez panÂ stwo, 2) zwiaÎzek cywilny, stanowiaÎcy zdarzenie
wyøaÎcznie w porzaÎdku prawnym panÂstwa przyjeÎ tym do wiadomosÂci
przez KosÂcioÂ ø.

121 Kan. 1116 § 1 KPK.
122 Kan. 1116 § 2 KPK.
123 W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa w sÂwietle Konkordatu, s. 16.
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ZAKONÂ CZENIE

MaøzÇenÂstwo, ktoÂ re w kazÇdej kulturze stanowi instytucjeÎ o duzÇym
znaczeniu, jest dla spoøeczenÂstwa wartosÂciaÎ najwyzÇszego rzeÎdu.
ZwiaÎzek meÎzÇczyzny i kobiety wszeÎdzie wykracza poza sfereÎ spraw
osobistych i prywatnych, majaÎc zawsze charakter publiczny. Dlatego
otoczony jest ochronaÎ i kontrolaÎ prawnaÎ zaroÂwno w spoøecznosÂci
religijnej, jak i sÂwieckiej. Troska o maøzÇenÂstwo ze strony obydwu
wspoÂ lnot wyrazÇa sieÎ przede wszystkim w ksztaøtowaniu odpowied-
niego ustawodawstwa, ktoÂ re byøoby reÎkojmiaÎ trwaøosÂci maøzÇenÂstwa.
Uznawana zasada trwaøosÂci maøzÇenÂstwa i øaÎczaÎca sieÎ z niaÎ monoga-
micznosÂcÂ, stanowiaÎce wspoÂ lnaÎ wartosÂcÂ ± tak dla KosÂcioøa, jak i panÂ -
stwa ± mogaÎ bycÂ okolicznosÂciaÎ sprzyjajaÎcaÎ owemu wspoÂ ødziaøaniu.

W ustawodawstwie kanonicznym forma prawna jest ogoÂ øem
przepisoÂw prawa kanonicznego, ktoÂ rych zachowanie jest konieczne
przy wyrazÇaniu zgody maøzÇenÂskiej i decyduje o wazÇnosÂci zawartego
maøzÇenÂstwa. Forma zawarcia maøzÇenÂstwa nie jest zalezÇna wyøaÎcznie
od osoÂb zamierzajaÎcych zawrzecÂ zwiaÎzek maøzÇenÂski, lecz odbywa sieÎ
zgodnie z prawem i w sposoÂb nadajaÎcy jej charakter wyjaÎtkowy. Nie
tylko jednak podkresÂlenie doniosøosÂci chwili i rangi maøzÇenÂstwa jest
celem sÂcisøego narzucenia formy zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego.
W formie zawarcia maøzÇenÂstwa panÂstwo widzi roÂwniezÇ gwarancje
prawne nadania mu takiego wymiaru, jaki przyniesie korzysÂci spoøe-
czenÂstwu, oraz w formie tej zawiera pewne elementy pozwalajaÎce
uniknaÎcÂ naduzÇycia prawa lub wolnosÂci czøowieka. Dlatego tezÇ gdyby
osÂwiadczenia o wstaÎpieniu w zwiaÎzek maøzÇenÂski zostaøy zøozÇone bez
zachowania przepisanej formy, maøzÇenÂstwo nie byøoby zawarte.

Forma zawarcia maøzÇenÂstwa zostaøa w przepisach tak uksztaøto-
wana, by przez swoÂ j uroczysty charakter i powageÎ uzmysøawiaøa
przyszøym maøzÇonkom doniosøosÂcÂ zÇyciowaÎ i znaczenie spoøeczne do-
konanego aktu. Cel ten zostaje osiaÎgnieÎ ty przez fakt, zÇe zawarcie
maøzÇenÂstwa nasteÎpuje przez zachowanie przesøanek: roÂzÇnosÂci pøci,
jednoczesnej obecnosÂci nupturientoÂw, zgodnych osÂwiadczenÂ woli,
udziaøu czynnika urzeÎdowego oraz przesøanek formalnych porzaÎd-
kowych.
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KosÂcioÂ ø, uznajaÎc dualizm prawa maøzÇenÂskiego, daÎzÇyø do tego, aby
maøzÇenÂstwo byøo zawierane jednym aktem. Chodziøo o zawieranie
maøzÇenÂstwa w formie kanonicznej z jednoczesnym wywieraniem
przez to zdarzenie skutkoÂw przewidzianych w prawie polskim. Naj-
bardziej stosownym instrumentem prawnym, odpowiednim dla
osiaÎgnieÎ cia tego celu, staø sieÎ konkordat. RozwiaÎzania konkordatowe
stworzyøy katolikom mozÇliwosÂcÂ zawierania zwiaÎzku w formie odpo-
wiadajaÎcej ich przekonaniom, z jednoczesnym osiaÎgnieÎ ciem statusu
maøzÇenÂstwa w obliczu prawa polskiego. Zawarta w 1993 r. umowa
mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i PolskaÎ, ktoÂ rej podstawaÎ prawnaÎ jest
art. 10 ust. 1 konkordatu, wprowadza nowaÎ regulacjeÎ dla okresÂlenia
formy zwyczajnej zawarcia maøzÇenÂstwa.
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CZYNNOSÂCI KIEROWNIKA USC
PODEJMOWANE PRZED ZAWARCIEM MAèZÇ ENÂ STWA

W FORMIE WYZNANIOWEJ

Zagadnienie dotyczaÎce zawierania maøzÇenÂ stw cywilnych w for-
mie wyznaniowej doczekaøo sieÎ juzÇ wielu publikacji. CiaÎgle jednak
jeszcze istnieje szereg waÎtpliwosÂci dotyczaÎcych kwestii szczegoÂ øo-
wych, zwiaÎzanych nie tylko z samym zawarciem maøzÇenÂstwa, ale
i z jego przygotowaniem. Do takich nalezÇaÎ niewaÎtpliwie pouczenie
o istocie maøzÇenÂstwa i jego skutkach oraz tryb stwierdzania pomieÎ -
dzy nupturientami braku okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maø-
zÇenÂstwa.

Celem niniejszego artykuøu beÎdzie zatem ukazanie problemu do-
tyczaÎcego pouczenia nupturientoÂw o przepisach prawa polskiego do-
tyczaÎcych maøzÇenÂstwa i jego skutkoÂw oraz ukazanie procedury zwiaÎ-
zanej z przygotowaniem przez kierownika USC zasÂwiadczenia o bra-
ku mieÎdzy stronami przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂ stwa wyznaniowe-
go ze skutkami cywilnymi.

1. POUCZENIE O PRZEPISACH PRAWA POLSKIEGO DOTYCZAÎCYCH

MAèZÇ ENÂ STWA I JEGO SKUTKOÂ W

RozwazÇajaÎc kwestieÎ pouczenia nupturientoÂw o przepisach prawa
polskiego odnosÂnie do maøzÇenÂstwa i jego skutkoÂw, nalezÇy zwroÂcicÂ
uwageÎ na problem dotyczaÎcy podmiotu dokonujaÎcego tego poucze-
nia (duchowny, kierownik USC), na zakres pouczenia oraz jego wøasÂ-
ciwy moment.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005



1.1. PODMIOT I ZAKRES POUCZENIA

Podmiotem odpowiedzialnym za pouczenie nupturientoÂw o prze-
pisach prawa polskiego dotyczaÎcych maøzÇenÂ stwa prawodawca polski
uczyniø zaroÂwno kierownika USC, jak i duchownego. SwoÂ j obowiaÎ-
zek kierownik USC winien speønicÂ na podstawie art. 3 § 3 k.r.o.1,
duchowny natomiast zostaø zobowiaÎzany do jego speønienia na pod-
stawie art. 62a p.a.s.c.2 Art. 3 § 3 k.r.o. stanowi: ¹Kierownik urzeÎdu
stanu cywilnego wyjasÂnia osobom zamierzajaÎcym zawrzecÂ maøzÇenÂ -
stwo doniosøosÂcÂ zwiaÎzku maøzÇenÂskiego, przepisy regulujaÎce prawa
i obowiaÎzki maøzÇonkoÂw oraz przepisy o nazwisku maøzÇonkoÂw i na-
zwisku ich dzieciº. PowyzÇszy przepis okresÂla zatem nie tylko podmiot
obowiaÎzku pouczenia nupturientoÂw, ale takzÇe jego zakres. Podobnie
zaroÂwno podmiot, jak i zakres pouczenia nupturientoÂw okresÂla art.
62a p.a.s.c. Przepis ten brzmi: ¹przed zawarciem maøzÇenÂ stwa podle-
gajaÎcego prawu wewneÎ trznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyzna-
niowego duchowny informuje osoby zamierzajaÎce zawrzecÂ to maø-
zÇenÂstwo o tresÂci podstawowych przepisoÂw prawa polskiego dotyczaÎ-
cych maøzÇenÂstwa i jego skutkoÂwº.

OkresÂlony w art. 62a p.a.s.c. obowiaÎzek pouczenia nupturientoÂw
dotyczy zawierania maøzÇenÂstw w trybie art. 1 § 2 k.r.o.3 NalezÇy na-
tomiast zastanowicÂ sieÎ , do jakiego trybu zawarcia maøzÇenÂstwa odnosi
sieÎ obowiaÎzek pouczenia okresÂlony w art. 3 § 3 k.r.o. Czy dotyczy on
tylko zawarcia maøzÇenÂstwa w trybie art. 1 § 1 k.r.o., czy roÂwniezÇ

w trybie art. 1 § 2 k.r.o.? StosujaÎc wykøadnieÎ logicznaÎ caøego przepisu
art. 3 k.r.o., mozÇna przyjaÎcÂ, izÇ spoczywajaÎcy na kierowniku USC

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ± Kodeks rodzinny i opiekunÂczy (Dz.U. z 1964 r.,

nr 9, poz. 59 z poÂzÂn. zm.) (zwana dalej: k.r.o.)
2 Ustawa z dnia 29 wrzesÂnia 1986 r. ± Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.

z 1986 r., nr 36, poz. 180 z poÂzÂnÂ . zm.) (zwana dalej: p.a.s.c.) Przepis art. 62a zostaø

dodany przez ustaweÎ z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw ± Kodeks rodzinny

i opiekunÂczy, Kodeks posteÎpowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, usta-

wy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz

niektoÂ rych innych ustaw (Dz.U. z 1988 r., nr 117, poz. 757).
3 Przepis art. 1 § 2 zostaø dodany przez ustaweÎ nowelizujaÎcaÎ kodeks rodzinny

i opiekunÂczy z dnia 24 lipca 1998 r.
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obowiaÎzek pouczenia odnosi sieÎ zaroÂwno do nupturientoÂw, ktoÂ rzy
zgøaszajaÎ sieÎ do USC celem przygotowania sieÎ do zawarcia maøzÇenÂ -
stwa w trybie art. 1 § 1 k.r.o., jak i w trybie art. 1 § 2 k.r.o. NiezalezÇnie
bowiem od trybu zawarcia maøzÇenÂstwa tak kierownik USC, jak i sami
nupturienci muszaÎ speønicÂ okresÂlone tym przepisem powinnosÂci.

AnalizujaÎc zakres pouczenia, ktoÂ rego winien dokonacÂ kierownik
USC, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe jest on niewystarczajaÎcy. Nupturienci rze-
czywisÂcie powinni bycÂ pouczeni, czym jest maøzÇenÂstwo, powinni znacÂ
prawa i obowiaÎzki maøzÇenÂ skie, wiedziecÂ roÂwniezÇ, jakie mogaÎ wybracÂ
nazwisko dla siebie i swoich dzieci oraz jakie saÎ ewentualne skutki
niedokonania tego wyboru. Konieczne jest ponadto pouczenie nup-
turientoÂw o przeszkodach maøzÇenÂ skich. Kierownik USC powinien
wyjasÂnicÂ nupturientom, co to jest przeszkoda maøzÇenÂ ska4, jaki jest
ich katalog w prawie polskim i od ktoÂrych przeszkoÂd mozÇna zostacÂ
¹zwolnionymº przez saÎd, a takzÇe jakie saÎ skutki zawarcia maøzÇenÂstwa
pomimo ich istnienia. WazÇne jest, aby pouczenia tego dokonaø kie-
rownik USC, i to jeszcze przed wydaniem stronom zasÂwiadczenia,
o ktoÂrym mowa w art. 41 § 1 k.r.o.5

OkresÂlony natomiast w art. 62a p.a.s.c. zakres pouczenia, ktoÂ rego
winien dokonacÂ duchowny, zostaø potraktowany dosÂcÂ ogoÂ lnikowo.
Prawodawca polski nakazuje bowiem duchownemu pouczycÂ strony,

4 Wprawdzie w polskim prawie rodzinnym nie jest znane pojeÎ cie ¹przeszkody

maøzÇenÂ skiejº, jednak pojeÎ cie to jest uzÇywane na okresÂlenie wszystkich wymienionych

w kodeksie rodzinnym i opiekunÂczym okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂ -

stwa. Prawo polskie uzÇywa roÂwniezÇ na okresÂlenie tych okolicznosÂci terminu ¹zakazy

zawarcia maøzÇenÂstwaº, jako zÇe nawiaÎzujaÎ do ustawowych zwrotoÂw ¹nie mozÇe zawrzecÂ

maøzÇenÂ stwaº (zob. J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2000, s. 110). UzÇywany

jest takzÇe termin ¹przesøanki negatywne zawarciamaøzÇenÂstwaº (zob. J.Winiarz,Prawo

rodzinne, Warszawa 1996, s. 88). OkresÂlenie ¹przeszkoda maøzÇenÂskaº jest jednak uzÇy-

wane najpowszechniej.
5 Odmienne stanowisko w tej kwestii zajmuje M. Pietrzak (Prawo wyznaniowe,

Warszawa 1999, s. 288). UwazÇa on, zÇe kierownik USC ¹nie jest [...] obowiaÎzany

informowacÂ ich [nupturientoÂw] o przepisach kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego do-

tyczaÎcych maøzÇenÂ stwa [...]º, a ¹wydajaÎc zasÂwiadczenie [...] informuje [tylko] strony

o dalszych czynnosÂciach koniecznych do zawarcia maøzÇenÂ stwaº. MajaÎc takie zdanie,

autor ten zarzuca, izÇ brak obowiaÎzku kierownika w pouczeniu nupturientoÂw stanowi

¹niedopatrzenie ustawodawcyº.
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czym jest maøzÇenÂstwo oraz jakie saÎ jego skutki. Podobne sformuøowa-
nie zawiera art. 10 ust. 2 konkordatu z 1993 r.6, ktoÂry oproÂcz nauki
o skutkach maøzÇenÂstwa nakazuje duchownemu przekazacÂ nupturien-
tom wiedzeÎ na temat nierozerwalnosÂci maøzÇenÂstwa kanonicznego. Za-
kres pouczenia stron, ktoÂ rego winien dokonacÂ duchowny, okresÂlony
zostaø w sposoÂb bardziej szczegoÂ øowy przez akty prawa wewneÎ trznego
niektoÂ rych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych: Instrukcji Konferencji Episkopa-

tu Polski z 1998 r. dotyczaÎcej zawieraniamaøzÇenÂstw ¹konkordatowychº
przez czøonkoÂw KosÂcioøa katolickiego7 oraz Informacji dla duchow-

nych adwentystycznych o zawieraniu maøzÇenÂstw kosÂcielnych ze skut-
kami cywilnymi przez czøonkoÂw KosÂcioøa adwentystycznego8.

W Instrukcji KEP postanowiono, zÇe duchowny winien zapoznacÂ
nupturientoÂw z tresÂciaÎ art. 1 k.r.o., stanowiaÎcego o sposobie zawarcia
maøzÇenÂstwa, tzn. o istnieniu dwoÂch mozÇliwosÂci zawarcia maøzÇenÂstwa:
albo cywilnego, albo tylko wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
nasteÎpnie z tresÂciaÎ art. 8 k.r.o., w ktoÂrym jest mowa o obowiaÎzkach
duchownego imaøzÇonkoÂw zwiaÎzanych z zawarciemmaøzÇenÂstwa ¹kon-
kordatowegoº, oraz z tresÂciaÎ art. 23 k.r.o., ktoÂ ry stanowi o roÂwnych
prawach i obowiaÎzkach maøzÇonkoÂw (zob. n. 12b). Informacja dla du-

chownych adwentystycznych stanowi natomiast, izÇ powinien zapoznacÂ
nupturientoÂwnie tylko z doniosøosÂciaÎ zawieranegoprzez nich zwiaÎzku
maøzÇenÂskiegow sÂwietle prawaBozÇego, ale takzÇe z prawami i obowiaÎz-
kami maøzÇonkoÂw, ktoÂ re istniejaÎ w prawie polskim9. Przede wszystkim
ma to polegacÂ na zapoznaniu przyszøych maøzÇonkoÂw z tresÂciaÎ art. 23
k.r.o. (podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do nupturientoÂw
katolickich), a takzÇe z tresÂciaÎ art. 24 k.r.o., stanowiaÎcego o tym, zÇe

6 Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczypospolitaÎ PolskaÎ z dnia 28 lipca

1993 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 51, poz. 318).
7 Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dla duszpasterzy z dnia 22 pazÂdzier-

nika 1998 r. dotyczaÎca maøzÇenÂstwa konkordatowego, ¹Biuletyn KAIº 1998, nr 90,

s. 15-18 (dalej: Instrukcja KEP).
8 Tekst w: Z. èyko, A. SicinÂ ski, Informacja dla duchownych adwentystycznych

w sprawie maøzÇenÂstw kosÂcielnych ze skutkami cywilnymi, Warszawa 1999.
9 IstniejaÎce w prawie polskim wzajemne prawa i obowiaÎzki maøzÇonkoÂw powinny

bycÂ ± wedøug prawa wewneÎ trznego KosÂcioøa adwentystoÂw ± zgodne z prawem BozÇym.

Zob. tamzÇe, s. 12.
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maøzÇonkowie wspoÂ lnie rozstrzygajaÎ o istotnych sprawach rodziny,
oraz z tresÂciaÎ art. 26 k.r.o., w ktoÂrymmowa o powstaniu mieÎdzy krew-
nymi maøzÇonkoÂw stosunku powinowactwa. Ponadto prawodawca ad-
wentystyczny poleca zapoznanie stron z art. 30 i 31 k.r.o., ktoÂ re sta-
nowiaÎ o powstaniu wspoÂ lnosÂci majaÎtkowej mieÎdzy maøzÇonkami i ko-
niecznosÂci przyczyniania sieÎ kazÇdego z nich do zaspokajania potrzeb
rodziny oraz ich solidarnej odpowiedzialnosÂci za zaciaÎgane przez nich
zobowiaÎzania (zob. n. 6).

PoroÂwnujaÎc oba akty prawa wewneÎ trznego wymienionych kosÂ-
cioøoÂw, zauwazÇycÂ mozÇna, izÇ prawodawca adwentystyczny wwieÎkszym
stopniu zwroÂciø uwageÎ na zapoznanie nupturientoÂw z tymi przepisa-
mi prawa polskiego, ktoÂ re odnoszaÎ sieÎ do skutkoÂw maøzÇenÂstwa, na-
tomiast prawodawca katolicki wyroÂzÇniø przede wszystkim kwestieÎ
sposobu zawarcia maøzÇenÂstwa, a w zakresie skutkoÂw maøzÇenÂstwa
odnioÂsø sieÎ tylko do powstania mieÎdzy maøzÇonkami wzajemnych praw
i obowiaÎzkoÂw10.

RozwazÇajaÎc zakres pouczenia nupturientoÂw wskazany w Instruk-

cji KEP z 1998 r., nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe nie jest on w peøni søuszny.
O ile bowiem pouczenie nupturientoÂw przez duchownego o tresÂci art.
8 k.r.o. mozÇna uznacÂ za dopeønienie (uzupeønienie) ciaÎzÇaÎcego na
kierowniku USC obowiaÎzku okresÂlonego w art. 41 § 3 k.r.o., w ktoÂ -
rym prawodawca polski lakonicznie stwierdza, zÇe kierownik USC,
wydajaÎc stronom zasÂwiadczenie o braku przeszkoÂd, ma poinformo-
wacÂ je o dalszych czynnosÂciach koniecznych do zawarcia maøzÇenÂstwa,
o tyle zbyteczne jest pouczanie nupturientoÂw o tresÂci art. 23 k.r.o.,
ktoÂ rego domagajaÎ sieÎ zaroÂwno prawodawca katolicki, jak i adwentys-
tyczny, w sytuacji gdy art. 3 § 3 k.r.o. wyrazÂnie stanowi o speønieniu
tego wymogu przez kierownika USC. Zbyteczne wydaje sieÎ roÂwniezÇ

zapoznawanie nupturientoÂw przez duchownego z przepisami k.r.o.,
stanowiaÎcymi o istnieniu dwoÂch form zawarcia maøzÇenÂstwa. W tym
czasie bowiem (gdy strony zgøaszajaÎ sieÎ do USC po zasÂwiadczenie)
nie tylko wiedzaÎ, jakaÎ majaÎ mozÇliwosÂcÂ wyboru formy zawarcia maø-

10 Tj.: prawa do wspoÂ lnego pozÇycia, pomocy i wiernosÂci oraz wzajemnego podej-

mowania troski o zaspokajanie potrzeb rodziny.
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zÇenÂstwa, ale saÎ juzÇ na jednaÎ z nich zdecydowani. PragnaÎ tylko uzu-
peønicÂ stawiane im w tym wzgleÎdzie przez prawo polskie wymagania.

Uzasadnione jest jednak pouczenie nupturientoÂw o skutkach
maøzÇenÂstwa. Przepis nakøadajaÎcy na duchownego obowiaÎzek po-
uczenia czyni duszpasterza odpowiedzialnym za usÂwiadomienie
stronom tego wszystkiego, co prawo polskie wymaga w przedmiocie
skutkoÂw umowy maøzÇenÂskiej. Pouczenia tego powinien dokonacÂ
jednak kierownik USC, gdyzÇ nie mozÇna nakøadacÂ odpowiedzialnosÂci
za dokonanie stosownego pouczenia na osobeÎ , ktoÂ ra nie posiada
dostatecznej wiedzy. Zagadnienie skutkoÂw maøzÇenÂstwa jest obce
polskiemu prawu rodzinnemu i tylko analiza odpowiednich przepi-
soÂw k.r.o. pozwoli zebracÂ i wyjasÂnicÂ ten problem. Aby moÂc jednak
dokonacÂ takiego zabiegu, trzeba dobrze znacÂ przepisy prawa ro-
dzinnego.

PojeÎ cie ¹skutki maøzÇenÂstwaº nie wysteÎpuje w prawie polskim.
Nie zna tego terminu kodeks rodzinny i opiekunÂczy, a tym bardziej
nie ma w nim dziaøu pt. ¹Skutki maøzÇenÂstwaº. Wydaje sieÎ jednak, zÇe
chodzi tu o pouczenie o tych przepisach, ktoÂ re powodujaÎ zmianeÎ
stanu prawnego stron we wzajemnych relacjach. BeÎdaÎ to wieÎ c prze-
pisy regulujaÎce ± wspomniane juzÇ ± prawa i obowiaÎzki maøzÇonkoÂw,
ich sprawy majaÎtkowe (w tym tzw. obowiaÎzek alimentacyjny) oraz
sprawy sÂcisÂle osobiste.

SzczegoÂ øowomozÇnawskazacÂ, izÇ podstawowym skutkiem zawarcia
maøzÇenÂstwa w zakresie wzajemnych praw i obowiaÎzkoÂw maøzÇonkoÂw
jest okresÂlonew art. 23 k.r.o. prawo dowspoÂ lnego pozÇycia, wzajemnej
pomocy iwiernosÂci orazwspoÂ ødziaøania dla dobra rodziny, ktoÂ raÎ przez
swoÂ j zwiaÎzek zaøozÇyli11. Wzajemna troska maøzÇonkoÂw o utrzymanie
rodziny i wychowanie potomstwa okresÂlana jest w prawie rodzinnym
mianem obowiaÎzku alimentacyjnego (art. 128 k.r.o.). ObowiaÎzek ten
mozÇna uznacÂ za niezwykle trwaøy skutek maøzÇenÂstwa, gdyzÇ mozÇe on
istniecÂ roÂwniezÇ po rozwiaÎzaniu zwiaÎzku maøzÇenÂ skiego12. Skutkiem

11 Wyrazem zasÂ tego jest troska o zaspokajanie potrzeb rodziny, co czynione

winno bycÂ nie tylko przez zaspokajanie jej materialnych potrzeb, ale roÂwniezÇ poprzez

osobiste starania polegajaÎce na wychowaniu potomstwa (art. 27 k.r.o.).
12 Prawodawca polski postanowiø bowiem, zÇe jezÇeli wskutek rozwodu jeden z maø-

zÇonkoÂw, ktoÂ ry nie zostaø uznany za wyøaÎcznie winnego rozpadu pozÇycia i ktoÂ ry znajduje
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maøzÇenÂstwa jest takzÇe domniemanie pochodzenia dziecka, ktoÂ re na-
steÎpuje od chwili zawarcia maøzÇenÂstwa (art. 62 § 1 k.r.o.). Poza wy-
mienionymi skutkami, ktoÂ re mozÇna okresÂlicÂ mianem skutkoÂw o cha-
rakterzeniemajaÎtkowym,mieÎdzymaøzÇonkami powstajaÎ roÂwniezÇ skut-
ki o charakterzemajaÎtkowym. Z chwilaÎ zawarcia maøzÇenÂstwa powsta-
je mieÎdzy nimi z mocy samego prawa wspoÂ lnosÂcÂ majaÎtkowa oraz so-
lidarna odpowiedzialnosÂcÂ za zobowiaÎzania (art. 30-31 k.r.o.). Skut-
kiem maøzÇenÂstwa jest roÂwniezÇ prawo do dziedziczenia z mocy ustawy
przez jednego z nich, jezÇeli drugie zmarøoby (art. 931 § 1 k.c.). Skutki
maøzÇenÂstwa odnoszaÎ sieÎ tezÇ do przeszkoÂdmaøzÇenÂskich, tzn. zÇe z chwilaÎ
zawarcia maøzÇenÂstwa powstaje przeszkoda weÎzøa maøzÇenÂskiego, a po-
mieÎdzy krewnymi maøzÇonkoÂw ± przeszkoda powinowactwa.

Jakkolwiek wieÎ c uznajaÎc, izÇ dziaø ¹Skutki maøzÇenÂ stwaº nie zostaø
wyodreÎbniony w kodeksie rodzinnym i opiekunÂczym, to jednak ta-
kowe mozÇna wyinterpretowacÂ z analizy poszczegoÂ lnych przepisoÂw
dotyczaÎcych maøzÇenÂ stwa i konsekwencji prawnych zawarcia przez
strony tego zwiaÎzku.

Przepisy wewneÎ trzne wymienionych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
podtrzymujaÎc okresÂlony w art. 62a p.a.s.c. obowiaÎzek duchownego,
utrzymujaÎ zatem, zÇe pouczenie nupturientoÂwwinnoodbycÂ sieÎ poprzez
zapoznanie ich z tresÂciaÎ odpowiednich artykuøoÂw z kodeksu rodzin-
nego i opiekunÂczego. NalezÇy jednak zastanowicÂ sieÎ , czy dokonywanie
jakiegokolwiek pouczenia o przepisach prawa polskiego przez du-
chownego (jakiegokolwiek zwiaÎzku wyznaniowego) jest søuszne.
AnalizujaÎc przepis art. 62a p.a.s.c. oraz przepisy wewneÎ trzne poszcze-
goÂ lnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, mozÇna dojsÂcÂ do przekonania, zÇe
nie. Duchowny nie jest bowiem ± z reguøy ± osobaÎ posiadajaÎcaÎ wiedzeÎ
z zakresu prawa polskiego i bardziej wøasÂciwe byøoby, gdyby obowiaÎ-
zek ten w caøosÂci spoczywaø na kierowniku USC, ktoÂry i tak na mocy
art. 3 § 3 zobowiaÎzany jest do pouczenia nupturientoÂw i bez waÎtpienia
jest osobaÎ kompetentniejszaÎ w tej sprawie nizÇ jakikolwiek duchowny.

MajaÎc zatem na uwadze powyzÇsze wywody, nalezÇy postawicÂ po-
stulat, aby obowiaÎzek pouczenia nupturientoÂw o przepisach prawa

sieÎ w niedostatku, mozÇe zÇaÎdacÂ od drugiego maøzÇonka dostarczania mu sÂrodkoÂw utrzy-

maniawzakresie odpowiadajaÎcym jegousprawiedliwionympotrzebom(art. 60 § 2k.r.o.).
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polskiego dotyczaÎcych maøzÇenÂstwa spoczywaø tylko i wyøaÎcznie na
kierowniku USC i tym samym, aby duchowny zostaø wyøaÎczony od
wypeøniania tego zobowiaÎzania. Kierownik USC powinien zostacÂ
jedynym podmiotem odpowiedzialnym za usÂwiadomienie stronom
przepisoÂw regulujaÎcych instytucjeÎ maøzÇenÂstwa i jego skutki. Zakres
jednak pouczenia, ktoÂ rego winien dokonywacÂ kierownik USC, po-
winien zostacÂ poszerzony o wiedzeÎ na temat przeszkoÂd maøzÇenÂskich
wysteÎpujaÎcych na gruncie prawa polskiego oraz ich skutkoÂw powsta-
jaÎcych w razie zawarcia maøzÇenÂstwa przy ich istnieniu. Za wyøaÎcze-
niem duchownego jako podmiotu pouczajaÎcego o maøzÇenÂ stwie prze-
mawia roÂwniezÇ przekonanie, zÇe w polskich urzeÎdach stanu cywilnego
zatrudniane saÎ osoby posiadajaÎce odpowiedniejsze nizÇ duchowny
wyksztaøcenie (prawnicze baÎdzÂ pokrewne), ktoÂ re bez waÎtpienia saÎ
lepiej przygotowane do speønienia tej roli. Poza tym ewentualne
przeszkolenie urzeÎdnikoÂw stanu cywilnego w przedmiotowej kwestii
wydaje sieÎ bardziej uzasadnione anizÇeli czynienie tego wzgleÎdem
osoÂb duchownych.

MozÇna roÂwniezÇ dojsÂcÂ i do takiego przekonania: na mocy art. 3 § 3
k.r.o. kierownik USC zobowiaÎzany jest do pouczenia stron. Przepis
ten ± jak juzÇ wspomniano ± odnosi sieÎ zaroÂwno do zawierania maø-
zÇenÂstwa w formie okresÂlonej przez art. 1 § 1 k.r.o., jak i przez art. 1 § 2
k.r.o. Wszystko jedno wieÎ c, w jakiej formie nupturienci beÎdaÎ zawie-
rali maøzÇenÂstwo. SaÎ oni i tak na podstawie powoøanego przepisu po-
uczani przez kierownika USC juzÇ w momencie dostarczenia mu do-
kumentoÂw potrzebnych do zawarcia maøzÇenÂstwa (art. 3 § 1 k.r.o.).
StaÎd rodzi sieÎ kolejny wniosek, izÇ dokonywanie jakiegokolwiek po-
uczenia przez duchownego jest absolutnie zbyteczne, gdyzÇ niezalezÇ-
nie od trybu zawarcia maøzÇenÂstwa zawsze dokonuje go kierownik
USC.

1.2. MOMENT POUCZENIA

Odpowiednim momentem na pouczenie nupturientoÂw na temat
maøzÇenÂstwa i jego skutkoÂw jest czas sporzaÎdzania przez kierownika
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USC zasÂwiadczenia o braku przeszkoÂd13. Przemawia za tym przeko-
nanie, wedøug ktoÂrego, jezÇeli w toku sporzaÎdzania zasÂwiadczenia
przez kierownika USC wyjdzie na jaw jakasÂ okolicznosÂcÂ uniemozÇli-
wiajaÎca zawarcie stronom maøzÇenÂstwa, to juzÇ na tym etapie beÎdzie
mozÇna podjaÎcÂ kroki do jej usunieÎ cia14. JezÇeli zasÂ okolicznosÂcÂ ta zwe-
ryfikowaøaby sieÎ dopiero podczas dokonywania pouczenia przez du-
chownego, czyli po wydaniu zasÂwiadczenia przez kierownika USC, to
nupturienci musieliby dopiero wtedy wyjasÂniacÂ zaistniaøaÎ sytuacjeÎ .
JezÇeli zachodzaÎca mieÎdzy nimi przeszkoda byøaby nieusuwalna, to
zostaliby oni postawieni w niekorzystnej sytuacji, zwazÇywszy chocÂby
na zaawansowane juzÇ w tym czasie przygotowania do maøzÇenÂstwa
(w tym przyjeÎ cia weselnego). JezÇeli zasÂ przeszkoda ta byøaby usuwal-
na, to sytuacja byøaby dla nich o tyle korzystniejsza, zÇe mogliby zrea-
lizowacÂ swoje maøzÇenÂ skie plany, ale wymagaøoby to czasu, musieliby
bowiem najpierw zwroÂcicÂ sieÎ do saÎdu z wnioskiem o wydanie zezwo-
lenia na zawarcie maøzÇenÂstwa pomimo istnienia przeszkody. JezÇeli
zasÂ pouczenie dokonane zostaøoby na etapie sporzaÎdzania przez kie-
rownika USC zasÂwiadczenia, to zaroÂwno strony, jak i sam ¹urzaÎdº
mogøyby uniknaÎcÂ powstaøej zwøoki oraz niepotrzebnego zamieszania,
a co za tym idzie i dodatkowych kosztoÂw zwiaÎzanych z wydaniem
orzeczenia saÎdowego, a takzÇe nowego zasÂwiadczenia.

ZnajdujaÎce sieÎ tym samym w Informacji dla duchownych adwen-

tystycznych stwierdzenie, zÇe pouczenie nupturientoÂw o przepisach
prawa polskiego dotyczaÎcych maøzÇenÂstwa powinno odbycÂ sieÎ ¹przy
konÂcu kazania sÂlubnego, albo po jego wygøoszeniuº (n. 8) jest zatem
zupeønie niezrozumiaøe.

13 Odmienne stanowisko w tej kwestii zajmuje M. Pietrzak. UwazÇa on, zÇe to, izÇ

pouczenie dokonywane jest nie w trakcie zawierania maøzÇenÂ stwa kanonicznego, ale

w toku jego przygotowywania, powoduje niemozÇliwosÂcÂ sprawdzenia, czy nupturienci

znajaÎ przepisy polskiego prawa maøzÇenÂskiego. Zob. M. Pietrzak, Nowy Konkordat

Polski, ¹PanÂstwo i Prawoº 1994, nr 1, s. 25. Por. takzÇe: A. Tunia, Rola duchownego

w procesie zawierania maøzÇenÂstwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi, Lublin 2001,

s. 66 (mps, BKUL).
14 OczywisÂcie sytuacja taka beÎdzie maøa miejsce wtedy, kiedy istniejaÎca mieÎdzy

stronami przeszkoda maøzÇenÂ ska beÎdzie prawnie mozÇliwa do usunieÎ cia.
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1.3. SKUTKI BRAKU POUCZENIA

Kodeks rodzinny i opiekunÂczy ani tezÇ zÇaden inny akt prawa pol-
skiego dotyczaÎcy zawierania maøzÇenÂstw o podwoÂ jnym skutku nie
przewiduje zÇadnej sankcji, pod ktoÂraÎ okresÂlone osoby zobowiaÎzane
byøyby do stosownego pouczenia nupturientoÂw. Co wieÎ cej, nie ma
roÂwniezÇ zÇadnej mozÇliwosÂci udowodnienia, izÇ pouczenie takie miaøo
miejsce, gdyzÇ urzeÎdowy formularz, na ktoÂrym sporzaÎdzane jest za-
sÂwiadczenie przez kierownika USC i ktoÂry jest nasteÎpnie podstawaÎ
do sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa, nie zawiera zÇadnej rubryki, ktoÂ ra
przewidywaøaby koniecznosÂcÂ odnotowania takiego pouczenia. Z dru-
giej jednak strony, majaÎc na uwadze nie tylko realizacjeÎ zawartego
w art. 3 § 3 k.r.o. czy art. 62a p.a.s.c. polecenia prawodawcy polskie-
go, ale przede wszystkim dobro przyszøego maøzÇenÂstwa oraz zawie-
rajaÎcych go osoÂb (a takzÇe potomstwa tych osoÂb), nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe
pouczenie takie jest potrzebne, a nawet konieczne, z tym zÇe winno
bycÂ ono dokonane we wøasÂciwym czasie i przez kompetentny pod-
miot, a zakres pouczenia powinien uwzgleÎdniacÂ roÂwniezÇ przesøanki
warunkujaÎce poprawnosÂcÂ (wazÇnosÂcÂ) zawieranego zwiaÎzku.

2. DOKUMENTY I OSÂWIADCZENIA NUPTURIENTOÂ W

KONIECZNE DO WYDANIA ZASÂWIADCZENIA O BRAKU PRZESZKOÂ D

Nupturienci, ktoÂ rzy pragnaÎ zawrzecÂ maøzÇenÂstwo w trybie okresÂ-
lonym w art. 1 § 2 k.r.o., muszaÎ w pierwszej kolejnosÂci zgøosicÂ sieÎ do
wøasÂciwego urzeÎdu stanu cywilnego15 celem uzyskania zasÂwiadczenia,

15 OwøasÂciwosÂci urzeÎdu stanu cywilnego, do ktoÂrego winni zgøosicÂ sieÎ nupturienci

decyduje ich miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 12 ust. 2 p.a.s.c. winien to bycÂ urzaÎd

stanu cywilnego, na terenie ktoÂrego przynajmniej jedna ze stron ma swoje miejsce

zamieszkania. Miejscem zasÂ zamieszkania osoby fizycznej jest ¹miejscowosÂcÂ, w ktoÂ rej

dana osoba przebywa z zamiarem staøego pobytuº (zob. art. 25 ustawy z dnia 25 lutego

1964 r. ± Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z poÂzÂn. zm.). Na zamieszkanie

osoby fizycznej skøadajaÎ sieÎ bowiem dwa podstawowe elementy, tj. faktyczne przeby-

wanie w danym miejscu (tzw. element obiektywny ± corpus) oraz zamiar staøego tam

pobytu (tzw. element subiektywny ± animus). Oba te elementy muszaÎ istniecÂ kumu-
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stwierdzajaÎcego brak mieÎdzy nimi jakichkolwiek okolicznosÂci, ktoÂ re
wyøaÎczaøyby zawarcie przez nich maøzÇenÂ stwa (art. 41 § 1 k.r.o.). Aby
zasÂ mogli uzyskacÂ takie zasÂwiadczenie, zobowiaÎzani saÎ oni najpierw
przedøozÇycÂ kierownikowi USC odpowiednie dokumenty (art. 3 § 1
k.r.o.) oraz wymagane prawem osÂwiadczenia (art. 54 ust. 1 pkt 2
p.a.s.c., art. 25 § 1 k.r.o.).

2.1. DOKUMENTY

ZgøaszajaÎcy sieÎ do urzeÎdu stanu cywilnego nupturienci obowiaÎ-
zani saÎ przedøozÇycÂ kierownikowi USC dokumenty niezbeÎdne do za-
warcia maøzÇenÂstwa (art. 3 § 1 k.r.o.). Przede wszystkim kazÇda ze stron
zobowiaÎzana jest przedstawicÂ dokument potwierdzajaÎcy jej tozÇsa-
mosÂcÂ oraz zøozÇycÂ skroÂcony odpis aktu urodzenia16, a osoba, ktoÂ ra
juzÇ wczesÂniej pozostawaøa w zwiaÎzku maøzÇenÂskim, takzÇe dowoÂd usta-
nia lub uniewazÇnienia tego maøzÇenÂstwa lub tezÇ dowoÂd ustalenia nie-

latywnie. Tym samym do utraty dotychczasowegomiejsca zamieszkania konieczna jest

zmiana obu przesøanek zamieszkania, tzn. zaroÂwno faktycznego zerwania øaÎcznosÂci

z danaÎ miejscowosÂciaÎ, jak i zamiaru niepowracania do niej. Sama fizyczna nieobec-

nosÂcÂ, nawet døugotrwaøa, nie powoduje zmiany miejsca zamieszkania, jezÇeli nie towa-

rzyszy jej wewneÎ trzny zamiar (zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo

cywilne. Zarys czeÎsÂci ogoÂlnej, Warszawa 1996, s. 180). NalezÇy jednak podkresÂlicÂ, izÇ

osoba fizyczna mozÇe miecÂ tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 28 k.c.). PodkresÂla to

roÂwniezÇ ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnosÂci i dowodach osobistych

(Dz.U. z 1984 r., nr 32, poz. 174 z poÂzÂn. zm.). Art. 5 ust. 1 stanowi, zÇe ¹osoba po-

siadajaÎca obywatelstwo polskie i przebywajaÎca na stale na terytorium Polski jest obo-

wiaÎzana zameldowacÂ sieÎ w jednym miejscu pobytu staøegoº, a ust. 2 tego artykuøu

dodaje, zÇe ¹w tym samym czasie mozÇna miecÂ tylko jedno miejsce pobytu staøegoº. Co

rozumiecÂ jednak przez ¹pobyt staøyº, wyjasÂnia art. 6 ust. 1 niniejszej ustawy. Wedøug

niego ¹pobytem staøym jest zamieszkanie w okresÂlonej miejscowosÂci pod oznaczonym

adresem z zamiarem staøego przebywaniaº. Zatem zaroÂwno w definicji ¹zamieszka-

niaº, jak i w definicji ¹pobytu staøegoº istnieje wspoÂ lny ¹mianownikº tj. faktyczne

przebywanie w danym miejscu oraz zamiar staøego przebywania.
16 Art. 54 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. stanowi, zÇe nupturient, ktoÂ ry zamierza zawrzecÂ

zwiaÎzek maøzÇenÂ ski w tym samym urzeÎdzie stanu cywilnego, w ktoÂ rym zostaø sporzaÎ-

dzony jego akt urodzenia, jest zwolniony z obowiaÎzku jego przedkøadania kierowni-

kowi USC.
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istnienia maøzÇenÂ stwa, jezÇeli wobec ktoÂrejkolwiek ze stron toczyøo sieÎ
posteÎpowanie o ustalenie nieistnienia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego (art. 54
ust. 1 pkt 1 p.a.s.c.). Dowodem ustania maøzÇenÂstwa jest odpis skroÂ -
cony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia saÎdu o stwier-
dzeniu zgonu lub uznaniu poprzedniego maøzÇonka za zmarøego oraz
odpis skroÂcony aktu maøzÇenÂstwa z adnotacjaÎ o jego rozwiaÎzaniu
przez rozwoÂd albo odpis prawomocnego orzeczenia saÎdu o rozwodzie
(art. 55 ust. 1 pkt 1-2 p.a.s.c.). Dowodem uniewazÇnienia maøzÇenÂstwa
jest natomiast odpis skroÂcony aktu maøzÇenÂstwa z adnotacjaÎ o jego
uniewazÇnieniu albo odpis prawomocnego orzeczenia saÎdu o uniewazÇ-
nieniu zwiaÎzku maøzÇenÂ skiego (art. 55 ust. 2 p.a.s.c.). Z kolei dowo-
dem nieistnienia maøzÇenÂstwa jest odpis prawomocnego orzeczenia
saÎdu ustalajaÎcego nieistnienie maøzÇenÂstwa (art. 55 ust. 3 p.a.s.c.).

OproÂcz zøozÇenia powyzÇszych dokumentoÂw prawodawca polski
wymaga ± w okresÂlonych wypadkach ± przedøozÇenia kierownikowi
USC zezwolenia na zawarcie maøzÇenÂstwa (art. 54 ust. 1 pkt 3 p.a.s.c.).
ObowiaÎzek ten dotyczy zawierania maøzÇenÂ stwa przez osoby zwiaÎza-
ne przeszkodaÎ maøzÇenÂskaÎ17. Uzyskanie stosownego zezwolenia jest

17 W prawie polskim istnieje mozÇliwosÂcÂ uzyskania saÎdowego zezwolenia na za-

warcie maøzÇenÂ stwa w sytuacji istnienia niektoÂ rych przeszkoÂd maøzÇenÂ skich, tzn. prze-

szkody wieku, powinowactwa oraz choroby psychicznej. Do jego wydania konieczne

jest jednak istnienie odpowiednich przesøanek. W odniesieniu do przeszkody wieku

prawodawca polski postanowiø bowiem, zÇe nie mozÇe zawrzecÂ maøzÇenÂ stwa osoba, ktoÂra

nie ukonÂczyøa lat osiemnastu. Z wazÇnych jednak powodoÂw saÎd opiekunÂczy mozÇe

zezwolicÂ na zawarcie maøzÇenÂ stwa kobiecie, ktoÂ ra ukonÂczyøa co najmniej lat szesnasÂcie,

a z okolicznosÂci sprawy wynika, zÇe zawierane przez niaÎ maøzÇenÂ stwo beÎdzie zgodne

z dobrem zakøadanej rodziny (art. 10 § 1 k.r.o.). WazÇnym powodem, dla ktoÂ rego saÎd

mozÇe udzielicÂ takiego zezwolenia, jest np. istnienie faktycznego døugotrwaøego zwiaÎz-

ku mieÎdzy kobietaÎ i meÎzÇczyznaÎ, rokujaÎcego zajsÂciem w ciaÎzÇeÎ przez kobieteÎ , faktycznie

istniejaÎca ciaÎzÇa wynikøa z takiego zwiaÎzku stron lub narodzenie sieÎ dziecka stron.

W przypadku zasÂ przeszkody powinowactwa powstaje niemozÇliwosÂcÂ zawarcia maøzÇenÂ -

stwa mieÎdzy powinowatymi w pierwszym stopniu linii prostej. Z wazÇnych powodoÂw

saÎd mozÇe zezwolicÂ na zawarcie maøzÇenÂstwa mieÎdzy powinowatymi. Istnienie wazÇnych

powodoÂw saÎd mozÇe stwierdzicÂ w razie dojsÂcia do przekonania, zÇe nie ma zÇadnych

przyczyn, ktoÂ re uzasadniaøyby odmoweÎ jego udzielenia (zob. S. Grzybowski, Prawo

rodzinne. Zarys wykøadu, Warszawa 1980, s. 62.). W odniesieniu do trzeciej z wymie-

nionych przeszkoÂd prawodawca polski postanawia, zÇe nie mozÇe zawrzecÂ maøzÇenÂ stwa

osoba dotknieÎ ta chorobaÎ psychicznaÎ lub niedorozwojem umysøowym. JezÇeli jednak
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ponadto wymagane w sytuacji zawierania maøzÇenÂstwa przez peøno-
mocnika18. W takim wypadku konieczne jest przedøozÇenie kierowni-
kowi USC oproÂcz standardowych dokumentoÂw i oproÂcz wymienio-
nego zezwolenia na zawarcie maøzÇenÂ stwa przez peønomocnika takzÇe
dokumentu peønomocnictwa (art. 54 ust 3 p.a.s.c.). Peønomocnictwo
to ± pod rygorem niewazÇnosÂci ± powinno speøniacÂ okresÂlone warunki
formalne, tzn. musi bycÂ udzielone na pisÂmie z podpisem urzeÎdowo
posÂwiadczonym i wymieniacÂ osobeÎ , z ktoÂ raÎ ma bycÂ zawarte maøzÇenÂ -
stwo (art. 6 § 2 k.r.o.)19.

W art. 54 ust. 1 pkt 2 prawodawca polski stanowi, zÇe osoby za-
mierzajaÎce zawrzecÂ maøzÇenÂ stwo winny ± oproÂcz wymienionych w pkt.
1 tego samego artykuøu dokumentoÂw i wymienionego w pkt. 3 zez-
wolenia ± zøozÇycÂ roÂwniezÇ kierownikowi USC pisemne zapewnienie
o nieistnieniu okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa20. Je-
zÇeli przedstawienie okresÂlonego dokumentu, ktoÂ ry osoba zamierza-
jaÎca zawrzecÂ zwiaÎzek maøzÇenÂski obowiaÎzana jest przedøozÇycÂ kierow-
nikowi USC, napotyka trudne do przezwycieÎ zÇenia przeszkody, saÎd
mozÇe zwolnicÂ jaÎ od tego obowiaÎzku (art. 3 § 2 k.r.o.). ZwalniajaÎc
jednak stroneÎ , saÎd sam jest zobowiaÎzany ustalicÂ fakt, ktoÂ ry za pomo-

stan zdrowia lub umysøu takiej osoby nie zagrazÇa maøzÇenÂ stwu ani zdrowiu przyszøego

potomstwa i jezÇeli osoba ta nie zostaøa caøkowicie ubezwøasnowolniona, saÎd mozÇe jej

zezwolicÂ na zawarcie maøzÇenÂstwa (art. 12 § 1 k.r.o.). WydajaÎc jednak zezwolenie takiej

osobie, saÎd powinien najpierw zasieÎgnaÎcÂ opinii biegøego psychiatry (art. 561 § 3 k.p.c.).
18 Z wazÇnych powodoÂw saÎd mozÇe zezwolicÂ, aby osÂwiadczenie o zawarciu maøzÇenÂ -

stwa zostaøo zøozÇone przez peønomocnika (art. 6 § 1 k.r.o.). Udzielenie takiego zezwo-

lenia mozÇe wieÎ c nastaÎpicÂ tylko w szczegoÂ lnie uzasadnionych wypadkach, w odniesieniu

do okolicznosÂci, ktoÂ re uniemozÇliwiajaÎ speønienie przesøanki jednoczesnej obecnosÂci

nupturientoÂw przy skøadaniu osÂwiadczenÂ o zawarciu maøzÇenÂstwa. Zob. J. Winiarz,

J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 1999, s. 44.
19 Niezachowanie wymaganÂ szczegoÂ lnych formy peønomocnictwa pociaÎga za so-

baÎ jego niewazÇnosÂcÂ (art. 73 § 2 k.c.). W odniesieniu jednak do zawarcia maøzÇenÂ stwa na

podstawie niewazÇnego peønomocnictwa prawodawca rodzinny postanawia, zÇe maøzÇenÂ -

stwo to nie jest niewazÇne z mocy samego prawa, ale mocodawca mozÇe zÇaÎdacÂ jego

uniewazÇnienia, chyba zÇe maøzÇonkowie podjeÎ li wspoÂ lne pozÇycie. W takiej sytuacji mo-

codawca traci prawo zÇaÎdania uniewazÇnienia maøzÇenÂ stwa (art. 16 k.r.o).
20 Nie jest to dokument sensu stricte. MozÇna jednak ± z racji, zÇe winien miecÂ

formeÎ pisemnaÎ ± uznacÂ, zÇe jest to dokument w szerokim tego søowa znaczeniu.
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caÎ danego dokumentu miaø bycÂ udowodniony. Kierownik USC uzna
tym samym na podstawie orzeczenia saÎdu, zÇe dany fakt zostaø stwier-
dzony. SaÎd korzysta ze swobody w zakresie oceny, czy w konkretnym
wypadku rzeczywisÂcie istniejaÎ trudne do przezwycieÎ zÇenia przeszkody
w uzyskaniu wymaganego dokumentu21. De facto rzadko jednak
zdarza sieÎ , aby saÎd zwalniaø osobeÎ z obowiaÎzku zøozÇenia kierowniko-
wi USC okresÂlonego dokumentu22.

2.2. OSÂWIADCZENIA W SPRAWIE BRAKU PRZESZKOÂ D

OproÂcz dokumentoÂw okresÂlonych w art. 54 ust. 1 pkt 1 i 3 p.a.s.c.
nupturienci powinni zøozÇycÂ roÂwniezÇ pisemne zapewnienie, izÇ nie wie-
dzaÎ o istnieniu jakichkolwiek okolicznosÂci, ktoÂ re wyøaÎczaøyby zawar-
cie przez nich maøzÇenÂstwa (art. 54 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c.). Zapewnienie
to skøadane jest na dosteÎpnym w USC formularzu, ktoÂ ry nupturienci
powinni dokøadnie wypeønicÂ i podpisacÂ.

ObowiaÎzek zøozÇenia tego zapewnienia jest niezwykle istotny. Za-
pewnienie to stanowi bowiem podstawowaÎ tresÂcÂ wydawanego przez
kierownika USC zasÂwiadczenia23, dlatego powinno bycÂ absolutnie
zgodne z istniejaÎcym stanem faktycznym. KoniecznosÂcÂ bezwzgleÎdnej
zgodnosÂci tresÂci skøadanego przez strony zapewnienia z istniejaÎcym
stanem faktycznym jest podkresÂlana w praktyce urzeÎdoÂw stanu cy-
wilnego. W przepisach prawa polskiego dotyczaÎcych zawierania maø-
zÇenÂstw o podwoÂ jnym skutku nie ma natomiast zÇadnego przepisu
stanowiaÎcego o odpowiedzialnosÂci nupturientoÂw za zøozÇenie faøszy-
wych zapewnienÂ o braku przeszkoÂd. NalezÇy zatem postawicÂ pytanie:
czy nupturienci mogaÎ w ogoÂ le ponosicÂ jakaÎkolwiek odpowiedzial-
nosÂcÂ za skøadane przez siebie zapewnienie? PowoøujaÎc sieÎ na wczesÂ-
niejsze rozwazÇania dotyczaÎce momentu pouczenia nupturientoÂw
(tzn. o dokonywaniu go po wydaniu zasÂwiadczenia) oraz zakresu

21 Zob. J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, s. 47-48.
22 Szerzej na ten temat: H. ChwycÂ, Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego rejestracja w pra-

wie polskim. Poradnik dla kierownikoÂw UrzeÎdoÂw Stanu Cywilnego, Lublin 1999, s. 17.
23 ZasÂwiadczenie to beÎdzie nasteÎpnie podstawaÎ do sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂ -

stwa.
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tego pouczenia (tzn. braku pouczania o przeszkodach maøzÇenÂ skich),
nalezÇy odpowiedziecÂ, zÇe nie, gdyzÇ nupturienci nie majaÎ jeszcze w tym
czasie wystarczajaÎcej wiedzy w zakresie przeszkoÂd maøzÇenÂskich. Bio-
raÎc pod uwageÎ sformuøowanie art. 54 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. i zawarte
w nim domniemanie prawodawcy polskiego, a takzÇe istniejaÎce
w praktyce urzeÎdoÂw stanu cywilnego przekonanie24, nupturienci od-
powiadajaÎ za tresÂcÂ skøadanych przez siebie osÂwiadczenÂ w sprawie
braku przeszkoÂd. O odpowiedzialnosÂci tej mozÇna jednak moÂwicÂ je-
dynie wtedy, kiedy pouczenie ich o przesøankach wzbraniajaÎcych
zawarcie maøzÇenÂstwa nastaÎpi przed zøozÇeniem przez nich przedmio-
towych osÂwiadczenÂ .

2.3. OSÂWIADCZENIA W SPRAWIE WYBORU NAZWISKA

OproÂcz zøozÇenia przez nupturientoÂw pisemnego osÂwiadczenia
o braku przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂstwa nupturienci muszaÎ zøozÇycÂ
roÂwniezÇ osÂwiadczenie w sprawie nazwisk przyszøych maøzÇonkoÂw i ich
dzieci (art. 25 § 1 k.r.o.). Wprawdzie osÂwiadczenia w sprawie nazwisk
maøzÇonkoÂw i ich dzieci saÎ tylko wymogiem natury formalnej, nie-
mniej prawodawca wymaga dokonania tej czynnosÂci przez strony25.

24 Zob. H. ChwycÂ, Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego rejestracja, s. 20.
25 OsÂwiadczenia dotyczaÎce nazwisk przyszøych maøzÇonkoÂw i ich dzieci saÎ nie-

zwykle wazÇnym elementem w procesie sporzaÎdzania zasÂwiadczenia, o ktoÂrym mowa

w art. 41 § 1 k.r.o. SaÎ one w doktrynie okresÂlane jako prawo podmiotowe osobiste,

ktoÂ rego przedmiotem jest dobro osobiste w postaci nazwiska (zob. M. Nazar, Zawar-

cie maøzÇenÂstwa wedøug prawa polskiego z uwzgleÎdnieniem postanowienÂ podpisanego

28 lipca 1993 r. konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczypospolitaÎ PolskaÎ,

¹Kwartalnik Prawa Prywatnegoº 1996, z. 2, s. 464). Nazwisko (i imieÎ ) jest prawem

podmiotowym, sÂcisÂle osobistym, przysøugujaÎcym kazÇdej osobie. KazÇdy czøowiek musi

miecÂ te dwa ¹oznaczeniaº i mimo izÇ obowiaÎzek ten nie zostaø w naszym ustawodaw-

stwie wypowiedziany expressis verbis, to jednak wynika on w sposoÂb oczywisty z ca-

øoksztaøtu obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw, a jego posiadanie jest niezbeÎdne i stanowi ¹kon-

stytutywny element skøadowy wszelkich przedsieÎwzieÎ cÂ prawnych i faktycznych adre-

sowanych do konkretnego czøowiekaº. J. BocÂ, ImieÎ i nazwisko obywatela, w: Prawo

administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocøaw 1998, s. 418.
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OsÂwiadczenia te winny zostacÂ zøozÇone w formie pisemnej (art. 62
ust. 2 p.a.s.c)26.

AnalizujaÎc przepis 25 § 1 k.r.o., nalezÇy zauwazÇycÂ, izÇ prawodawca
polski wprowadza niejako dwojaki sposoÂb ¹nabyciaº nazwiska. Mo-
zÇe to nastaÎpicÂ na mocy osÂwiadczenia woli zainteresowanych podmio-
toÂw baÎdzÂ z mocy samego prawa. PrzyjeÎ cie nazwiska na mocy osÂwiad-
czenia woli dokonuje sieÎ przez zøozÇenie przez nupturientoÂw stosow-
nego osÂwiadczenia (o jego wyborze) wobec kierownika USCw chwili
skøadania mu dokumentoÂw wymaganych do zawarcia maøzÇenÂstwa.
OsÂwiadczenie to jednak staje sieÎ skuteczne dopiero w momencie za-
warcia maøzÇenÂstwa. ¹Nabycieº natomiast nazwiska ex lege nasteÎpuje
w sytuacji niezøozÇenia przez nupturientoÂw osÂwiadczenia w sprawie
nazwisk baÎdzÂ to z powodu zaniedbania, jakiego dopusÂciø sieÎ kierow-
nik USC, baÎdzÂ z powodu odmowy zøozÇenia go przez samych nuptu-
rientoÂw. W takiej sytuacji stosuje sieÎ rozwiaÎzane zawarte w art. 25 § 3
k.r.o., zgodnie z ktoÂrym ¹w razie niezøozÇenia osÂwiadczenia w sprawie
nazwiska, kazÇdy z maøzÇonkoÂw zachowuje swoje dotychczasowe na-
zwiskoº, dzieci zasÂ ± zgodnie z art. 88 § 1 k.r.o. ± beÎdaÎ nosiøy nazwisko
ojca. Zmiana nazwiska w takiej sytuacji beÎdzie mozÇliwa jedynie na
drodze posteÎpowania administracyjnego27.

UwzgleÎdniajaÎc dobro przyszøych maøzÇonkoÂw i ich dzieci, a takzÇe
czyniaÎc zadosÂcÂ swym obowiaÎzkom, kierownik USC powinien poin-
formowacÂ nupturientoÂw o potrzebie zøozÇenia takiego osÂwiadczenia
i wyjasÂnicÂ im jednoczesÂnie przepisy dotyczaÎce ich nazwisk oraz na-
zwisk ich dzieci28. Niedopeønienie tego wymogu nie pociaÎga jednakzÇe

26 NalezÇy jednak przy tym zauwazÇycÂ, izÇ przepis art. 62 ust. 2 p.a.s.c. nie harmo-

nizuje z tresÂciaÎ art. 25 § 1 k.r.o, art. 7 § 2 k.r.o. i art. 41 § 1 k.r.o., stanowiaÎcych roÂwniezÇ

o osÂwiadczeniu w sprawie nazwisk. W przepisach kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego

brak jest bowiem wskazania, izÇ osÂwiadczenia te winny bycÂ skøadane w formie pisem-

nej. Szerzej: A. MaÎczynÂ ski, Projektowana nowelizacja przepisoÂw o zawarciu maøzÇenÂ-

stwa, ¹Kwartalnik Prawa Prywatnegoº 1998, z. 3, s. 531-533.
27 Na podstawie przepisoÂw ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion

i nazwisk (Dz.U. z 1963 r., nr 59, poz. 328 z poÂzÂn. zm.).
28 Obecnie ± na mocy wspomnianej juzÇ ustawy z 24 lipca 1998 r., nowelizujaÎcej

k.r.o. oraz inne akty prawne ± ustawodawca polski wprowadziø zasadeÎ roÂwnoupraw-

nienia maøzÇonkoÂw w kwestii wyboru nazwiska. ZaroÂwno kobieta, jak i meÎzÇczyzna

majaÎ teraz wolnaÎ woleÎ decydowania o nazwisku, ktoÂre kazÇde z nich beÎdzie nosiøo
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za sobaÎ ujemnych skutkoÂw dla wazÇnosÂci maøzÇenÂstwa, poniewazÇ wy-
jasÂnienie przepisoÂw dotyczaÎcych nazwisk maøzÇonkoÂw i ich dzieci nie
nalezÇy do przesøanek materialnych zawarcia maøzÇenÂstwa i jego wazÇ-
nosÂci29.

OsÂwiadczenia w sprawie nazwisk powinny zostacÂ zøozÇone bezpo-
sÂrednio po zawarciu maøzÇenÂ stwa (jezÇeli jest to zwiaÎzek zawierany
w trybie art. 1 § 1 k.r.o.) lub przed sporzaÎdzeniem przez kierownika
USC zasÂwiadczenia stwierdzajaÎcego brak przeszkoÂd z prawa polskie-
go (jezÇeli jest to zwiaÎzek zawierany w trybie art. 1 § 2 k.r.o). PrzyjeÎ cie
roÂzÇnych momentoÂw w zakresie skøadania osÂwiadczenÂ w sprawie na-
zwisk przyszøych maøzÇonkoÂw i ich dzieci budzi jednak w literaturze
przedmiotu pewne kontrowersje. Mianowicie nasuwa sieÎ uwaga, czy
nie mozÇna uznacÂ ¹wyzÇszosÂciº osÂwiadczenÂ w sprawie nazwisk skøada-
nych przy zawieraniu maøzÇenÂstwa w trybie art. 1 § 1 k.r.o. nad osÂwiad-
czeniami w sprawie nazwisk skøadanymi w sytuacji zawierania maø-
zÇenÂstwa w trybie art. 1 § 2 k.r.o. Pierwsze bowiem saÎ skøadane pod-
czas ceremonii sÂlubnej, ktoÂ rej towarzyszy atmosfera doniosøosÂci i po-
wagi, drugie natomiast juzÇ na wsteÎpie przygotowanÂ do zawarcia maø-
zÇenÂstwa, co mozÇe nasuwacÂ waÎtpliwosÂci co do dojrzaøosÂci decyzji
w sprawie nazwiska oraz zastanawiacÂ, czy skøadanie wspomnianych
osÂwiadczenÂ na etapie przygotowanÂ przedsÂlubnych nie licuje z ich
powagaÎ30. Decyzja w sprawie nazwiska, wywoøujaÎca powazÇne skutki

po sÂlubie. Odpowiednio wprowadzono kilka mozÇliwosÂci wyboru nazwiska: 1) maøzÇon-

kowie mogaÎ nosicÂ wspoÂ lne nazwisko, beÎdaÎce dotychczasowym nazwiskiem jednego

z nich, 2) kazÇdy z maøzÇonkoÂw mozÇe pozostacÂ przy swoim dotychczasowym nazwisku,

3) kazÇdy z maøzÇonkoÂw mozÇe do dotychczasowego swojego nazwiska dodacÂ nazwisko

wspoÂ ømaøzÇonka. NalezÇy jednak zaznaczycÂ, izÇ nazwisko powstaøe z poøaÎczenia nie mozÇe

skøadacÂ sieÎ z wieÎ cej nizÇ dwoÂch czøonoÂw (art. 25 § 2 k.r.o.).
29 Zob. K. Konieczny,Nazwisko maøzÇonkoÂw, ¹PrzeglaÎd SaÎdowyº 2003, t. 5, s. 67.
30 Przed wprowadzeniem obecnej nowelizacji przepisoÂw prawa o aktach stanu

cywilnego proponowane byøy w literaturze rozwiaÎzania, aby w odniesieniu do maø-

zÇenÂstw zawieranych wedøug art. 1 § 2 k.r.o. przyjaÎcÂ, by osÂwiadczenie maøzÇonkoÂw

w sprawie ich nazwiska oraz nazwiska ich dzieci mogøo zostacÂ zøozÇone wøasÂciwemu

kierownikowi USC w terminie poÂzÂniejszym, tj. w ciaÎgu 6 miesieÎ cy od zawarcia maø-

zÇenÂstwa (tak jak miaøo to miejsce w odniesieniu do maøzÇenÂstw zawieranych przez

obywateli polskich za granicaÎ, ktoÂrzy osÂwiadczenie w sprawie nazwiska skøadali wraz

z wnioskiem o wpisanie aktu maøzÇenÂ stwa do polskiej ksieÎgi maøzÇenÂ stw), baÎdzÂ wpro-
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w sferze doÂbr osobistych maøzÇonkoÂw i ich dzieci, powinna bycÂ podej-
mowana w sposoÂb dostatecznie przemysÂlany i dojrzaøy. Dlatego kie-
rownik USC powinien wyjasÂnicÂ przyszøym maøzÇonkom kwestieÎ po-
wagi zwiaÎzanej z wyborem nazwiska oraz pozostawicÂ ewentualnie
stronom czas do namysøu. CzeÎ sto bowiem w praktyce zdarza sieÎ
tak, izÇ nupturienci, zgøaszajaÎc sieÎ do USC, deklarujaÎ, izÇ beÎdaÎ nosili
okresÂlone nazwisko, a nasteÎpnie pragnaÎ decyzjeÎ teÎ zmienicÂ. JezÇeli
decydujaÎ sieÎ oni przy tym na zawarcie maøzÇenÂstwa w trybie art. 1
§ 1 k.r.o., to ich wsteÎpna decyzja zøozÇona podczas skøadania doku-
mentoÂw potrzebnych do zawarcia maøzÇenÂstwa mozÇe zostacÂ poÂzÂniej
zmieniona i mogaÎ podczas ceremonii sÂlubnej zøozÇycÂ osÂwiadczenie
(ostateczne) o wyborze nazwiska. JezÇeli natomiast strony decydujaÎ
sieÎ na zawarcie maøzÇenÂstwa w trybie art. 1 § 2 k.r.o., to ich decyzja
o wyborze nazwiska musi zostacÂ w zasadzie ostatecznie podjeÎ ta juzÇ

w toku czynnosÂci przygotowujaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa, tj. podczas
sporzaÎdzania przez kierownika USC zasÂwiadczenia o braku prze-
szkoÂd, a wieÎ c faktycznie co najmniej na trzy miesiaÎce przed dataÎ
zawarcia maøzÇenÂ stwa. JezÇeli w ciaÎgu tego okresu nupturienci chcie-
liby zmienicÂ swojaÎ decyzjeÎ co do wyboru nazwiska, to mimo izÇ usta-
wodawca polski nigdzie nie reguluje takiej sytuacji, w praktyce mog-
liby ponownie zwroÂcicÂ sieÎ do kierownika USC z prosÂbaÎ o anulowanie
poprzednio wydanego zasÂwiadczenia i wydanie nowego, zawierajaÎ-

wadzicÂ takie rozwiaÎzanie, by przy zawieraniu maøzÇenÂ stwa wyznaniowego ze skutkami

cywilnymi nupturienci, skøadajaÎc dodatkowe osÂwiadczenie woli o uzyskaniu skutkoÂw

cywilnych, mogli zøozÇycÂ roÂwniezÇ osÂwiadczenie w sprawie nazwisk swoich i dzieci (zob.

M. Nazar, Zawarcie maøzÇenÂstwa wedøug prawa polskiego, s. 489-490; J. StrzebinÂczyk,

Zawarcie maøzÇenÂstwa wyznaniowego podlegajaÎcego prawu polskiemu, ¹Rejentº 1999,

nr 4, s. 14). PrzyjeÎ cie w sposoÂb analogiczny przepisoÂw dotyczaÎcych skøadania osÂwiad-

czenÂ w sprawie nazwisk przez obywateli polskich zawierajaÎcych maøzÇenÂ stwo za granicaÎ

(w 6-miesieÎ cznym okresie) do sytuacji skøadania osÂwiadczenÂ w sprawie nazwisk przez

nupturientoÂw zawierajaÎcych maøzÇenÂ stwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi, nie

mogøoby miecÂ zastosowania w ¹polskich warunkachº, gdyzÇ ± jak zauwazÇyø A. MaÎczynÂ -

ski (Projektowana nowelizacja przepisoÂw, s. 532) ± motywem tej regulacji miaøaby bycÂ

¹niemozÇnosÂcÂ zøozÇenia osÂwiadczenÂ w sprawie nazwiska spowodowana tresÂciaÎ przepi-

soÂw obowiaÎzujaÎcych w miejscu zawierania maøzÇenÂ stwaº. W sytuacji zasÂ zawierania

maøzÇenÂ stwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi w polskim systemie prawnym nie

mozÇna moÂwicÂ o takiej ¹niemozÇnosÂciº.
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cego ich nowe osÂwiadczenia w sprawie nazwisk, przy czym nie ma
potrzeby w takiej sytuacji ponownego przedkøadania dokumentoÂw,
o ktoÂrych mowa w art. 54-55 p.a.s.c. (o ile narzeczeni zwroÂcaÎ sieÎ do
USC po nowe zasÂwiadczenie w dacie wazÇnosÂci starego). Nupturienci
muszaÎ jednak zwroÂcicÂ kierownikowi wszystkie trzy egzemplarze wy-
danego wczesÂniej zasÂwiadczenia. UmozÇliwienie nupturientom doko-
nania w ten sposoÂb zmiany decyzji co do wyboru nazwiska jest szansaÎ
wyeliminowania w przyszøosÂci podejmowania procedury zmiany na-
zwiska w trybie administracyjnym31.

Za przyjeÎ ciem jako zasadnego momentu skøadania osÂwiadczenÂ
w sprawie nazwisk przyszøych maøzÇonkoÂw i ich dzieci w toku czyn-
nosÂci przygotowujaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa wyznaniowego ze skut-
kami cywilnymi (tzn. w czasie sporzaÎdzania przez kierownika USC
zasÂwiadczenia, o ktoÂ rym mowa w art. 41 § 1 k.r.o.) przemawia fakt, izÇ

mimo zÇe osÂwiadczenia te nie wpøywajaÎ na wazÇnosÂcÂ zawieranego
przez strony maøzÇenÂstwa, ani tezÇ nie ksztaøtujaÎ jego tresÂci, jednak
majaÎ wpøyw na stabilizacjeÎ sytuacji prawnej rodziny i dlatego powin-
ny bycÂ odbierane przez kierownika USC wraz z osÂwiadczeniami
o braku wiadomosÂci co do istnienia przeszkoÂd maøzÇenÂskich32. Bez
wzgleÎdu bowiem na moment ich zøozÇenia stajaÎ sieÎ prawnie skuteczne
dopiero w chwili zawarcia maøzÇenÂstwa.

3. SPORZAÎDZENIE ZASÂWIADCZENIA O BRAKU PRZESZKOÂ D

ZasÂwiadczenie o braku przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂ stwa wy-
znaniowego ze skutkami cywilnymi uznawane jest za element prze-
søanki konstytutywnej zawarcia maøzÇenÂ stwa33. Brak powyzÇszego ±

31 Zob. H. ChwycÂ, Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego rejestracja, s. 20.
32 Zob. T. SmyczynÂski, MaøzÇenÂstwo ¹konkordatoweº a konstytucja. (O potrzebie

i zakresie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego), ¹PanÂstwo i Prawoº 1997,

z. 5, s. 37.
33 W doktrynie panuje rozbiezÇnosÂcÂ poglaÎdoÂw co do konstytutywnego charakteru

braku przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂ stwa. Jedni autorzy uwazÇajaÎ, izÇ brak przeszkoÂd

jest warunkiem niezbeÎdnym do zaistnienia maøzÇenÂstwa (zob. J. Ignatowicz, Nowa

forma zawierania maøzÇenÂstw (art. 10 Konkordatu), ¹PrzeglaÎd SaÎdowyº 1994, nr 2,
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w zwyczajnej procedurze zawierania maøzÇenÂ stwa w trybie art. 1 § 2
kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego ± uniemozÇliwia podjeÎ cie ja-
kichkolwiek czynnosÂci zmierzajaÎcych do jego zaistnienia, dlatego
nupturienci, ktoÂ rzy chcaÎ uzyskacÂ skutki cywilne dla planowanego
przez nich maøzÇenÂ stwa wyznaniowego, muszaÎ koniecznie wymoÂg
ten speønicÂ34.

s. 7; J. Krukowski, Zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi (art. 10

Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ), ¹Roczniki Nauk

Prawnychº 9(1999), z. 1, s. 231-233; J. Krukowski, Ochrona maøzÇenÂstwa i rodziny, w:

Polskie prawo wyznaniowe, pod red. J. Krukowskiego, Warszawa 2000, s. 262; A.

Mezglewski, Przepisy wprowadzajaÎce instytucjeÎ maøzÇenÂstwa konkordatowego, ¹Rocz-

niki Nauk Prawnychº 9(1999), z 1, s. 256-259; A. Mezglewski, Jedno maøzÇenÂstwo czy

dwa? Rzecz o istocie maøzÇenÂstwa konkordatowego, ¹Monitor Prawniczyº 2003, nr 18,

s. 826-827). Inni natomiast autorzy uznajaÎ, izÇ brak przeszkoÂd nie stanowi przesøanki

konstytutywnej zawarcia maøzÇenÂ stwa (zob. P. Kuglarz, F. Zoll, MaøzÇenÂstwo konkor-

datowe. Analiza poroÂwnawcza zawarcia maøzÇenÂstwa w prawie kanonicznym i w prawie

polskim. RozwazÇania na tle konkordatu z 28 lipca 1993 r., KrakoÂw 1994, s. 54-55; W.

GoÂralski, MaøzÇenÂstwo konkordatowe (art. 10, ust. 1 umowy Stolicy Apostolskiej i Rze-

czypospolitej Polskiej z 1993 r.), ¹Ateneum KapøanÂskieº 1996, z. 1, s. 63-64; T. Smy-

czynÂ ski, Prawo rodzinne i opiekunÂcze. Analiza i wykøadnia, Warszawa 2001, s. 50-51).

T. SmyczynÂski (Nowelizacja prawa maøzÇenÂskiego, ¹PanÂstwo i Prawoº 1999, nr 1, s. 25),

nie przyznajaÎc konstytutywnego charakteru braku przeszkoÂd maøzÇenÂskich, wypowiada

sieÎ jednak, izÇ ¹w praktyce nie mozÇe zdarzycÂ sieÎ brak tego zasÂwiadczenia, poniewazÇ

jego tekst znajduje sieÎ w tym samym dokumencie, w ktoÂrym wpisano tekst zasÂwiad-

czenia duchownego o zøozÇeniu osÂwiadczenÂ nupturientoÂwº.
34 Uzyskanie przez nupturientoÂw zasÂwiadczenia o braku przeszkoÂd z prawa pol-

skiego do zawarcia maøzÇenÂ stwa jest zatem konieczne i bez niego zÇaden duchowny nie

mozÇe przyjaÎcÂ osÂwiadczenÂ przewidzianych w art. 1 § 2 k.r.o. (zob. art. 8 § 1 k.r.o.).

Prawodawca polski przewidziaø jednak mozÇliwosÂcÂ odstaÎpienia od tej zasady, gdy jed-

nemu z nupturientoÂw grozi niebezpieczenÂstwo sÂmierci. W takim wypadku ± zgodnie

z art. 9 § 2 k.r.o. ± strony mogaÎ zøozÇycÂ osÂwiadczenie, o ktoÂrym mowa w art. 1 § 2 k.r.o.

bez potrzeby przedstawiania duchownemu zasÂwiadczenia sporzaÎdzonego przez kie-

rownika urzeÎdu stanu cywilnego, jednakzÇe nupturienci muszaÎ zøozÇycÂ wobec duchow-

nego zapewnienie, izÇ nie wiedzaÎ, by istniaøy mieÎdzy nimi jakiekolwiek przeszkody

z prawa polskiego, ktoÂ re uniemozÇliwiaøyby im zawarcie maøzÇenÂ stwa zgodnie z prawem.

Przepis art. 9 § 2 k.r.o. zawiera zatem swoisty wyjaÎtek od wyrazÇonej w art. 8 § 1 k.r.o.

zasady przyjmowania przez duchownego osÂwiadczenÂ stron dopiero po uzyskaniu od

nich stosownego zasÂwiadczenia. Jest to tzw. zawarcie maøzÇenÂ stwa w trybie (formie)

nadzwyczajnym.
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3.1. STWIERDZENIE TOZÇ SAMOSÂCI, STANU WOLNEGO NUPTURIENTOÂ W

ORAZ BRAKU PRZESZKOÂ D

Stwierdzenie tozÇsamosÂci35 osoÂb zamierzajaÎcych zawrzecÂ maøzÇenÂ -
stwo jest pierwszaÎ czynnosÂciaÎ, ktoÂ raÎ winien dokonacÂ kierownik USC
zanim przystaÎpi do sporzaÎdzania zasÂwiadczenia, o ktoÂrym mowa
w art. 41 § 1 k.r.o.36DokonacÂ go winien na podstawie zøozÇonych przez
strony odpowiednich dokumentoÂw. Analiza przedøozÇonych przez
strony dowodoÂw tozÇsamosÂci (dowodoÂw osobistych) oraz odpisoÂw
skroÂconych aktoÂw urodzenia pozwoli mu przekonacÂ sieÎ , izÇ osobami,
ktoÂ re je skøadajaÎ, saÎ wøasÂnie te, ktoÂ re saÎ w nich wymienione. Poza
tym na podstawie tych dokumentoÂw kierownik stwierdzi peønolet-
nosÂcÂ nupturientoÂw. DzieÎki zasÂ widniejaÎcym w dowodach osobistych
zapisom meldunkowym sprawdzi swojaÎ wøasÂciwosÂcÂ miejscowaÎ do
wydania zasÂwiadczenia o nieistnieniu przeszkoÂd, a w razie jej braku
skieruje strony do wøasÂciwego urzeÎdu37.

35 PojeÎ cie ¹tozÇsamosÂcÂº w nauce prawa cywilnego okresÂlane jest jako caøoksztaøt

cech, ktoÂre skøadajaÎ sieÎ na indywidualizacjeÎ czøowieka. Indywidualizacji czøowieka

natomiast søuzÇaÎ tzw. dane personalne, a wsÂroÂd nich przede wszystkim imieÎ i nazwisko

osoby. Do dalszych zasÂ danych nalezÇaÎ: data i miejsce urodzenia osoby fizycznej oraz

imiona rodzicoÂw i nazwisko rodowe matki. SaÎ to cechy sÂcisÂle osobiste i chronione saÎ za

pomocaÎ specjalnych rejestroÂw zwanych ¹aktami stanu cywilnegoº, wsÂroÂd ktoÂ rych

najwazÇniejsze miejsce zajmuje akt urodzenia. OproÂcz aktoÂw stanu cywilnego dane

dotyczaÎce tozÇsamosÂci osoÂb fizycznych umieszczane saÎ roÂwniezÇ w rejestrze zwanym

¹ewidencjaÎ ludnosÂciº, ktoÂ ry zawiera dane dotyczaÎce przede wszystkim staøego miejsca

zamieszkania osoby i na podstawie ktoÂ rego wydawane saÎ dowody tozÇsamosÂci. Szerzej

na ten temat: A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, s. 163-164;

Z. RadwanÂski, Prawo cywilne. CzeÎsÂcÂ ogoÂlna, Warszawa 1997, s. 132-136.
36 Zob. art. 57 p.a.s.c.
37 Kierownik winien sprawdzicÂ zapisy meldunkowe w dowodach osobistych obu

stron. Zameldowanie na pobyt staøy, ktoÂ re ± jak juzÇ wskazano ± ma elementy tozÇsame

z zamieszkaniem (zob. przyp. 16), jest podstawaÎ okresÂlenia wøasÂciwosÂci kierownika

USC. Gdyby sieÎ wieÎ c okazaøo, zÇe nupturient zostaø wymeldowany z miejsca pobytu

staøego (w obreÎbie ktoÂrego znajduje sieÎ USC, do ktoÂ rego sieÎ zgøosiø po zasÂwiadczenie)

i nie nastaÎpiøo nowe zameldowanie na pobyt staøy, wøasÂciwym do wydania zasÂwiad-

czenia beÎdzie kierownik USC ostatniego miejsca zameldowania na pobyt staøy tej

osoby w kraju. JezÇeli zasÂ dana osoba nie ma miejsca zamieszkania w kraju, wøasÂciwym

do wydania zasÂwiadczenia beÎdzie kierownik USC ostatniego miejsca zamieszkania

nupturienta w kraju. JesÂli z kolei zainteresowana osoba nie miaøa w ogoÂ le miejsca
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OproÂcz sprawdzenia tozÇsamosÂci i peønoletnosÂci nupturientoÂw
kierownik USC obowiaÎzany jest roÂwniezÇ sprawdzicÂ tozÇsamosÂcÂ i peø-
noletnosÂcÂ sÂwiadkoÂw aktu zawarcia maøzÇenÂstwa (art. 57 p.a.s.c.). Je-
dynym bowiem wymogiem prawa co do kompetencji kandydatoÂw na
sÂwiadkoÂw maøzÇenÂstwa zawieranego w trybie art. 1 § 2 k.r.o. jest to,
aby byøy to osoby peønoletnie (art. 8 § 2 zd. 2 k.r.o.).

Dokonywana przez kierownika USC analiza dokumentoÂw po-
zwala mu nie tylko potwierdzicÂ dane dotyczaÎce tozÇsamosÂci nuptu-
rientoÂw oraz ich sÂwiadkoÂw, ale takzÇe jest podstawaÎ stwierdzenia
stanu wolnego stron oraz nabrania pewnosÂci co do nieistnienia (baÎdzÂ
istnienia) mieÎdzy stronami przeszkoÂd, ktoÂ re uniemozÇliwiajaÎ im za-
warcie maøzÇenÂstwa. Brak przeszkoÂd mieÎdzy stronami jest podstawaÎ
do wydania przez kierownika USC stosownego zasÂwiadczenia. JezÇeli
jednak w toku przygotowywania zasÂwiadczenia kierownik USC do-
wie sieÎ o istnieniu mieÎdzy stronami okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcej zawar-
cie maøzÇenÂstwa, odmoÂwi wydania zasÂwiadczenia, a gdyby miaø waÎt-
pliwosÂcÂ co do jej faktycznego istnienia, zwroÂci sieÎ do saÎdu o rozstrzyg-
nieÎ cie, czy maøzÇenÂstwo mieÎdzy danymi osobami mozÇe bycÂ zawarte
(art. 5 k.r.o.).

ZasadnosÂcÂ odmowy kierownika USCmozÇe bycÂ poddana kontroli
saÎdowej sprawowanej przez saÎd powszechny38, dlatego odmawiajaÎc

zamieszkania w Polsce lub jezÇeli takiego nie mozÇna ustalicÂ, wøasÂciwym do wydania

zasÂwiadczenia jest kierownik USC miasta stoøecznego Warszawy ± Oddziaø SÂ roÂdmiesÂ-

cie. Zob. H. ChwycÂ, Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego rejestracja, s. 47.
38 Zastanowienia w tym miejscu wymaga ± jak zauwazÇa A. MaÎczynÂ ski ± kwestia

sprawowania przez saÎd powszechny nadzoru nad wydawanymi przez kierownika USC

decyzjami na podstawie art. 7 ust. 2 (i ust. 3) p.a.s.c. Decyzje podejmowane przez

kierownika wydawane saÎ bowiem w trybie administracyjnym, staÎd kontrola zasadnosÂci

tych decyzji powinna bycÂ dokonywana w posteÎpowaniu administracyjnym. JednakzÇe

podstaweÎ materialnoprawnaÎ decyzji kierownika USC stanowiaÎ przepisy prawa cywil-

nego, co z kolei oznacza, zÇe sprawy zwiaÎzane z ich stosowaniem (zgodnie z zasadaÎ

wyrazÇonaÎ w art. 1 k.p.c.) powinny bycÂ rozpoznawane w posteÎpowaniu cywilnym, a nie

administracyjnym. Zadaniem saÎdu powszechnego nie powinna bycÂ zatem ocena za-

sadnosÂci rozstrzygnieÎ cÂ kierownika USC, ale saÎd ten winien jedynie udzielacÂ mu porad

dotyczaÎcych stosowanych przez niego przepisoÂw. Szerzej na temat trybu kontroli

sprawowanej na podstawie art. 7 ust. 2 p.a.s.c. i propozycjach zmian zob.: A. MaÎczynÂ -

ski, Projektowana nowelizacja przepisoÂw, s. 533; A. MaÎczynÂski, Konkordatowa i ko-
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wydania zasÂwiadczenia, kierownik USC zobowiaÎzany jest powiado-
micÂ na pisÂmie osoby zainteresowane o przyczynie swojej decyzji.
Powiadomienie takie winno zostacÂ przesøane obu stronom zamierza-
jaÎcym zawrzecÂ maøzÇenÂ stwo, gdyzÇ kazÇda z nich jest bezposÂrednio za-
interesowana rozwiaÎzaniem zaistniaøego problemu39. KazÇdy z nuptu-
rientoÂw niezgadzajaÎcy sieÎ z decyzjaÎ kierownika USC, mozÇe w ciaÎgu
14 dni od daty doreÎ czenia mu pisma kierownika USC wystaÎpicÂ
z wnioskiem do saÎdu rejonowego wøasÂciwego ze wzgleÎdu na siedzibeÎ
danego urzeÎdu stanu cywilnego o rozstrzygnieÎ cie, czy okolicznosÂci
przedstawione przez kierownika USC uzasadniajaÎ odmoweÎ wydania
zasÂwiadczenia. Prawomocne postanowienie saÎdu w tej sprawie jest
wiaÎzÇaÎce dla kierownika USC (art. 7 ust. 2 p.a.s.c.). NalezÇy jednak
zwroÂcicÂ uwageÎ , izÇ osoba zainteresowanamozÇe wystaÎpicÂ do saÎdu o roz-
strzygnieÎ cie przedmiotowej kwestii tylko na podstawie art. 7 ust. 2
p.a.s.c. JezÇeli saÎd na podstawie tego przepisu wyda postanowienie
utrzymujaÎce w mocy odmownaÎ decyzjeÎ kierownika, to zainteresowa-
na osoba ma prawo zøozÇycÂ zazÇalenie do saÎdu okreÎgowego. Natomiast
na podstawie art. 5 k.r.o. z wnioskiem do saÎdu o rozstrzygnieÎ cie
waÎtpliwosÂci, czy w stosunku do danej osoby istnieje przeszkoda maø-
zÇenÂska, mozÇe zwroÂcicÂ sieÎ tylko kierownik USC. JezÇeli saÎd na pod-
stawie art. 5 k.r.o. rozstrzygnaÎø, zÇe maøzÇenÂstwo mieÎdzy okresÂlonymi
osobami nie mozÇe zostacÂ zawarte, wysteÎpowanie z kolejnym wnio-
skiem jest niedopuszczalne (art. 7 ust. 3 p.a.s.c.).

3.2. STANDARDOWY WZOÂ R ZASÂWIADCZENIA

ZasÂwiadczenie stwierdzajaÎce brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych
zawarcie maøzÇenÂstwa przez strony oraz zawierajaÎce tresÂcÂ i dateÎ
osÂwiadczenia w sprawie nazwisk przyszøych maøzÇonkoÂw i ich dzieci
winno bycÂ sporzaÎdzone wedøug wzoru stanowiaÎcego zaøaÎcznik nr 10

deksowa regulacja przeszkoÂd maøzÇenÂskich, w: PrawosÂcÂ i GodnosÂcÂ. KsieÎga pamiaÎtkowa

w 70. roczniceÎ urodzin Profesora Wojciecha èaÎczkowskiego, Lublin 2003, s. 169.
39 OsobaÎ zainteresowanaÎ oproÂcz nupturientoÂw mogaÎ bycÂ roÂwniezÇ rodzice stron,

najblizÇsi krewni, osoba, ktoÂ ra wykazÇe interes prawny (np. spadkobierca), a takzÇe

prokurator. Szerzej: H. ChwycÂ, Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego rejestracja, s. 45.
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do rozporzaÎdzenia MSWiA z dnia 26 pazÂdziernika 1998 r. w sprawie
szczegoÂ øowych zasad sporzaÎdzania aktoÂw stanu cywilnego, sposobu
prowadzenia ksiaÎg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania
i zabezpieczania oraz wzoroÂw aktoÂw stanu cywilnego, ich odpisoÂw,
zasÂwiadczenÂ i protokoøoÂw (§ 18 ust. 1)40. Wydaje sieÎ zatem, izÇ ko-
nieczne jest stosowanie urzeÎdowego formularza przy sporzaÎdzaniu
przez kierownika USC stosownego zasÂwiadczenia. Zapewni to wpi-
sanie wszystkich danych koniecznych do zawarcia maøzÇenÂstwa. W li-
teraturze przedmiotu jest jednak prezentowane tezÇ odmienne sta-
nowisko, wedøug ktoÂrego wydawane przez kierownika USC za-
sÂwiadczenie nie musi bycÂ sporzaÎdzone na urzeÎdowym formularzu,
wystarczy, zÇe beÎdzie zawieraøo wszystkie przewidziane prawem
dane41.

3.3. LICZBA EGZEMPLARZY ZASÂWIADCZENIA

ZasÂwiadczenie zawierajaÎce zapewnienie nupturientoÂw o braku
przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂstwa oraz osÂwiadczenie w sprawie na-
zwisk przyszøych maøzÇonkoÂw i ich dzieci kierownik USC winien spo-
rzaÎdzicÂ w czterech jednobrzmiaÎcych egzemplarzach. Jeden z tych
egzemplarzy pozostaje w aktach USC, trzy pozostaøe zasÂ kierownik
USCwreÎ cza nupturientomw celu przekazania ich duchownemu (§ 18
ust. 2 rozporzaÎdzenia MSWiA z 1998 r.). ZastanowicÂ sieÎ jednak na-
lezÇy, czy nie byøoby uzasadnione, gdyby ustawodawca polski wpro-
wadziø obowiaÎzek sporzaÎdzenia przez kierownika USC nie czterech,
a pieÎ ciu egzemplarzy zasÂwiadczenia o braku przeszkoÂd. Daøoby to
mozÇliwosÂcÂ wreÎ czenia po egzemplarzu zasÂwiadczenia kazÇdemu z maø-
zÇonkoÂw i stanowiøoby jednoczesÂnie element zabezpieczajaÎcy na wy-
padek ewentualnego zagubienia pozostaøych egzemplarzy zasÂwiad-
czenia lub tezÇ zÇaÎdania przez jednego z maøzÇonkoÂw uniewazÇnienia
maøzÇenÂstwa z racji istnienia przeszkody maøzÇenÂskiej. KazÇda ze stron
bowiem miaøaby dowoÂd potwierdzajaÎcy fakt nieistnienia przeszkoÂd

40 Dz.U. z 1998 r., nr 136, poz. 884 z poÂzÂn. zm.
41 Por. A. MaÎczynÂ ski, Konkordatowa i kodeksowa regulacja, s. 168.
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maøzÇenÂskich oraz zøozÇenia osÂwiadczenia w sprawie nazwisk (na wzoÂr
naøozÇonych sobie nawzajem obraÎczek sÂlubnych beÎdaÎcych wyrazem
zwiaÎzania maøzÇenÂ stwem dwojga ludzi).

Po sporzaÎdzeniu wszystkich egzemplarzy zasÂwiadczenia kierow-
nik USC powinien je wreÎ czycÂ nupturientom w celu przeczytania
i sprawdzenia, czy wszystkie zawarte w nim dane saÎ zgodne z prawdaÎ.
NasteÎpnie powinien umiesÂcicÂ je w kopercie, a koperteÎ zakleicÂ i opie-
czeÎ towacÂ pieczeÎ ciaÎ adresowaÎ, co pozwoli uchronicÂ zasÂwiadczenie
przed proÂbami ewentualnych poprawek lub przeroÂbek, lub chociazÇ-
by uchroni je przed zniszczeniem.

KierownikUSCwydajaÎcy zasÂwiadczenie, o ktoÂrymmowawart. 41

§ 1 k.r.o., nie jest zwiaÎzany zÇadnym terminem. MozÇe to uczynicÂ od
razu albo wyznaczycÂ stronom jakisÂ czas oczekiwania, w zalezÇnosÂci od
nateÎ zÇenia pracy w danym urzeÎdzie i ustalonego terminu zawarcia
maøzÇenÂstwa przed duchownym. UstalajaÎc jednak termin wydania za-
sÂwiadczenia, powinien pamieÎ tacÂ, zÇe wiaÎzÇaÎ go terminy przewidziane
przez kodeks posteÎpowania administracyjnego42.

3.4. TERMIN WAZÇNOSÂCI ZASÂWIADCZENIA

Wydawane przez kierownika USC zasÂwiadczenie stwierdzajaÎce
brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂ stwa oraz zawie-
rajaÎce osÂwiadczenie stron w sprawie nazwisk jest wazÇne przez
okres trzech miesieÎ cy od dnia jego wydania i po upøywie tego czasu
traci swojaÎ moc obowiaÎzujaÎcaÎ (art. 41 § 2 k.r.o.). Ostatni dzienÂ
wazÇnosÂci zasÂwiadczenia powinien bycÂ na nim jednoznacznie okre-
sÂlony.

W art. 41 § 2 k.r.o. uzÇyte zostaøo okresÂlenie ¹traci mocº po upøy-
wie trzech miesieÎ cy. NalezÇy je rozumiecÂ jako ¹nie pociaÎga za sobaÎ
skutkoÂw prawnychº43. Takie okresÂlenie terminu wazÇnosÂci zasÂwiad-
czenia oznacza jego prawne nieistnienie po upøywie wskazanego

42 Zob. H. ChwycÂ, Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego regulacja, s. 19.
43 Zob. R. SobanÂski, ZasÂwiadczenie urzeÎdu stanu cywilnego a przesøanki maøzÇenÂ-

stwa ¹konkordatowegoº, ¹PanÂstwo i Prawoº 2003, z. 5, s. 31.
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okresu, konsekwencjaÎ czego jest niemozÇnosÂcÂ skutecznego dokonania
na jego podstawie dalszych czynnosÂci prawnych zwiaÎzanych z zawar-
ciem maøzÇenÂstwa44. StaÎd tezÇ bezskuteczny upøyw trzymiesieÎ cznego
terminu spowoduje to, izÇ nupturienci beÎdaÎ musieli ponownie zwroÂcicÂ
sieÎ do USC z prosÂbaÎ o wydanie nowego zasÂwiadczenia. Zgodnie
bowiem z art. 8 § 1 k.r.o. duchowny, wobec ktoÂrego ma bycÂ zawie-
rane maøzÇenÂstwo wyznaniowe, nie mozÇe przyjaÎcÂ osÂwiadczenÂ stron
dotyczaÎcych wywarcia skutkoÂw cywilnych, dopoÂki nie zostanie mu
przedstawione wazÇne (aktualne) zasÂwiadczenie kierownika USC. Je-
zÇeli zatem w dacie wazÇnosÂci niniejszego zasÂwiadczenia nie zostanie
zawarte maøzÇenÂstwo przed duchownym, kierownik USC winien wy-
dacÂ nowe zasÂwiadczenie. Praktyka stosowana w urzeÎdach stanu cy-
wilnego przyjmuje, zÇe jezÇeli od wydania poprzedniego zasÂwiadczenia
nie upøynaÎø døugi okres, kierownik USC mozÇe wydacÂ nowe zasÂwiad-
czenie bez ponownego przedkøadania przez strony dokumentoÂw
okresÂlonych w art. 54-55 p.a.s.c. Przez ¹niedøugi okres czasuº rozu-
miany jest tu okres szesÂciu miesieÎ cy od zøozÇenia pisemnych zapew-
nienÂ przez nupturientoÂw45.

NalezÇy jednak zauwazÇycÂ, izÇ okresÂlony w przepisach termin wazÇ-
nosÂci zasÂwiadczenia obejmuje okres trzech miesieÎ cy, liczony od dnia
wydania zasÂwiadczenia do dnia zawarcia maøzÇenÂstwa, a nie do dnia
jego rejestracji w USC. Czym innym jest tezÇ data wydania zasÂwiad-
czenia beÎdaÎca terminem poczaÎtkowym jego wazÇnosÂci, a czym innym
data zøozÇenia zapewnienia dotyczaÎcego braku okolicznosÂci wyøaÎcza-
jaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa. Mimo izÇ w praktyce termin wydania
zasÂwiadczenia przez kierownika USC pokrywa sieÎ najczeÎ sÂciej z dataÎ
zøozÇenia przez nupturientoÂw wspomnianego zapewnienia, jednak na-
lezÇy przewidziecÂ wypadki, gdy te czynnosÂci nie saÎ dokonywane w jed-
nej dacie i dlatego stosowne byøoby, gdyby we wzorze zasÂwiadczenia
znalazøa sieÎ odpowiednia rubryka, przewidujaÎca mozÇliwosÂcÂ wpisania
tych dwoÂch dat46.

44 Zob. T. SmyczynÂski, OdpowiedzialnosÂcÂ odszkodowawcza duchownego z po-

wodu naruszenia prawa przy zawieraniu maøzÇenÂstwa, ¹Ruch Prawniczy, Ekonomiczny

i Socjologicznyº 2002, z. 2, s. 167.
45 Zob. H. ChwycÂ, Zawarcie maøzÇenÂstwa i jego regulacja, s. 20-21.
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OkresÂlony w art. 41 § 2 k.r.o. trzymiesieÎ czny termin wazÇnosÂci
zasÂwiadczenia ¹pokrywa sieÎº z zawartym w n. 11 Instrukcji KEP

poleceniem, by nupturienci co najmniej na trzy miesiaÎce przed dataÎ
planowanego sÂlubu udali sieÎ z zasÂwiadczeniem kierownika USC do
wøasÂciwego urzeÎdu parafialnego, aby dopeønicÂ formalnosÂci wymaga-
nych przez prawo kanoniczne oraz formalnosÂci zwiaÎzanych z uzyska-
niem skutkoÂw cywilnych dla planowanego przez nich maøzÇenÂstwa
wyznaniowego. Celem uzyskania tychzÇe skutkoÂw nupturienci winni
przedøozÇycÂ trzy egzemplarze zasÂwiadczenia z wazÇnaÎ dataÎ (n. 12a In-

strukcji KEP z 1998 r.). Pomimo jednak kategorycznego stwierdzenia
zawartego w Instrukcji KEP z 1998 r., zÇe ¹proboszcz nie mozÇe za-
øatwicÂ formalnosÂci zwiaÎzanych z zawarciem maøzÇenÂstwa, jezÇeli nie
zostanie mu przedstawione wazÇne zasÂwiadczenie kierownika urzeÎdu
stanu cywilnegoº (n. 13 zd. 2), mozÇna skøonicÂ sieÎ ku prezentowanemu
w literaturze stanowisku, wedøug ktoÂrego strony nie muszaÎ skøadacÂ
tego zasÂwiadczenia w momencie zgøoszenia sieÎ do urzeÎdu parafial-
nego, poniewazÇ nie jest to wsteÎpny warunek, konieczny do rozpoczeÎ -
cia kanonicznego przygotowania narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂ -
stwa; narzeczeni powinni to jednak uczynicÂ w ciaÎgu trzech miesieÎ cy
od dnia jego wydania. Wprowadzenie bowiem obowiaÎzku przedøo-
zÇenia duchownemu zasÂwiadczenia kierownika USC jako warunku
wsteÎpnego do rozpoczeÎ cia kanonicznego przygotowania nupturien-
toÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa ± w przypadku gdy w KosÂciele katolic-
kim przygotowanie takie trwa trzy miesiaÎce ± zbiegøoby sieÎ z dataÎ
upøywu terminu wazÇnosÂci tegozÇ zasÂwiadczenia47. StaÎd tezÇ z punktu
widzenia przepisoÂw prawa kosÂcielnego obowiaÎzujaÎcych katolikoÂw
ustanowienie takiego terminu wazÇnosÂci zasÂwiadczenia wydaje sieÎ
niedorzeczne i w zÇaden sposoÂb nie mozÇe bycÂ traktowane jako wymoÂg
wsteÎpny, przygotowujaÎcy zawarcie maøzÇenÂ stwa. W praktyce rozwiaÎ-

46 Zob. A. MaÎczynÂ ski, Konkordatowa i kodeksowa regulacja, s. 169; A. MaÎczynÂ -

ski, Projektowana nowelizacja przepisoÂw, s. 533.
47 Zob. H. Misztal, Prawo maøzÇenÂskie, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospo-

litej, pod red. H. Misztala, Lublin-Sandomierz 1999, s. 171; A. Mezglewski, Uzyskanie

skutkoÂw cywilnych maøzÇenÂstwa konkordatowego, w: Prawo wyznaniowe, pod red.

H. Misztala, Lublin 2000, s. 354; por. W. GoÂralski, Zawarcie maøzÇenÂstwa konkordato-

wego w Polsce, Warszawa 1998, s. 41.
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zano problem w ten sposoÂb, izÇ uznano, zÇe wystarczy, by nupturienci
katoliccy dostarczyli zasÂwiadczenie kierownika USC przed celebra-
cjaÎ maøzÇenÂstwa. Z punktu widzenia przepisoÂw prawa polskiego jest to
wymoÂg søuszny. Przemawia za tym fakt, izÇ zasÂwiadczenie wydawane
przez kierownika USC stwierdza istnienie (a dokøadniej nieistnienie)
okolicznosÂci w dacie zawarcia maøzÇenÂstwa, czyli jest ono w istocie
prognozaÎ co do stanu majaÎcego zaistniecÂ w przyszøosÂci. MozÇliwosÂcÂ
zmiany okolicznosÂci powoduje, zÇe upøyw czasu zmniejsza wiarygod-
nosÂcÂ danych zawartych w zasÂwiadczeniu48.

KwestieÎ terminu dostarczenia zasÂwiadczenia, o ktoÂrym stanowi
art. 4 § 1 k.r.o., porusza roÂwniezÇ Informacja dla duchownych adwen-

tystycznych. Postanowione jest w niej, zÇe nupturienci, ktoÂ rzy chcaÎ
zawrzecÂ maøzÇenÂstwo kosÂcielne ze skutkami cywilnymi, muszaÎ ¹ustalicÂ
z duchownym dateÎ sÂlubu, a takzÇe [...], dateÎ dostarczenia zasÂwiadcze-
nia z urzeÎdu stanu cywilnegoº (n. 11 pkt 2). Dalej zasÂ potwierdza, zÇe
wydawane przez kierownika USC zasÂwiadczenie jest wazÇne przez
trzy miesiaÎce i w tym czasie ¹powinny odbycÂ sieÎ zapowiedzi sÂlubne
i sam sÂlubº (n. 11 pkt 3). Sformuøowanie to oznacza, zÇe dostarczenie
zasÂwiadczenia o braku przeszkoÂd mozÇe nastaÎpicÂ w terminie dowolnie
ustalonym z duchownym, ale nie poÂzÂniej, jak z upøywem trzech mie-
sieÎ cy od jego wydania.

Nieco inaczej natomiast uregulowany jest ten termin w prawie
wewneÎ trznym KosÂcioøa zielonosÂwiaÎtkowego. Nupturienci tego kosÂ-
cioøa majaÎ obowiaÎzek pisemnego zgøoszenia zamiaru zawarcia maø-
zÇenÂstwa co najmniej na 2 miesiaÎce przed jego terminem i jednoczesÂ-
nie w tym czasie zobowiaÎzani saÎ dostarczycÂ duchownemu zasÂwiad-
czenie z USC o braku przeszkoÂd (§ 25 ust. 2)49. Oznacza to, izÇ prawo
wewneÎ trzne KosÂcioøa zielonosÂwiaÎtkowego ograniczyøo w czasie ter-
min dostarczenia zasÂwiadczenia z USC w poroÂwnaniu z KosÂcioøem
katolickim czy KosÂcioøem adwentystycznym. Brak jest jednak jakie-
gokolwiek wskazania, jaki beÎdzie skutek w razie ewentualnego prze-
kroczenia tego terminu przez strony.

48 Zob. A. MaÎczynÂ ski, Konkordatowa i kodeksowa regulacja, s. 169-170.
49 Prawo wewneÎ trzne KosÂcioøa zielonosÂwiaÎtkowego w RP. Tekst dosteÎpny na

stronie internetowej KosÂcioøa zielonosÂwiaÎtkowego: http://www.kz.pl.

ANNA TUNIA256



POSTULATY DE LEGE FERENDA

MajaÎc na uwadze powyzÇsze, nasuwajaÎ sieÎ nasteÎpujaÎce uwagi. Do-
tyczaÎ one momentu pouczenia nupturientoÂw o przepisach prawa pol-
skiego dotyczaÎcych maøzÇenÂ stwa, zakresu tego pouczenia, a takzÇe
podmiotu dokonujaÎcego pouczenia.

Gdy chodzi o podmiot pouczenia, nalezÇy przyjaÎcÂ, izÇ jedynym
kompetentnym podmiotem tego obowiaÎzku winien bycÂ kierownik
USC, a nie duchowny. Swoje zadanie kierownik USC i tak speønia
na mocy art. 3 § 3 k.r.o. Wykøadnia logiczna caøej tresÂci przepisu art. 3
k.r.o. wskazuje, izÇ przepis ten odnosi sieÎ do zawarcia maøzÇenÂ stwa na
podstawie art. 1 § 1 k.r.o., jak i na podstawie art. 1 § 2 k.r.o. Zatem
dokonywanie pouczenia przez duchownego jest zbyteczne, tym bar-
dziej izÇ duchowny nie jest osobaÎ merytorycznie przygotowanaÎ do
speønienia tego zadania.

TakzÇe zakres pouczenia nupturientoÂw nie zostaø w obowiaÎzujaÎ-
cych przepisach okresÂlony precyzyjnie i wøasÂciwie. NalezÇy postawicÂ
postulat, aby oproÂcz pouczenia nupturientoÂw o tym, co to jest maø-
zÇenÂstwo i jakie saÎ skutki prawne tego aktu, wskazacÂ im takzÇe, co to saÎ
przeszkody maøzÇenÂskie oraz jakie powodujaÎ one skutki w prawie
polskim w razie zawarcia maøzÇenÂstwa przy ich istnieniu. Jest to tym
bardziej uzasadnione, gdyzÇ nupturienci, skøadajaÎc ± w mysÂl art. 54
ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. ± pisemne zapewnienie o braku mieÎdzy nimi
przeszkoÂd maøzÇenÂskich, ponoszaÎ odpowiedzialnosÂcÂ za tresÂcÂ tego za-
pewnienia.

W odniesieniu do momentu pouczenia nupturientoÂw nalezÇy po-
stawicÂ postulat, by obowiaÎzek ten byø speøniany nie po wydaniu przez
kierownika USC zasÂwiadczenia o braku przeszkoÂd, ale na etapie jego
sporzaÎdzania. Nupturienci, ktoÂ rzy zgøoszaÎ sieÎ do USC z zamiarem
zawarcia maøzÇenÂ stwa, po zøozÇeniu stosownych dokumentoÂw, a przed
zøozÇeniem wymaganych przez prawo osÂwiadczenÂ , powinni zostacÂ po-
uczeni o tresÂci odpowiednich przepisoÂw prawa polskiego dotyczaÎ-
cych zawieranego zwiaÎzku i wynikajaÎcych z niego skutkoÂw prawnych.
Za wøasÂciwosÂciaÎ tego momentu pouczenia stron przemawia przeko-
nanie, izÇ niejednokrotnie przy zapoznawaniu nupturientoÂw z poszcze-
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goÂ lnymi przepisami regulujaÎcymi instytucjeÎ maøzÇenÂstwa oraz jego
prawne skutki mozÇe ujawnicÂ sieÎ istnienie przeszkody do zawarcia
maøzÇenÂstwa. Strona pouczona o tresÂci odpowiednich przepisoÂw beÎ -
dzie mogøa øatwiej dostrzec, czy rzeczywisÂcie w jej przypadku nie
weryfikuje sieÎ jakasÂ negatywna przesøanka do zawarcia maøzÇenÂstwa
i juzÇ wtedy beÎdzie mogøa podjaÎcÂ kroki do ewentualnego jej usunieÎ cia.
ObecnosÂcÂ kierownika USC dokonujaÎcego pouczenia beÎdzie ponadto
dla niej zÂroÂdøem informacji, w jaki sposoÂb ¹usunaÎcÂº danaÎ przeszkodeÎ .

RozwazÇajaÎc problem pouczenia nupturientoÂw, nasuwa sieÎ roÂw-
niezÇ i taka mysÂl, zÇe skoro prawodawca polski nakazuje (celem uzys-
kania stosownego zasÂwiadczenia) nupturientom zøozÇycÂ pisemne za-
pewnienie o braku mieÎdzy nimi przeszkoÂd maøzÇenÂskich, tzn. zÇe do-
mniemuje, izÇ strony znajaÎ katalog wszystkich negatywnych przesøa-
nek do zawarcia maøzÇenÂstwa, istniejaÎcy w prawie polskim, oraz ich
skutki prawne, po co wieÎ c dokonywacÂ jakiegokolwiek pouczenia?
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DARIUSZ WALENCIK

POSTEÎPOWANIE REGULACYJNE
PRZED KOMISJAÎ MAJAÎTKOWAÎ

(NA PRZYKèADZIE WNIOSKU PARAFII MATKI BOZÇ EJ SZKAPLERZNEJ

W IMIELINIE)

WPROWADZENIE

W historii KosÂcioøa katolickiego wyksztaøciø sieÎ specyficzny sys-
tem gromadzenia i dysponowania sÂrodkami materialnymi ± system
beneficjalny. Polegaø on na powstawaniu wyodreÎbnionych mas ma-
jaÎtkowych, przewazÇnie nieruchomosÂci ziemskich ± beneficjoÂw, z ktoÂ -
rych pozÇytki søuzÇyøy utrzymaniu duchowienÂstwa oraz prowadzeniu
dzieø apostolatu i miøosÂci przez kosÂcielne osoby prawne. MajaÎtek
ten gromadzono zaroÂwno na skutek czynnosÂci prawnych inter vivos

(darowizny, ofiary, kupno, zamiana, zyski z beneficjum), jak i mortis

causa (spadki, zapisy testamentowe). System ten rozwijaø sieÎ do konÂ -
ca XVIII w. Wtedy to w coraz wieÎkszym stopniu nasteÎpowaøa seku-
laryzacja, czyli przejmowanie na podstawie ustaw amortyzacyjnych
majaÎtkoÂw kosÂcielnych przez wøadze sÂwieckie1. W konsekwencji (po-
za dziaøaniami o charakterze karnorepresyjnym) panÂstwa na ogoÂ ø
przyjmowaøy na siebie obowiaÎzek sÂwiadczenÂ na rzecz KosÂcioøa (do-
tacje, pensje). Wypracowane w ten sposoÂb dotacje budzÇetowe byøy
wieÎ c sÂwiadczeniem wzajemnym (rodzajem rekompensaty), niesøusz-

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 Por. W. WoÂ jcik, Dobra doczesne KosÂcioøa, w: Komentarz do Kodeksu Prawa

Kanonicznego z 1983 r., t. IV, Lublin 1987, s. 18-19.



nie przypisywanym obecnie wyøaÎcznie systemom panÂstw wyzna-
niowych2.

W prawie kosÂcielnym beneficja przetrwaøy do czasu Soboru Wa-
tykanÂskiego II. W dekrecie o posøudze i zÇyciu kapøanoÂw Presbytero-

rum ordinis tegozÇ soboru postanowiono bowiem, izÇ system benefi-
cjalny ¹nalezÇy porzucicÂ lub przynajmniej tak zreformowacÂ, aby stro-
neÎ beneficjalnaÎ, czyli prawo do dochodoÂw z uposazÇenia zøaÎczonego
z urzeÎdem, uwazÇacÂ za cosÂ drugorzeÎdnego [...] w stosunku do obo-
wiaÎzkoÂw søuzÇaÎcych realizacji celu duchowegoº (DPK 20). W konsek-
wencji w KPK z 1983 r. instytucja beneficjoÂw zostaøa zupeønie pomi-
nieÎ ta. Wspomina o nich warunkowo jedynie kan. 1272, zalecajaÎc
stopniowaÎ likwidacjeÎ i przeniesienie ich doÂbr na rzecz instytutu die-
cezjalnego (por. kan. 1274 § 1).

Momentem granicznym istnienia beneficjoÂw kosÂcielnych w Pols-
ce staøy sieÎ lata 1945-1952. Wskutek zmiany granic panÂstwowych po
zakonÂczeniu II wojny sÂwiatowej KosÂcioÂ ø katolicki w Polsce utraciø
wszelkie mienie, ktoÂ re byøo jego wøasnosÂciaÎ na terenach wøaÎczonych
do ZwiaÎzku Socjalistycznych Republik Radzieckich. JednoczesÂnie
nie nabyø zasÂ prawnie odpowiednich majaÎtkoÂw osoÂb prawnych KosÂ-
cioøa na tych terenach, ktoÂ re uprzednio nalezÇaøy do Niemiec, a po
wojnie w zwiaÎzku ze zmianami panÂ stwowo-administracyjnymi zna-
lazøy sieÎ na terytorium panÂstwa polskiego (ziemie zachodnie i poÂ ø-
nocne). MajaÎtki te bowiem traktowane byøy przez wøadze komunis-
tyczne jako upanÂstwowione mienie poniemieckie. Jedynie na tere-
nach beÎdaÎcych w granicach Polski zaroÂwno przed wojnaÎ, jak i po
wojnie (ziemie centralne i poøudniowe) beneficja kosÂcielne zacho-
waøy swoÂ j status quo do 1952 r. (woÂwczas to Rada MinistroÂw wydaøa
dekret o zniesieniu fundacji3). Artykuø 3 dekretu postanawiaø, izÇ

majaÎtek fundacji (lub jego czeÎ sÂcÂ) stanowiaÎcy gospodarstwa rolne
proboszczoÂw albo przeznaczony do wykonywania kultu religijnego
(kosÂcioøy i kaplice) przechodzi na wøasnosÂcÂ panÂstwa. Do 1952 r.

2 Por. T. Stanisøawski, Sytuacja prawno-majaÎtkowa KosÂcioøa, w: Prawo wyzna-

niowe, pod red. H. Misztala, P. Stanisza, Lublin 2003, s. 387-388.
3 Por. Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz.U. z 1952 r., nr

25, poz. 172).
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beneficja kosÂcielne byøy ± zgodnie z prawem kanonicznym i prawem
polskim ± majaÎtkiem fundacji religijnych, ale w granicach ustalo-
nych przez ustaweÎ z 20 marca 1950 r. o przejeÎ ciu doÂbr martwej
reÎki4. Dekret o zniesieniu fundacji upanÂstwowiø zatem majaÎtek fun-
dacji kosÂcielnych nieobjeÎ ty dotychczas ustawaÎ o przejeÎ ciu doÂbr mar-
twej reÎki, pozostawiajaÎc go jedynie w uzÇytkowanie dotychczasowym
posiadaczom5; tym samym ostatecznie pozbawiono KosÂcioÂ ø prawa
wøasnosÂci do posiadanych nieruchomosÂci ziemskich. CzeÎ sÂciowa nor-
malizacja sytuacji prawnej nieruchomosÂci kosÂcielnych na ziemiach
zachodnich i poÂ ønocnych nastaÎpiøa w 1971 r.6, a na ziemiach central-
nych w 1989 r. na mocy ustawy z dnia 17 maja o stosunku panÂstwa
do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej7.

1. STAN FAKTYCZNY

W okresie mieÎdzywojennym parafia imielinÂ ska posiadaøa nie-
wielkie beneficjum, skøadajaÎce sieÎ z ogrodu, øaÎki oraz roli (stawu),
o øaÎcznym obszarze 2,2270 ha8. OproÂcz tego parafia dysponowaøa
nieruchomosÂciami, na ktoÂrych byø wybudowany kosÂcioÂ ø i znajdowaø
sieÎ cmentarz, o øaÎcznej powierzchni 0,76 ha. Dziaøki te nabywano
sukcesywnie. Tak np. w 1908 r. nabyto od LudwikaMendreli i Teo-
dora Schwarza parcele poøozÇone pomieÎdzy szkoøaÎ a dawnym dwor-

4 Por. Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎ ciu przez PanÂstwo doÂbr martwej

reÎki, poreÎ czeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu

KosÂcielnego (Dz.U. z 1950 r., nr 9, poz. 87 z poÂzÂn zm.).
5 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1972, s. 116.
6 Por. Ustawa z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejsÂciu na osoby prawne KosÂcioøa

rzymskokatolickiego oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wøasnosÂci nie-

ktoÂ rych nieruchomosÂci poøozÇonych na ziemiach zachodnich i poÂ ønocnych (Dz.U.

z 1971 r., nr 16, poz. 156).
7 Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.
8 Por. Archiwum Archidiecezji Katowickiej, Akta Lokalne (skroÂ t: AAK AL),

sygn. 799, Dekret erekcyjny parafii Imielin nr 2979/25 z 29 lipca 1925 r.; AAK AL,

List Kurii Biskupiej do ks. M. Elsnera z dnia 29 lipca 1925 r.; AAK AL, sygn. 800,

Dekret z dnia 9 XII 1933 r. mianujaÎcy ks. K. Kuloka administratorem parafii

Imielin.
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kiem biskupim (pozostaøosÂcÂ po folwarku imielinÂ skim)9. Zapisano
je w ksieÎdze wieczystej Imielin (tom VIII, wykaz 696, mapa 13)10.
Ich obszar wynosiø 1,2082 ha, z tego 0,2 ha przeznaczono pod za-
budoweÎ kosÂcioøa, a pozostaøa czeÎ sÂcÂ stanowiøa beneficjum probo-
szczowskie. W 1914 r. gmina Kapliczna w Imielinie nabyøa od pa-
rafianina Myrdy dziaøkeÎ nr 651/57 o powierzchni 0,56 ha z przezna-
czeniem na cmentarz11. Na zebraniu komisarycznego zarzaÎdu kosÂ-
cielnego w dniu 5 listopada 1934 r. podjeÎ to decyzjeÎ o przyjeÎ ciu na
rzecz parafii darowizny (øaÎki) ze strony Franciszki Porwit oraz
spadku w postaci roli po zmarøym ks. Maksymilianie Elsnerze12.
W 1936 r. dokonano odpowiednich zmian w ksieÎ gach wieczystych
i odtaÎd dziaøki nr: 195/106 o powierzchni 0,2108 ha (øaÎka) oraz 84,
85, 86, 87, 88, 89 o øaÎcznej powierzchni 1,0080 ha (rola, a w rzeczy-
wistosÂci staw) staøy sieÎ wøasnosÂciaÎ ¹Rymsko-Katolickiego KosÂcioøa
± Gminy KosÂcielnej ± Parafii Imielinº13.

21 marca 1951 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Pszczynie przy udziale komisji w skøadzie: Witold Goszczycki
(przedstawiciel PPRNw Pszczynie), obywatel Kubok (przedstawiciel
PPRN w Pszczynie, Referat do Spraw WyznanÂ), Henryk GoÂrecki
(przedstawiciel ZwiaÎzku Samopomocy Chøopskiej), Jakub PtasinÂ ski
(przedstawiciel Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Imieli-
nie) w obecnosÂci ks. prob. Ignacego Rembowskiego dokonaøo prze-
jeÎ cia na rzecz panÂ stwa nieruchomosÂci kosÂcielnych nalezÇaÎcych do pa-
rafii w Imielinie. Zgodnie ze sporzaÎdzonym wtedy protokoøem ogoÂ l-

9 Por. Archiwum Parafii Matki BozÇej Szkaplerznej w Imielinie (skroÂ t: API),

Akt notarialny z 20 pazÂdziernika 1908 r. sporzaÎdzony przez Felicjana Mierzejewskie-

go, adwokata i notariusza z Mysøowic.
10 Por. API, WyciaÎg z ksieÎgi wieczystej, repetytorium ksiaÎg wieczystych Imielin,

wykaz 696 z 30 pazÂdziernika 1908 r.
11 Por. API, Wypis z ksieÎgi wieczystej Imielin, tom XVII, matrykuøy 98, wykaz

696, mapa 13 dod. 3, nr dziaøki 651/57 i 855/56 z 15 stycznia 1976 r.
12 Por. API, KsieÎga protokoøoÂw Rady Parafialnej (ZarzaÎdu KosÂcielnego) rzym-

sko-katolickiej parafii w Imielinie od 23 VI 1912, s. 76.
13 Por. API, Wypis z ksieÎ gi wieczystej Imielin, tom XIII, matrykuøy 603, wykaz

514, mapa 18, nr dziaøki 195/106 z 18 czerwca 1936 r.; API, Wypis z ksieÎ gi wieczystej

Imielin, tom VIII, matrykuøy 482, wykaz 458, mapa 11, nr dziaøek 84, 85, 86, 87, 88, 89

z 18 czerwca 1936 r.
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ny obszar nieruchomosÂci stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ parafii imielinÂ skiej
wynosiø 2,7220 ha, mianowicie zapisanych w wykazie 696 ± 1,7080 ha,
w wykazie 514 ± 0,2100 ha i w wykazie 458 ± 0,8030 ha. Z tego
przejeÎ to na rzecz Skarbu PanÂ stwa 2,6695 ha, pozostawiajaÎc 0,0525
ha, czyli 525 m2 jako teren istniejaÎcego miejsca kultu religijnego.
Zaznaczono roÂwnoczesÂnie, zÇe ¹przejeÎ te uzÇytki rolne poøozÇone saÎ
w Imielinie. UrzaÎd parafialny gospodarstwa nie prowadzi, lecz wy-
dzierzÇawia miejscowym rolnikom za opøataÎ podatku gruntowego.
Przedstawiciel Prezydium Powiatowej Rady Narodowej podaø do
wiadomosÂci, zÇe z dniem dzisiejszym obszary przejeÎ te zostaøy w fizycz-
ne posiadanie Skarbu PanÂstwa i administrowanie nimi nalezÇy do
PanÂstwowego Funduszu Ziemi. Z przejeÎ tego obszaru 2,6695 ha na
zgøoszone zÇyczenie pozostawia sieÎ do uzÇytku proboszcza jako gospo-
darstwo rolne o obszarze 0,00 haº14.

NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe ks. prob. Ignacy Rembowski odmoÂwiø pod-
pisania cytowanego protokoøu, co skrupulatnie odnotowano. Ponad-
to podane powierzchnie dziaøek byøy niezgodne ze stanem rzeczywis-
tym. èaÎczny areaø nieruchomosÂci kosÂcielnych w Imielinie w 1951 r.
wynosiø 2,9870 ha, z czego 2,2270 ha przypadaøo na beneficjum pro-
boszczowskie, a 0,76 ha na fabrica ecclesiae. WielkosÂcÂ dziaøek zapisa-
nych w wykazie 696 wynosiøa 1,7682 ha, czyli o 602 m2 wieÎ cej, nizÇ

podano, w wykazie 514 ± 0,2108 ha, czyli o 8 m2 wieÎ cej i w wykazie
458 ± 1,0008 ha, czyli 1978 m2 wieÎ cej. Dopiero po upøywie 10 lat, tj.
11 lutego 1961 r., SaÎd Powiatowy w Tychach w osobie seÎdziego Zdzi-
søawa Sitka na posiedzeniu niejawnym po rozpatrzeniu wniosku Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej ± Wydziaø Rolnictwa i LesÂnic-
twa15 wydaø postanowienie o zmianie wpisu prawa wøasnosÂci nieru-
chomosÂci w ksieÎgach wieczystych. Zgodnie z nim w dziale II ksieÎgi
wieczystej ± Imielin wykaz 458 w miejsce katolickiej parafii Cheøm
Wielki i Imielin wpisano Skarb PanÂstwa. Analogicznego wpisu do-

14 API, ProtokoÂ ø w sprawie przejeÎ cia na rzecz panÂstwa nieruchomosÂci ziemskich

rzymsko-katolickiej parafii Imielin, pow. Pszczyna z dnia 21 marca 1951 r.
15 Por. API, Wniosek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ± Wydziaø Rol-

nictwa i LesÂnictwa ± Referat UrzaÎdzenÂ Rolnych w Tychach nr R.L.V-Z/1a/5/28/60

z 13 sierpnia 1960 r. do SaÎdu Powiatowego w Tychach o dokonanie wpisu prawa

wøasnosÂci nieruchomosÂci w ksieÎgach wieczystych.
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konano w dziale II ksieÎgi wieczystej ± Imielin wykaz 51416. Wbrew
postanowieniom zawartym w ¹protokole przejeÎ cia na rzecz panÂstwa
nieruchomosÂci ziemskich rzymsko-katolickiej parafii Imielinº pozos-
tawiono parafii prawo wøasnosÂci dziaøek zapisanych w ksieÎdze wie-
czystej ± Imielin wykaz 696, a wieÎ c tych, na ktoÂrych znajduje sieÎ
kosÂcioÂ ø i plebania wraz z obejsÂciem oraz cmentarz, co pozostawaøo
w zgodzie z przepisami ustawy o przejeÎ ciu przez panÂstwo doÂbr mar-
twej reÎki (art. 2 ust. 2) i ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarøych (art. 1)17.

2. STAN PRAWNY

Od 1989 r. KosÂcioÂ ø katolicki w Polsce na podstawie ustawy o sto-
sunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
mozÇe dochodzicÂ zwrotu odebranego mu przez wøadze komunistyczne
mienia. WøasÂnie we wspomnianej ustawie sprecyzowano warunki
ubiegania sieÎ o zwrot majaÎtku kosÂcielnego w naturze lub przyznanie
rekompensaty finansowej18. W celu regulacji stanu prawnego nieru-
chomosÂci kosÂcielnych ustawodawca przewidziaø baÎdzÂ tryb decyzji
administracyjnych wojewodoÂw (¹uwøaszczenieº) w stosunku do mie-
nia znajdujaÎcego sieÎ w posiadaniu kosÂcielnych osoÂb prawnych w dniu
wejsÂcia w zÇycie ustawy, baÎdzÂ tryb decyzji Komisji MajaÎtkowej zøozÇo-
nej z przedstawicieli RzaÎdu i Episkopatu Polski ± w stosunku do
mienia utraconego przez KosÂcioÂ ø. Zakres regulacji w obu przypad-
kach jest sÂcisÂle okresÂlony ustawaÎ. Postanowienia dotyczaÎce przejsÂcia

16 Por. API, Postanowienie SaÎdu Powiatowego w Tychach nr 2883/60 z 11 lutego

1961 r.
17 Por. Dz.U. z 1959 r., nr 11, poz. 62 z poÂzÂn. zm.
18 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 20032, s. 264-267; P. Pelc,

Kwestia zwrotu mienia kosÂcielnych osoÂb prawnych w sÂwietle ustawy o stosunku PanÂ-

stwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ¹Prawo Kanoniczneº

38(1995), nr 1-2, s. 103-137; L. Adamowicz, Prawo majaÎtkowe, podatkowe i celne, w:

Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala, Lublin±Sandomierz

1999, s. 250-254; J. Krukowski, Uprawnienia majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, w: Pol-

skie prawo wyznaniowe, pod red. J. Krukowskiego, Lublin 2000, s. 222-226; T. Stani-

søawski, Sytuacja prawno-majaÎtkowa KosÂcioøa, s. 387-394.
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na wøasnosÂcÂ kosÂcielnych osoÂb prawnych mienia pozostajaÎcego w ich
wøadaniu (¹uwøaszczeniaº) zawarte saÎ w art. 60, a postanowienia
dotyczaÎce posteÎpowania regulacyjnego w art. 61-64 ustawy.

PosteÎpowanie regulacyjne prowadzone jest przed KomisjaÎ Ma-
jaÎtkowaÎ w odniesieniu do byøych nieruchomosÂci kosÂcielnych, niebeÎ -
daÎcych w dniu 23 maja 1989 r., tj. w dniu wejsÂcia w zÇycie wspomnianej
ustawy, we wøadaniu kosÂcielnych osoÂb prawnych ani niepozostajaÎ-
cych ich wøasnosÂciaÎ. Jest to istotne zastrzezÇenie. KosÂcielne osoby
prawne starajaÎce sieÎ o zwrot nieruchomosÂci, ktoÂ re stanowiaÎ nadal
formalnoprawnie ich mienie, lecz pozostajaÎ we wøadaniu innych pod-
miotoÂw bez podstawy prawnej, winny woÂwczas posøuzÇycÂ sieÎ roszcze-
niem windykacyjnym. W takich sytuacjach obowiaÎzujaÎ przepisy ko-
deksu cywilnego19 dotyczaÎce ochrony wøasnosÂci, ktoÂ re okresÂlajaÎ roÂw-
niezÇ warunki ubiegania sieÎ o wynagrodzenie za utracone pozÇytki oraz
stwarzajaÎ mozÇliwosÂcÂ uregulowania stanoÂw prawnych nieruchomosÂci
(art. 222-231 k.c.). Z kolei nieruchomosÂci pozostajaÎce bez tytuøu
prawnego we wøadaniu kosÂcielnych osoÂb prawnych w dniu wejsÂcia
w zÇycie ustawy byøy z mocy prawa, o ile oczywisÂcie speøniaøy ustawo-
we przesøanki, przedmiotem ich ¹uwøaszczeniaº.

Ustawodawca podjaÎø wieÎ c proÂbeÎ uwzgleÎdnienia roszczenÂ KosÂcio-
øa katolickiego takzÇe do mienia utraconego, o ile nastaÎpiøo to w oko-
licznosÂciach uznanych przez niego za krzywdzaÎce dla KosÂcioøa. ZÇ aÎ-
dania KosÂcioøa katolickiego nie podlegajaÎ jednakzÇe uwzgleÎdnieniu,
jezÇeli naruszajaÎ okresÂlone przez ustawodawceÎ interesy osoÂb trzecich
(art. 61 ust. 4). PosteÎpowanie regulacyjne rzaÎdzi sieÎ specyficznymi
reguøami okresÂlonymi w ustawie i toczy sieÎ przed organem powoøa-
nym specjalnie w tym celu ± KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ, zøozÇonaÎ z przedsta-
wicieli panÂ stwa i KosÂcioøa na zasadzie parytetu (art. 62 ust. 1). Roz-
strzygnieÎ cie tego organu jest mozÇliwe tylko w razie uzgodnienia sta-
nowisk przez przedstawicieli obu stron (art. 64). W efekcie rozwiaÎ-
zanie to promuje koncyliacyjnaÎ drogeÎ rozstrzygania interesoÂw stron
zainteresowanych wynikiem posteÎpowania20.

19 Por. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16,

poz. 93 z poÂzÂn. zm.).
20 Por. P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia kosÂcielnych osoÂb prawnych, s. 113.
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NalezÇy zaznaczycÂ, izÇ niektoÂ re unormowania prawne zwiaÎzane
z posteÎpowaniem regulacyjnym, zawarte zaroÂwnow ustawie o stosun-
ku panÂ stwa do KosÂcioøa katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej, jak
i w aktach wydanych w celu ich wykonania, utraciøy swaÎ aktualnosÂcÂ
ze wzgleÎdu na poÂzÂniejsze zmiany w innych aktach prawnych. W tym
miejscu chciaøbym zwroÂcicÂ szczegoÂ lnaÎ uwageÎ na jedno z nich, a po-
zostaøe wyakcentujeÎ w toku dalszego wywodu. Zgodnie z ustawaÎ
z dnia 23 listopada 1989 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji
oraz w zakresie dziaøania niektoÂrych naczelnych i centralnych orga-
noÂw administracji panÂstwowej21 zniesiono UrzaÎd do Spraw WyznanÂ .
Jego kompetencje przejaÎø UrzaÎd Rady MinistroÂw, a kompetencje
Ministra ± Kierownika UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ i Dyrektora UrzeÎ -
du do SprawWyznanÂ przejaÎø Minister ± Szef UrzeÎdu RadyMinistroÂw
(art. 1 ustawy). Tym samym zmieniø sieÎ podmiot ustawowej delegacji
bez zmiany tresÂci art. 62 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., a caøo-
ksztaøt zagadnienÂ dotyczaÎcych dziaøalnosÂci Komisji przeniesiono do
wøasÂciwosÂci UrzeÎdu Rady MinistroÂw. Z kolei na podstawie ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. Przepisy wprowadzajaÎce ustawy reformujaÎce
funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej22 zniesiono
UrzaÎd ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw (art. 2 ust. 1 pkt 5). Zadania
i kompetencje nalezÇaÎce dotychczas do Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady
MinistroÂw, okresÂlone w przepisach ustaw i innych aktach prawnych
z mocaÎ ustawy oraz wynikajaÎce z przepisoÂw wydanych na podstawie
upowazÇnienÂ zawartych w ustawach lub w innych aktach prawnych

21 Dz.U. z 1989 r., nr 64, poz. 387.
22 Dz.U. z 1996 r., nr 106, poz. 497 z poÂzÂn. zm. Ustawa ta okresÂla zasady i tryb

wprowadzenia w zÇycie m.in. ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzeÎdzie Ministra

Spraw WewneÎ trznych i Administracji (Dz.U. z 1997 r., nr 106, poz. 491), nasteÎpnie

w znacznym stopniu (np. zmiana tytuøu) znowelizowanej przez art. 72 ustawy z dnia

4 wrzesÂnia 1997 r. o dziaøach administracji rzaÎdowej (Dz.U. z 1997 r., nr 141, poz. 943

z poÂzÂn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady

MinistroÂw oraz o zakresie dziaøania ministroÂw (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 24, poz.

199 z poÂzÂn. zm.). W skøad Ministerstwa SprawWewneÎ trznych i Administracji wchodzi

Departament WyznanÂ Religijnych oraz MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych, ktoÂry

m.in. zapewnia obsøugeÎ organizacyjno-technicznaÎ Komisji MajaÎtkowej, prowadzi spra-

wy Funduszu KosÂcielnego oraz wspoÂ ødziaøania z Zakøadem UbezpieczenÂ Spoøecznych

w sprawach ubezpieczenÂ duchownych.
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z mocaÎ ustawy, zgodnie z art. 7 tejzÇe ustawy przeszøy do zakresu
dziaøania Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji23. NalezÇy
tutaj podkresÂlicÂ, zÇe zaroÂwno Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw
nie posiadaø, jak i Minister Spraw WewneÎ trznych i Administracji nie
posiada uprawnienÂ , ktoÂ re na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. przejeÎ øa
Komisja MajaÎtkowa. Ustawa ta bowiem nadaøa Komisji uprawnienia
organu panÂstwowego, chocÂ nie jest ona organem administracji panÂ -
stwowej ani saÎdem, orzekajaÎcego o regulacji spraw majaÎtkowych
KosÂcioøa katolickiego w formie nieodwoøalnej decyzji (art. 63
ust. 8)24.

LiczebnosÂcÂ Komisji MajaÎtkowej, szczegoÂ øowy tryb posteÎpowania
regulacyjnego oraz wynagrodzenie dla czøonkoÂw Komisji i persone-
lu pomocniczego okresÂla zatem zarzaÎdzenie Ministra ± Kierownika
UrzeÎdu Rady MinistroÂw z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szczegoÂ -
øowego trybu posteÎpowania regulacyjnego w przedmiocie przywroÂ -
cenia osobom prawnym KosÂcioøa katolickiego wøasnosÂci nierucho-
mosÂci lub ich czeÎ sÂci25. Tymczasem zgodnie z reguøaÎ generalnaÎ okresÂ-

23 Por. § 2 pkt 9 zarzaÎdzenia Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw WewneÎ trznych i Administracji (MP

z 2004 r., nr 16, poz. 272 z poÂzÂn. zm); § 1 ust. 3 rozporzaÎdzenia Prezesa RadyMinistroÂw

z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegoÂ øowego zakresu dziaøania Ministra Spraw

WewneÎ trznych i Administracji (Dz.U. z 2004 r., nr 134, poz. 1436 z poÂzÂn. zm.); § 18

zarzaÎdzenia nr 14Ministra SprawWewneÎ trznych i Administracji z dnia 12 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw WewneÎ trznych

i Administracji (Dz.Urz. MSWiA z 2004 r., nr 5, poz. 12 z poÂzÂn. zm.).
24 Por. A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Pols-

ce, w: KosÂcioÂø i prawo, t. 13, Lublin 1998, s. 37-38.
25 Por. ZarzaÎdzenie Ministra ± Kierownika UrzeÎdu Rady MinistroÂw z dnia 8 lu-

tego 1990 r. w sprawie szczegoÂ øowego trybu posteÎpowania regulacyjnego w przedmio-

cie przywroÂcenia osobom prawnym KosÂcioøa katolickiego wøasnosÂci nieruchomosÂci

lub ich czeÎ sÂci (MP z 1990 r., nr 5, poz. 39). ZarzaÎdzenie to byøo dwukrotnie noweli-

zowane: po raz pierwszy w 1993 r. ± zarzaÎdzenie Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady

MinistroÂw z dnia 8 kwietnia 1993 r. zmieniajaÎce zarzaÎdzenie w sprawie szczegoÂ øowego

trybu posteÎpowania regulacyjnego w przedmiocie przywroÂcenia osobom prawnym

KosÂcioøa katolickiego wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎ sÂci (MP z 1993 r., nr 20,

poz. 195), a nasteÎpnie w 1994 r. ± zarzaÎdzenie Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady Minis-

troÂw z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniajaÎce zarzaÎdzenie w sprawie szczegoÂ øowego

trybu posteÎpowania regulacyjnego w przedmiocie przywroÂcenia osobom prawnym
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lonaÎ w ustawie z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektoÂrych upo-
wazÇnienÂ ustawowych do wydawania aktoÂw normatywnych oraz
o zmianie niektoÂrych ustaw26 utraciøy moc obowiaÎzujaÎcaÎ uchwaøy
Rady MinistroÂw oraz zarzaÎdzenia Prezesa Rady MinistroÂw, minis-
troÂw i innych organoÂw administracji rzaÎdowej, podjeÎ te lub wydane
przed wejsÂciem w zÇycie konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., jezÇeli zostaøy
podjeÎ te lub wydane bez upowazÇnienia ustawowego, jak roÂwniezÇ po-
chodzaÎce z tego okresu inne akty normatywne organoÂw administracji
rzaÎdowej, jezÇeli zawierajaÎ normy prawne o charakterze powszechnie
obowiaÎzujaÎcym lub wewneÎ trznym, z wyjaÎtkiem rozporzaÎdzenÂ
(art. 75). Uchylone w ten sposoÂb akty prawne uwzgleÎdnione zostaøy
w wykazie aktoÂw prawnych, stanowiaÎcym zaøaÎcznik do obwieszcze-
nia Rady MinistroÂw z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu
uchwaø Rady MinistroÂw, zarzaÎdzenÂ i innych aktoÂw normatywnych
Prezesa Rady MinistroÂw, ministroÂw i innych organoÂw administracji
rzaÎdowej, ktoÂ re utraciøy moc z dniem 30 marca 2001 r. Dziwi fakt, zÇe
wykaz ten nie zawiera zarzaÎdzenia Ministra ± Kierownika UrzeÎdu
Rady MinistroÂw z dnia 8 lutego 1990 r., co sugeruje, izÇ ma ono nadal
moc obowiaÎzujaÎcaÎ.

Wspomniana ustawa z 22 grudnia 2000 r. stanowi roÂwniezÇ dwa
wyjaÎtki od przedstawionych w art. 75 reguø ogoÂ lnych. Po pierwsze,
akty normatywne, ktoÂ re zostaøy wydane na podstawie zmienianych
przez niaÎ upowazÇnienÂ ustawowych, zachowujaÎ swojaÎ moc do czasu
ich zastaÎpienia przez akty wydane na jej podstawie (art. 78). Co
prawda, na mocy art. 29 tejzÇe ustawy zostaøy wprowadzone zmiany
w enumeratywnie wyliczonych przepisach ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej, ale nie dokonano zmiany upowazÇnienia ustawowego
zawartego w art. 62 ust. 9. Tak wieÎ c podmiotem delegacji okresÂlonym
w tym artykule jest nadal Minister ± Kierownik UrzeÎdu do Spraw
WyznanÂ . W drodze wyjaÎtku od reguø ogoÂ lnych zdecydowano ponad-
to o zachowaniu mocy obowiaÎzujaÎcej aktoÂw normatywnych, ktoÂ re

KosÂcioøa katolickiego wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎ sÂci (MP z 1994 r., nr 23,

poz. 190).
26 Por. Dz.U. z 2000 r., nr 120, poz. 1268.

DARIUSZ WALENCIK268



zostaøy wydane na podstawie ustaw o stosunku panÂstwa do kosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia
22 grudnia 2000 r. zachowujaÎ one moc do czasu zawarcia przez RadeÎ
MinistroÂw umoÂw z przedstawicielami tych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych oraz uchwalenia na tej podstawie ustaw w trybie okresÂ-
lonym w art. 25 konstytucji.

Nie ma waÎtpliwosÂci, zÇe w ten sposoÂb zdecydowano o dalszym
obowiaÎzywaniu kilku zarzaÎdzenÂ wydanych na podstawie ustaw indy-
widualnych, ktoÂ re regulujaÎ sytuacjeÎ prawnaÎ niekatolickich zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych. ZachowujaÎ one ± jako akty prawa wewneÎ trznego ±
moc obowiaÎzujaÎcaÎ do czasu zrealizowania w odniesieniu do danego
zwiaÎzku wyznaniowego art. 25 ust. 5 konstytucji. JednakzÇe ¹odwoøa-
nie sieÎ do przyszøych ustaw, ktoÂ re majaÎ zostacÂ uchwalone na bazie
umoÂw zgodnie z art. 25 Konstytucji, zdaje sieÎ jednak pozostawiacÂ
poza zasieÎ giem tego unormowania akty normatywne wydane na pod-
stawie ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP.
Jakkolwiek bowiem speøniona jest pierwsza z wymaganych przesøa-
nek ± istotnie chodzi o akty wydane na podstawie jednej z ustaw,
okresÂlajaÎcych w sposoÂb indywidualny sytuacjeÎ prawnaÎ zwiaÎzku wy-
znaniowego ± to jednak literalna interpretacja odnosÂnych przepisoÂw
prowadzi do wniosku, zÇe niemozÇliwe mozÇe sieÎ okazacÂ speønienie
przesøanki warunkujaÎcej utrateÎ mocy obowiaÎzujaÎcej dotychczas obo-
wiaÎzujaÎcych zarzaÎdzenÂ . Art. 25 Konstytucji nie gwarantuje bowiem
w odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego, zÇe ustawa regulujaÎca jego
sytuacjeÎ prawnaÎ uchwalona zostanie na bazie uprzedniej umowy,
zawartej przez RadeÎ MinistroÂw z jego przedstawicielamiº27. PowyzÇ-
sza teza zaprezentowana przez P. Stanisza wydaje sieÎ søuszna. Zgod-
nie z niaÎ nalezÇaøoby wieÎ c wnioskowacÂ, zÇe intencjaÎ ustawodawcy byøo
pozostawienie aktoÂw normatywnych wydanych w celu realizacji usta-
wy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego poza zakresem od-
dziaøywania art. 76 ustawy z 22 grudnia 2000 r. i poddanie ich rezÇi-

27 P. Stanisz, ZÂroÂdøa prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie

prawa polskiego. Materiaøy I OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego

(Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), pod red. A. Mezglewskiego, Lublin 2004,

s. 330-331.
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mowi ogoÂ lnemu, okresÂlonemu przede wszystkim w art. 75 tego aktu
prawnego. W konsekwencji prowadzi to do wniosku, izÇ zarzaÎdzenie
Ministra ± KierownikaUrzeÎduRadyMinistroÂw z dnia 8 lutego 1990 r.
straciøo swaÎ moc obowiaÎzujaÎcaÎ.

Przedmiotem posteÎpowania regulacyjnego saÎ nieruchomosÂci lub
ich czeÎ sÂci, o ile zostaøy upanÂstwowione, tzn. przejeÎ te na rzecz Skarbu
PanÂstwa lub innych panÂstwowych osoÂb prawnych w okolicznosÂciach
okresÂlonych przez ustaweÎ (ustawa wymienia 10 okolicznosÂci28, po-
zwalajaÎcych wszczaÎcÂ posteÎpowanie regulacyjne) i roÂwnoczesÂnie nie
zachodzi jedna z 3 przesøanek negatywnych okresÂlonych w ustawie
z 17 maja 1989 r. Pierwotnie przedmiotem wszczeÎ cia posteÎpowania
regulacyjnego przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ byøy nieruchomosÂci lub ich
czeÎ sÂci przejeÎ te przez panÂ stwo w toku wykonywania ustawy o przejeÎ -

28 Przedmiotem posteÎpowania regulacyjnego mogaÎ bycÂ nieruchomosÂci niepozos-

tajaÎce we wøadaniu kosÂcielnych osoÂb prawnych: 1) ktoÂ re byøy wøasnosÂciaÎ diecezji,

parafii, klasztoroÂw lub innych instytucji greckokatolickich (unickich), chyba zÇe pozos-

tajaÎ one w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy we wøadaniu innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw

wyznaniowych, 2) przejeÎ tych w toku wykonywania ustawy o dobrach martwej reÎki,

jezÇeli nie wydzielono z nich nalezÇnych w mysÂl tej ustawy gospodarstw rolnych probo-

szczoÂw. Z gruntoÂw tych mogaÎ bycÂ roÂwniezÇ wydzielone gospodarstwa rolne do 50 ha

dla poszczegoÂ lnych diecezji, seminarioÂw duchownych i domoÂw zakonnych prowadzaÎ-

cych dziaøalnosÂcÂ okresÂlonaÎ w art. 20 i 39; dla pozostaøych domoÂw zakonnych mogaÎ bycÂ

wydzielone gospodarstwa rolne do 5 ha. W skøad gospodarstw rolnych mogaÎ wchodzicÂ

takzÇe grunty lesÂne stanowiaÎce czeÎ sÂcÂ skøadowaÎ przejeÎ tych uprzednio nieruchomosÂci

ziemskich, 3) ktoÂre nalezÇaøy do zakonoÂw bezhabitowych i stowarzyszenÂ kosÂcielnych,

a zostaøy przejeÎ te w toku likwidacji dokonanej na podstawie rozporzaÎdzenia Ministra

Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przystosowania stowarzy-

szenÂ do przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach, 4) mienia fundacji kosÂcielnych, 5) prze-

jeÎ tych po 1948 r. w trybie egzekucji zalegøosÂci podatkowych, 6) wywøaszczonych, jezÇeli

odszkodowanie za wywøaszczonaÎ nieruchomosÂcÂ nie zostaøo wypøacone lub nie zostaøo

podjeÎ te, 7) przejeÎ tych na podstawie dekretu z dnia 26 pazÂdziernika 1945 r. o wøasnosÂci

i uzÇytkowaniu gruntoÂw na obszarze m.st. Warszawy, 8) przejeÎ tych we wøadanie panÂ -

stwowych jednostek organizacyjnych bez tytuøu prawnego, bez wzgleÎdu na poÂzÂniejsze

ustawodawstwo konwalidujaÎce te przejeÎ cia. Przedmiotem posteÎpowania regulacyj-

nego mozÇe bycÂ roÂwniezÇ przekazanie wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎ sÂci: 1) w celu

przywroÂcenia w nich sprawowania kultu religijnego lub dziaøalnosÂci kosÂcielnych osoÂb

prawnych w zakresie, o ktoÂ rymmowa w art. 20 i 39 ustawy z 17 maja 1989 r.; 2) ktoÂ rych

stan prawny nie jest ustalony, jezÇeli nie stojaÎ temu na przeszkodzie prawa osoÂb

trzecich.
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ciu doÂbr martwej reÎki (o ile nie wydzielono z nich gospodarstw rol-
nych proboszczoÂw przewidzianych w powyzÇszej ustawie), a takzÇe
grunty, ktoÂ re nie zostaøy wydzielone zgodnie z postanowieniami
aneksu do pkt. 2 Protokoøu Komisji WspoÂ lnej RzaÎdu i Episkopatu
Polski z 14 kwietnia 1950 r. (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r.). Regulacja odnosÂnie do nieruchomosÂci rolnych miaøa prowa-
dzicÂ do powstania gospodarstw odpowiadajaÎcych wielkosÂciaÎ sÂredniej
wielkosÂci gospodarstwa w wojewoÂdztwie przy uwzgleÎdnieniu grun-
toÂw rolnych posiadanych przez wnioskodawceÎ w chwili wydania
orzeczenia przez KomisjeÎ MajaÎtkowaÎ29. Na mocy nowelizacji
z 1991 r.30 zapis ten ulegø zmianie. Uznano, zÇe z gruntoÂw przejeÎ tych
w toku wykonywania ustawy o przejeÎ ciu doÂbr martwej reÎki mogaÎ bycÂ
roÂwniezÇ wydzielone gospodarstwa rolne do 50 ha dla poszczegoÂ lnych
diecezji, seminarioÂw duchownych, a takzÇe domoÂw zakonnych prowa-
dzaÎcych szkoøy (w tym nizÇsze seminaria duchowne), placoÂwki osÂwia-
towo-wychowawcze i opiekunÂczo-wychowawcze baÎdzÂ prowadzaÎcych
dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ. Dla domoÂw zakonnych nie-
prowadzaÎcych tego typu dziaøalnosÂci ustawodawca dopuszcza wy-
dzielenie gospodarstw rolnych do 5 ha. KonsekwencjaÎ omawianej
nowelizacji jest rezygnacja z ustawowego zakazu naruszania przez
regulacjeÎ przeprowadzonaÎ w wyniku orzeczenÂ Komisji MajaÎtkowej
ustawy o przejeÎ ciu doÂbr martwej reÎki. PosteÎpowaniem regulacyjnym
dotyczaÎcym gospodarstw rolnych mogaÎ bycÂ objeÎ te ponadto grunty
lesÂne31, o ile stanowiaÎ one czeÎ sÂcÂ przejeÎ tych uprzednio nieruchomosÂci
ziemskich.

29 Pierwotne brzmienie art. 63 ust. 2.
30 Por. Ustawa z dnia 11 pazÂdziernika 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku PanÂ -

stwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1991 r., nr 107,

poz. 459).
31 Grunty lesÂne ulegøy przejeÎ ciu przez panÂstwo na podstawie dekretu Polskiego

Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejeÎ ciu niektoÂ rych

lasoÂw na wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa (Dz.U. z 1944 r., nr 15, poz. 82). W tym czasie we

wøadaniu jednostek kosÂcielnych znajdowaøo sieÎ okoøo 24 tys. ha lasoÂw. PrzejeÎ ciu z mo-

cy prawa i bez odszkodowania podlegaøy te lasy, ktoÂ rych obszar przewyzÇszaø 25 ha,

niezalezÇnie od ich przeznaczenia. Brak jest peønych danych co do obszaru lasoÂw

upanÂstwowionych na podstawie omawianego dekretu. Jak wynika z fragmentarycz-

nych danych, m.in. w wojewoÂdztwach krakowskim i rzeszowskim, gdzie znajdowaøo sieÎ
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Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej posteÎ -
powanie regulacyjne nie mozÇe naruszacÂ przepisoÂw ustawy z dnia
3 stycznia 1946 r. o przejeÎ ciu na wøasnosÂcÂ panÂstwa podstawowych
gaøeÎ zi gospodarki narodowej32, a takzÇe praw nabytych przez niepanÂ -
stwowe osoby trzecie, w szczegoÂ lnosÂci przez inne kosÂcioøy i zwiaÎzki
wyznaniowe oraz rolnikoÂw indywidualnych. Do czasu nowelizacji
wspomnianej ustawy w 1991 r. art. 61 ust. 4 zawieraø takzÇe pkt 2,
ktoÂ ry zakazywaø naruszania przez procedureÎ regulacyjnaÎ przepisoÂw
ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎ ciu przez panÂ stwo doÂbr mar-
twej reÎki. Tym samym powstaøo tutaj bøeÎdne koøo. Zakaz ten powo-
dowaø bowiem niemozÇnosÂcÂ prowadzenia posteÎpowania regulacyjne-
go w stosunku do nieruchomosÂci upanÂstwowionych w toku wykony-
wania ustawy o przejeÎ ciu doÂbr martwej reÎki. Potwierdziø to Trybunaø
Konstytucyjny w swojej uchwale dotyczaÎcej wykøadni art. 61 ustawy
o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej33. Zdaniem Trybunaøu dla wykøadni przepisoÂw dotyczaÎcych
posteÎpowania regulacyjnego z punktu widzenia ich stosunku do ak-
toÂw nacjonalizacyjnych, na podstawie ktoÂrych panÂstwo przejeÎ øo m.in.
nieruchomosÂci nalezÇaÎce do osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego,
istotne znaczenie ma tresÂcÂ przepisu art. 61 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej
ustawy. Stanowi on o przywroÂceniu kosÂcielnym osobom prawnym
w drodze posteÎpowania regulacyjnego doÂbr przejeÎ tych przez panÂ -
stwo w toku wykonywania ustawy o dobrach martwej reÎki. Przepis
ten nie przewiduje zwrotu w caøosÂci wszystkich tych doÂbr przejeÎ tych
niegdysÂ przez panÂstwo, a tylko zwrot pewnych, szczegoÂ øowo wyliczo-

wieÎkszosÂcÂ obszaroÂw lesÂnych nalezÇaÎcych do KosÂcioøa rzymskokatolickiego (19 450 ha),

przejeÎ to na wøasnosÂcÂ panÂ stwa 16 950 ha lasoÂw. Minister LesÂnictwa i Przemysøu Drzew-

nego w szczegoÂ lnie uzasadnionych przypadkach moÂgø orzekacÂ przejeÎ cie za odszkodo-

waniem lasoÂw o obszarze ponizÇej 25 ha, stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ kosÂcielnych osoÂb

prawnych. Por. J. Mazanowski, KosÂcielny majaÎtek nieruchomy, Warszawa 1968,

s. 27-28.
32 Dz.U. z 1946 r., nr 3, poz. 17 z poÂzÂn. zm.
33 Por. Uchwaøa Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie

wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa

katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r., nr 52, poz. 250).
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nych czeÎ sÂci, poza ktoÂrymi ± jak nalezÇy wnosicÂ ± przepisy ustawy
o przejeÎ ciu doÂbr martwej reÎki nie mogaÎ bycÂ naruszone34.

JednaÎ z okolicznosÂci pozwalajaÎcych wszczaÎcÂ posteÎpowanie regu-
lacyjne jest przejeÎ cie przez panÂ stwo nieruchomosÂci lub ich czeÎ sÂci
w toku wykonywania ustawy z 20 marca 1950 r.35, jesÂli nie wydzie-
lono z nich gospodarstw rolnych proboszczoÂw przewidzianych w po-
wyzÇszej ustawie (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.).

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia
6 wrzesÂnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej36 zapowiedziaø,
zÇe o poøozÇeniu prawnym nieruchomosÂci ziemskich nalezÇaÎcych do
KosÂcioøa katolickiego lub gmin wyznaniowych innych wyznanÂ orzek-
nie SejmUstawodawczy. Celem usunieÎ cia ¹przywilejoÂw obszarniczo-
feudalnych oraz materialnego zabezpieczenia duchowienÂstwaº dnia
20 marca 1950 r. sejm uchwaliø ustaweÎ o przejeÎ ciu doÂbr martwej reÎki.
Moc obowiaÎzujaÎca ustawy rozciaÎgaøa sieÎ na ziemie centralne Polski.
Na ziemiach zachodnich i poÂ ønocnych bowiem wøasnosÂcÂ nierucho-
mosÂci rolnych po niemieckich zwiaÎzkach wyznaniowych przejeÎ ta zos-
taøa przez panÂstwo na podstawie art. 1, 4 i 5 dekretu z dnia 6 wrzesÂnia
1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze ziem odzyskanych
i byøego Wolnego Miasta GdanÂska37.

34 Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca

1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (W 11/91), s. 13.
35 Nazwa ¹dobra martwej reÎkiº nie odnosi sieÎ wyøaÎcznie do doÂbr kosÂcielnych, ale

takzÇe panÂstwowych, ktoÂ re stajaÎ sieÎ niezbywalne, saÎ dla obrotu zamrozÇone, ¹martweº

(proprieteÂ de la main morte; Besitz der todten Hand). Ustawa z 20 marca 1950 r.

odniosøa ten termin wyøaÎcznie do majaÎtkoÂw kosÂcielnych, a konkretnie do ¹nierucho-

mosÂci ziemskichº. Przez nieruchomosÂcÂ ziemskaÎ nalezÇaøo zasÂ zgodnie z zarzaÎdzeniem

Ministra SprawiedliwosÂci z dnia 20 pazÂdziernika 1948 r. rozumiecÂ ¹nieruchomosÂcÂ

rolnaÎ poøozÇonaÎ poza granicami administracyjnymi miastaº. Niestety, wøadze komunis-

tyczne, powoøujaÎc sieÎ na wspomnianaÎ ustaweÎ , pozbawiaøy niejednokrotnie kosÂcielne

osoby prawne takzÇe ogrodoÂw warzywnych, sadoÂw lub dziaøek budowlanych na tere-

nach miejskich. Por. H. Jesse, Vademecum duchowienÂstwa i zakonoÂw KosÂcioøa rzym-

skokatolickiego w Polsce w dziedzinie prawa panÂstwowego, Warszawa 19752, s. 219.
36 Dz.U. z 1944 r., nr 8, poz. 13.
37 Dz.U. z 1946 r., nr 49, poz. 279. Por. H. SÂwiaÎtkowski, Wyznaniowe prawo

panÂstwowe, Warszawa 1962, s. 104-105; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, 1972, s. 115.
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Na mocy ustawy o przejeÎ ciu doÂbr martwej reÎki na wøasnosÂcÂ panÂ -
stwa przeszøy w caøosÂci nieruchomosÂci ziemskie zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych jako osoÂb prawnych (art. 1 ust. 1) oraz beneficja proboszczow-
skie, czyli ¹gospodarstwa rolne proboszczoÂwº w wymiarze ponad
50 ha, a na terenach wojewoÂdztw poznanÂskiego, pomorskiego i sÂlaÎ-
skiego w wymiarze ponad 100 ha (art. 1 ust. 2 w zwiaÎzku z art. 4 ust. 2
i 3). W rzeczywistosÂci jednak ustawa ta dokonaøa zaboru na rzecz
Skarbu PanÂstwa wszystkich nieruchomosÂci ziemskich zwiaÎzkoÂw wy-
znaniowych znajdujaÎcych sieÎ tak na obszarze wsi, jak i miast ± bez
wzgleÎdu na ich formeÎ oraz cele, na jakie przeznaczane byøy uzyski-
wane z nich dochody, z konkretnie wskazanymiwyjaÎtkami, ktoÂ re i tak
w wielu przypadkach nie byøy respektowane.

Nie podlegaøy zatem upanÂstwowieniu kosÂcielne nieruchomosÂci
ziemskie stanowiaÎce gospodarstwa rolne proboszczoÂw (art. 4 ust. 2
i 3), ktoÂ re panÂ stwo poreÎ czyøo peøniaÎcym te funkcje duchownym jako
podstaweÎ ich utrzymania. Decyzjami wydanymi gøoÂwnie przez tery-
torialne organy administracji panÂstwowej, na mocy ustawowej dele-
gacji Ministra Administracji Publicznej, wyøaÎczone zostaøy od prze-
jeÎ cia takzÇe miejsca przeznaczone do wykonywania kultu religijnego,
budynki mieszkalne stanowiaÎce siedzibeÎ klasztoroÂw, kurii biskupich
i arcybiskupich, konsystorzy i zarzaÎdoÂw innych zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych, chocÂby stanowiøy czeÎ sÂcÂ nieruchomosÂci podlegajaÎcych przejeÎ ciu
(art. 2 ust. 2). Rada MinistroÂw zostaøa upowazÇniona do wyøaÎczania,
w drodze wyjaÎtku, od przejeÎ cia przez panÂstwo takzÇe innych gospo-
darstw nalezÇaÎcych do zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nizÇ gospodarstwa rol-
ne proboszczoÂw (art. 1 ust. 3) oraz pozostawienia lub przekazania
niektoÂrych kategorii nieruchomosÂci ziemskich podlegajaÎcych przejeÎ -
ciu w zarzaÎd i uzÇytkowanie kosÂcielnych instytucji i zakøadoÂw oraz
zgromadzenÂ zakonnych, okresÂlajaÎc jednoczesÂnie tryb zarzaÎdu i uzÇyt-
kowania oraz kwestieÎ odpøatnosÂci (art. 7 ust. 1 i 2).

NieruchomosÂciami ziemskimi zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w rozu-
mieniu tej ustawy saÎ wszelkiego rodzaju nieruchomosÂci ziemskie na-
lezÇaÎce do KosÂcioøa lub innego zwiaÎzku wyznaniowego, lub do ich
instytucji, zakonoÂw, zgromadzenÂ , jakichkolwiek innych jednostek or-
ganizacyjnych, lub organoÂw, bez wzgleÎdu na ich formeÎ prawnaÎ oraz
cele, na jakie dotychczas obracane byøy dochody z tych nieruchomosÂ-
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ci (art. 4 ust. 1). Gospodarstwami rolnymi natomiast proboszczoÂw saÎ
± wedøug tej ustawy ± nieruchomosÂci ziemskie znajdujaÎce sieÎ w po-
siadaniu proboszczoÂw, chocÂby byøy oddane w dzierzÇaweÎ , w granicach
okresÂlonych przez ustaweÎ (art. 4 ust. 2). O tym, czy nieruchomosÂcÂ
ziemska posiada charakter nieruchomosÂci zwiaÎzku wyznaniowego
w powyzÇszym rozumieniu oraz czy stanowi gospodarstwo rolne pro-
boszcza orzekaø Minister Administracji Publicznej (art. 4 ust. 4 i 5).
O okresÂleniu nadwyzÇki obszaru podlegajaÎcego przejeÎ ciu orzekaø z ko-
lei Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Mini-
strem Administracji Publicznej. Ministrowie mogli swoje uprawnie-
nia przekazacÂ podlegøym organom, co tezÇ uczynili.

UpanÂstwowienie nieruchomosÂci kosÂcielnych ¹wraz ze wszystkimi
znajdujaÎcymi sieÎ na tych nieruchomosÂciach budynkami, przedsieÎ -
biorstwami, zakøadami oraz inwentarzem zÇywym i martwymº (art. 2
ust. 1) nastaÎpiøo z mocy samego prawa 23 marca 1950 r., czyli w dniu
wejsÂcia w zÇycie ustawy, bez odszkodowania. Dochody pøynaÎce na
rzecz panÂstwa z przejeÎ tego majaÎtku miaøy bycÂ przekazane powoøa-
nemu przez ustaweÎ o przejeÎ ciu doÂbr martwej reÎki Funduszowi KosÂ-
cielnemu.

Fundusz ten miaø bycÂ dodatkowo zasilany dotacjami panÂstwowy-
mi i funkcjonowacÂ jako samoistny byt prawny. Praktyka pokazaøa, zÇe
nie byø wydzielony ze Skarbu PanÂstwa, ale panÂstwo wypøacaøo okresÂ-
lone sumy w celu: utrzymania i odbudowy kosÂcioøoÂw, udzielania du-
chownym pomocy materialnej i lekarskiej oraz organizowania dla
nich domoÂw wypoczynkowych, wypøaty w uzasadnionych przypad-
kach ubezpieczenÂ oraz emerytur dla zasøuzÇonych duchownych, dzia-
øalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej (art. 9). Tak ogoÂ lnie sformuøowa-
ne cele funduszu byøy, niestety, wykorzystywane dla premiowania
¹lojalnychº duchownych, tzw. caritasowych38. NadzoÂr nad Fundu-
szem KosÂcielnym sprawowaø Minister ± Kierownik UrzeÎdu do Spraw
WyznanÂ . Po likwidacji UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ w 1989 r. kierow-
nictwo Funduszu objaÎø Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw.
W tym czasie wydano akty wykonawcze do ustawy o przejeÎ ciu przez

38 Por. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. I: Zagadnienia wsteÎpne. Rys

historyczny, Lublin 1996, s. 310.
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panÂstwo doÂbr martwej reÎki. Pierwszym z nich jest rozporzaÎdzenie
Rady MinistroÂw z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia
zakresu celoÂw Funduszu KosÂcielnego39, drugim zasÂ uchwaøa Rady
MinistroÂw z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu
KosÂcielnego40. W statucie tym okresÂlona zostaøa struktura organiza-
cyjna i zasady dziaøalnosÂci Funduszu KosÂcielnego. Niemniej mecha-
nizm funkcjonowania Funduszu KosÂcielnego w dalszym ciaÎgu nie jest
zgodny z ustawaÎ z dnia 20 marca 1950 r. Nadal brak jest zapowie-
dzianej w art. 10 tej ustawy obecnosÂci przedstawicieli KosÂcioøa kato-
lickiego i innych kosÂcioøoÂw w organach zarzaÎdzajaÎcych Funduszem
KosÂcielnym. Do chwili obecnej nie wydano tezÇ aktu wykonawczego
do wpisanego do art. 8 tejzÇe ustawy przepisu, aby dochody z ziem-
skich nieruchomosÂci kosÂcielnych, upanÂstwowionych na podstawie
ustawy o przejeÎ ciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, byøy odprowa-
dzane na Fundusz KosÂcielny.

Na mocy wspoÂ lnego porozumienia RzaÎdu PRL i Episkopatu
z 14 kwietnia 1950 r.41 postanowienia ustawy o przejeÎ ciu doÂbr mar-
twej reÎki ulegøy korekcie. Rada MinistroÂw zobowiaÎzaøa sieÎ do po-
zostawienia ordynariuszom ± ogrodoÂw i gospodarstw rolnych do 50
ha wraz z inwentarzem, seminariom duchownym ± ogrodoÂw i gospo-
darstw rolnych do 50 ha wraz z inwentarzem, domom zakonnym ±
gospodarstw domowych zwiaÎzanych bezposÂrednio z terenem domoÂw
zgromadzenÂ zakonnych do 5 ha wraz z budynkami i inwentarzem.
Aneks nie rozstrzygaø wyrazÂnie, czy nieruchomosÂci te pozostawiono
wymienionym jednostkom administracyjnym KosÂcioøa katolickiego
jedynie w uzÇytkowanie, czy tezÇ wyøaÎczono je od przejeÎ cia z zachowa-
niem przez wyliczone jednostki administracyjne prawa wøasnosÂci42.

39 Dz.U. z 1990 r., nr 61, poz. 354.
40 MP z 1991 r., nr 39, poz. 279.
41 Por. Aneks do pkt 2 Protokoøu Komisji WspoÂ lnej RzaÎdu i Episkopatu Polski

z 14 kwietnia 1950 r. ± tekst niepromulgowany, a jedynie opublikowany w prasie

codziennej, kosÂcielnych pismach wewneÎ trznych oraz publikacji Ars Chrystiana Poøo-

zÇenie prawne kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polskiej Rzeczypospolitej Lu-

dowej. ZbioÂr przepisoÂw i dokumentoÂw wg stanu na 1 X 1960 r., Warszawa 1960, s. 128.
42 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, 1972, s. 116.
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W wykonaniu postanowienÂ aneksu Rada MinistroÂw ± w ramach
swych uprawnienÂ przewidzianych w art. 2 ust. 3 ustawy o przejeÎ ciu
przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki ± powzieÎ øa specjalne uchwaøy o po-
zostawieniu niektoÂrych gospodarstw rolnych na wøasnosÂcÂ ordynariu-
szom diecezji i seminariom diecezjalnym. Byøy to nasteÎpujaÎce uchwa-
øy: uchwaøa Rady MinistroÂw z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie wyøaÎ-
czenia od przejeÎ cia i pozostawieniaWyzÇszemu SeminariumDuchow-
nemu w Tarnowie gospodarstwa rolnego w Bøoniu powiatu tarnow-
skiego; z dnia 23 czerwca 1951 r. ± w sprawie wyøaÎczenia od przejeÎ cia
i pozostawienia biskupowi w Tarnowie gruntoÂw nieruchomosÂci ziem-
skiej ReÎkawica powiatu tarnowskiego; z dnia 29 listopada 1950 r. ±
w sprawie wyøaÎczenia od przejeÎ cia i pozostawienia biskupowi ordy-
nariuszowi i seminarium duchownemu w èodzi gruntoÂw z nierucho-
mosÂci ziemskiej Szczawin powiat brzezinÂ ski; z dnia 8 wrzesÂnia 1950 r.
± w sprawie wyøaÎczenia od przejeÎ cia i pozostawienia biskupowi or-
dynariuszowi i seminarium duchownemu w Poznaniu oraz semina-
rium metropolitalnemu warszawskiemu gruntoÂw Czubin powiat
Grodzisk Mazowiecki i Grodnica powiat Gostynin43. W innych przy-
padkach musimy przyjaÎcÂ, zÇe gospodarstwa rolne pozostawiono bis-
kupom, seminariom i klasztorom jedynie w zarzaÎdzie i bezpøatnym
uzÇytkowaniu, a ich wøasÂcicielem pozostaø Skarb PanÂstwa.

Ziemia pozyskana w wyniku realizacji ustawy o dobrach martwej
reÎki przekazana zostaøa PanÂstwowemu Funduszowi Ziemi, ktoÂ ry roz-
dysponowaø jaÎ mieÎdzy bezrolnych i maøorolnych. Jak pokazaøa his-
toria, nawet dobra martwej reÎki nie rozwiaÎzaøy problemoÂw uposazÇe-
nia chøopoÂw w ziemieÎ . KosÂcioÂ ø po realizacji interesujaÎcej nas ustawy
pod koniec 1962 r. dysponowaø w caøym kraju obszarem 32 699 ha
ziemi rolnej, z tego w posiadaniu parafii znajdowaøo sieÎ 30 268 ha,
a zakonoÂw 2214 ha44. Do czasu Soboru WatykanÂskiego II nierucho-
mosÂci ziemskie traktowane byøy jako podstawa utrzymania ducho-
wienÂstwa parafialnego i zakonnego. Niestety, nie jest dokøadnie zna-

43 Por. J. Mazanowski, KosÂcielny majaÎtek nieruchomy, s. 34-35; M. Winiarczyk-

Kossakowska, PrzejeÎcie przez panÂstwo ¹doÂbr martwej reÎkiº. W pieÎcÂdziesiaÎtaÎ roczniceÎ,

¹PanÂstwo i Prawoº 55(2000), nr 12, s. 59-60.
44 Por. J. Mazanowski, KosÂcielny majaÎtek nieruchomy, s. 26.
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na powierzchnia nieruchomosÂci ziemskich zabranych zwiaÎzkom wy-
znaniowym po wprowadzeniu w zÇycie ustawy o przejeÎ ciu doÂbr mar-
twej reÎki. Szacunkowe dane moÂwiaÎ o 90-155 tys. ha45.

ZaznaczycÂ trzeba, zÇe wykonujaÎc ustaweÎ o przejeÎ ciu przez panÂ -
stwo doÂbr martwej reÎki, wøadze komunistyczne w wielu przypadkach
dokonaøy razÇaÎcych naduzÇycÂ46. Tak np. przejeÎ ciu na wøasnosÂcÂ panÂstwa
podlegaøy takzÇe grunty stanowiaÎce podstaweÎ utrzymania innych du-
chownych poza proboszczami (np. zakonnikoÂw), a ktoÂ rych wøasÂcicie-
lami byøy kosÂcielne osoby prawne. Na podstawie zasÂ art. 9 ustawy
z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedazÇy panÂstwowych nieruchomosÂci
rolnych oraz uporzaÎdkowaniu niektoÂ rych spraw zwiaÎzanych z prze-
prowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego47 na wøasnosÂcÂ
panÂstwa przeszøy nawet te nieruchomosÂci, ktoÂ re przed 5 kwietnia
1958 r. zostaøy nieprawnie przejeÎ te przez panÂstwo. Ponadto ustawa
z 20 marca 1950 r. posiadaøa staøe dziaøanie, tzn. zÇe w przypadku
przyjeÎ cia np. spadku przekraczajaÎcego wielkosÂcÂ 5 ha przez zgroma-
dzenie zakonne panÂstwo mogøo przejaÎcÂ nadwyzÇkeÎ ziemi. Wreszcie,
mimo potwierdzenia pismemMinisterstwa SprawiedliwosÂci z 25 mar-
ca 1959 r., wøadze panÂstwowe nie zawsze respektowaøy postanowie-

45 LiczbeÎ 89 090,8 ha przejeÎ tych gruntoÂw bez podziaøu na poszczegoÂ lne kosÂcioøy

i zwiaÎzki wyznaniowe zawierajaÎ dane Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych na

dzienÂ 15 stycznia 1951 r. Por. Archiwum Akt Nowych, ZespoÂ ø Ministerstwa Rolnictwa

i Reform Rolnych, teczka 1434, ¹Dane tymczasowe z 15 I 1951 r.º Powoøuje sieÎ na nie

takzÇeM.Winiarczyk-Kossakowska (PrzejeÎcie przez panÂstwo ¹doÂbrmartwej reÎki, s. 61).

NalezÇy pamieÎ tacÂ, izÇ po 15 stycznia 1951 r. przejmowanie gruntoÂw trwaøo nadal. LiczbeÎ

155 tys. ha podajaÎ nasteÎpujaÎce publikacje: B. GoÂrowska, G. Rydlewski, Regulacje

prawne stosunkoÂw wyznaniowych w Polsce, Warszawa 19922, s. 105; A. Dudek, PanÂ-

stwo i KosÂcioÂø w Polsce 1945-1970, KrakoÂw 1995, s. 21; J. ZÇ aryn, KosÂcioÂø a wøadza

w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 312, przyp. 12, s. 327.
46 Por. List Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromanÂskiego do RzaÎdu w sprawie

przejmowania przez PanÂstwo nieruchomosÂci kosÂcielnych z 23 pazÂdziernika 1950 r., w:

P. Raina, KosÂcioÂø w PRL. KosÂcioÂø katolicki a panÂstwo w sÂwietle dokumentoÂw 1945-

1989, t. I: Lata 1945-1959, PoznanÂ 1994, s. 266-267.
47 Dz.U. z 1958 r., nr 17, poz. 71; tekst jedn.: Dz.U. z 1989 r., nr 58, poz. 348; por.

Uchwaøa Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie wykøadni art.

16 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedazÇy nieruchomosÂci PanÂstwowego Funduszu

Ziemi oraz uporzaÎdkowaniu niektoÂ rych spraw zwiaÎzanych z przeprowadzeniem refor-

my rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U. z 1991 r., nr 20, poz. 88).
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nia aneksu do pkt 2 Protokoøu Komisji WspoÂ lnej przedstawicieli
RzaÎdu i Episkopatu Polski z 14 kwietnia 1950 r., tøumaczaÎc, zÇe w przy-
padku nieruchomosÂci zgromadzenÂ zakonnych w granicach do 5 ha,
ordynariuszy w granicach do 50 ha, seminarioÂw w granicach do 50 ha
chodzi o przekazanie im ich w ¹uzÇytkowanieº, a nie pozostawienie im
prawa wøasnosÂci48.

Na mocy art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. zostaøa
ustanowiona specjalna Komisja MajaÎtkowa, zøozÇona na zasadzie pa-
rytetu w roÂwnej liczbie z przedstawicieli wyznaczonych przez Mini-
stra ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw (obecnie Ministra Spraw We-
wneÎ trznych i Administracji) oraz przez Sekretariat Episkopatu Pol-
ski. Komisja ta wchodzi w skøad struktur organizacyjnych Minister-
stwa Spraw WewneÎ trznych i Administracji i jest kompetentna do
przeprowadzenia posteÎpowanÂ regulacyjnych oraz wydawania roz-
strzygnieÎ cÂ dotyczaÎcych zwrotu w caøosÂci baÎdzÂ w czeÎ sÂci nieruchomosÂci
kosÂcielnych, baÎdzÂ rekompensaty w postaci nieruchomosÂci zamiennej
lub wypøaty odszkodowania.

Paragraf 2 ust. 2 zarzaÎdzenia Ministra ± Kierownika UrzeÎdu
Rady MinistroÂw z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szczegoÂ øowego
trybu posteÎpowania regulacyjnego w przedmiocie przywroÂcenia
osobom prawnym KosÂcioøa katolickiego wøasnosÂci nieruchomosÂci
lub ich czeÎ sÂci stanowi, izÇ Komisja MajaÎtkowa skøada sieÎ z 14 staøych
czøonkoÂw wyznaczonych w roÂwnej liczbie przez Ministra Spraw
WewneÎ trznych i Administracji i Sekretariat Konferencji Episkopatu
Polski. Ci stali czøonkowie Komisji stanowiaÎ jej peøny skøad. Komisja
MajaÎtkowa dziaøa pod kierunkiem dwoÂch wspoÂ øprzewodniczaÎcych,
z ktoÂ rych jednego wyznacza Minister Spraw WewneÎ trznych i Admi-
nistracji, a drugiego Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski (§ 2
ust. 3). Wnioski skøadane przez kosÂcielne osoby prawne Komisja
rozpatruje w zespoøach orzekajaÎcych, w skøad ktoÂrych wchodzi po
dwoÂch staøych czøonkoÂw Komisji oraz po jednym przedstawicielu
organoÂw nadrzeÎdnych nad uczestnikami posteÎpowania (§ 2 ust. 4).
Skøad zespoøu orzekajaÎcego jest zatem ustalany na zasadzie parytetu
i liczy maksymalnie szesÂcÂ osoÂb: czterech staøych czøonkoÂw Komisji

48 Por. H. Jesse, Vademecum duchowienÂstwa i zakonoÂw, s. 219.
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MajaÎtkowej oraz dwoÂch przedstawicieli organoÂw nadrzeÎdnych nad
uczestnikami posteÎpowania. Przedstawicielem tym nie mozÇe bycÂ
jednak osoba reprezentujaÎca uczestnika zgodnie z art. 62 ust. 5
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. W przypadku nieusprawiedliwionej
nieobecnosÂci przedstawicieli organoÂw nadrzeÎdnych nad uczestnika-
mi posteÎpowania regulacyjnego zespoÂ ø orzekajaÎcy mozÇe rozpatry-
wacÂ spraweÎ bez ich udziaøu (§ 2 ust. 6). ZespoÂ ø orzekajaÎcy rozpa-
truje sprawy pod kierunkiem dwoÂch wspoÂ øprzewodniczaÎcych wyzna-
czonych przez wspoÂ øprzewodniczaÎcych Komisji. WspoÂ øprzewodni-
czaÎcy zespoøu przewodniczaÎ kolejno posiedzeniom zespoøoÂw (§ 2
ust. 5). ZespoÂ ø orzekajaÎcy po otrzymaniu wniosku o wszczeÎ cie po-
steÎpowania bada, czy jest ono dopuszczalne, a wniosek niespeønia-
jaÎcy ustawowych przesøanek oddala jako niedopuszczalny (art. 62
ust. 6). ZespoÂ ø orzekajaÎcy mozÇe roÂwniezÇ, ze wzgleÎdu na szczegoÂ lne
trudnosÂci zwiaÎzane z rozstrzygnieÎ ciem, przekazacÂ spraweÎ do roz-
strzygnieÎ cia przez KomisjeÎ MajaÎtkowaÎ w jej peønym skøadzie wraz
z przedstawicielami organoÂw nadrzeÎdnych nad uczestnikami posteÎ -
powania (art. 62 ust. 7). Komisja MajaÎtkowa mozÇe wreszcie orzekacÂ
na posiedzeniach wyjazdowych (§ 3 ust. 2).

Stali czøonkowie Komisji otrzymujaÎ zryczaøtowane diety. Zgod-
nie z zarzaÎdzeniem Ministra ± Kierownika UrzeÎdu Rady MinistroÂw
w sprawie szczegoÂ øowego trybu posteÎpowania regulacyjnegowprzed-
miocie przywroÂcenia osobom prawnym KosÂcioøa katolickiego wøas-
nosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎ sÂci wysokosÂcÂ diet wynosiøa odpowied-
nio: wspoÂ øprzewodniczaÎcy Komisji ± 70% wynagrodzenia Prezesa
Naczelnego SaÎdu Administracyjnego, wspoÂ øprzewodniczaÎcy zespo-
øoÂw orzekajaÎcych ± 70% wynagrodzenia wiceprezesa Naczelnego
SaÎdu Administracyjnego, pozostali zasÂ czøonkowie Komisji 70% wy-
nagrodzenia seÎdziego Naczelnego SaÎdu Administracyjnego. Perso-
nel pomocniczy otrzymywaø zryczaøtowane diety w nasteÎpujaÎcej wy-
sokosÂci: sekretarze Komisji ± 35%, radcy prawni ± 35%, protokolanci
Komisji ± 15% diet staøych czøonkoÂw Komisji (§ 24). Wynagrodzenia
czøonkoÂw oraz personelu pomocniczego w okresie od 1 marca 2002
do 3 wrzesÂnia 2003 r. wynosiøy, na podstawie rozporzaÎdzenia Mini-
stra Spraw WewneÎ trznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r.,
80% wynagrodzenÂ okresÂlonych w § 24 zarzaÎdzenia Ministra ± Kie-

DARIUSZ WALENCIK280



rownika UrzeÎdu Rady MinistroÂw z 8 lutego 1990 r.49, a po jego
nowelizacji w okresie od 4 wrzesÂnia 2003 do 31 grudnia 2003 r. ±
69% wynagrodzenÂ okresÂlonych w § 24 wspomnianego zarzaÎdzenia50.
NasteÎpnie, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. ± 80%51, od
1 lipca 2004 do 31 grudnia 2004 r. ± 68%52 i od 1 stycznia 2005 r.
znowu 80%53wynagrodzenÂ , okresÂlonych w § 24 zarzaÎdzeniaMinistra
± Kierownika UrzeÎdu Rady MinistroÂw w sprawie szczegoÂ øowego try-
bu posteÎpowania regulacyjnego w przedmiocie przywroÂcenia oso-
bom prawnym KosÂcioøa katolickiego wøasnosÂci nieruchomosÂci lub
ich czeÎ sÂci.

PosteÎpowanie regulacyjne mozÇe nastaÎpicÂ tylko na wniosek za-
interesowanej kosÂcielnej osoby prawnej skierowany do Komisji Ma-
jaÎtkowej. Ustawa nie rozstrzyga kolizji mieÎdzy kilkoma kosÂcielnymi
osobami prawnymi zainteresowanymi regulacjaÎ, lecz pozostawia teÎ
spraweÎ do wewneÎ trznego ustalenia KosÂcioøowi katolickiemu. Arty-
kuø 63 ust. 6 dopuszcza jedynie mozÇliwosÂcÂ zrzeczenia sieÎ przez wnio-
skodawceÎ prawa wøasnosÂci nierolniczej nieruchomosÂci zamiennej na

49 Por. RozporzaÎdzenie Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji z dnia

27 lutego 2002 r. w sprawie wysokosÂci wynagrodzenia czøonkoÂw i personelu pomocni-

czego komisji regulacyjnych dziaøajaÎcych na podstawie ustaw o stosunku PanÂstwa do

kosÂcioøoÂw oraz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w latach 2002-2003 (Dz.U. z 2002 r., nr 17,

poz. 167).
50 Por. RozporzaÎdzenie Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji z dnia

22 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokosÂci wynagrodzenia czøonkoÂw i personelu pomoc-

niczego komisji regulacyjnych dziaøajaÎcych na podstawie ustaw o stosunku PanÂstwa do

kosÂcioøoÂw oraz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w latach 2002-2003 (Dz.U. z 2003 r., nr 155,

poz. 1517).
51 Por. RozporzaÎdzenie Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji z dnia

24 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosÂci wynagrodzenia czøonkoÂw i personelu pomoc-

niczego komisji regulacyjnych dziaøajaÎcych na podstawie ustaw o stosunku PanÂstwa do

kosÂcioøoÂw oraz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w latach 2004-2005 (Dz.U. z 2003 r., nr 230,

poz. 2311).
52 Por. § 1 ust. 1 rozporzaÎdzenia Ministra Spraw WewneÎ trznych i Administracji

z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniajaÎcego rozporzaÎdzenie w sprawie wysokosÂci wyna-

grodzenia czøonkoÂw i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych dziaøajaÎcych na

podstawie ustaw o stosunku PanÂstwa do kosÂcioøoÂw oraz zwiaÎzkoÂw wyznaniowych

w latach 2004-2005 (Dz.U. z 2004 r., nr 150, poz. 1591).
53 Por. § 1 ust. 2 powyzÇszego rozporzaÎdzenia.
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rzecz innej kosÂcielnej osoby prawnej za jej zgodaÎ. Zrzeczenie to
wøaÎcza sieÎ do tresÂci ugody lub orzeczenia. Uczestnikami posteÎpowa-
nia regulacyjnego mogaÎ bycÂ ± oproÂcz wnioskodawcy, czyli osoÂb
prawnych KosÂcioøa katolickiego ± wszystkie zainteresowane jednost-
ki panÂstwowe i kosÂcielne, ktoÂ rych interesu prawnego dotyczy to po-
steÎpowanie (art. 62 ust. 2). Za zainteresowane jednostki panÂstwowe
zarzaÎdzenie Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw z dnia 8 lutego
1990 r. w sprawie szczegoÂ øowego trybu posteÎpowania regulacyjnego
w przedmiocie przywroÂcenia osobom prawnym KosÂcioøa katolickie-
go wøasnosÂci nieruchomosÂci lub ich czeÎ sÂci uznaje jednostkeÎ upraw-
nionaÎ do dysponowania nieruchomosÂciami Skarbu PanÂstwa oraz jed-
nostki panÂstwowe wøadajaÎce nieruchomosÂciaÎ lub jej czeÎ sÂciaÎ beÎdaÎcaÎ
przedmiotem posteÎpowania (§ 5 ust. 3)54. JezÇeli niepanÂstwowe osoby
trzecie nabyøy prawo do upanÂ stwowionej nieruchomosÂci, jednostkaÎ
zainteresowanaÎ jest Skarb PanÂstwa reprezentowany przez wøasÂciwy
terenowo organ rzaÎdowej administracji ogoÂ lnej (§ 5 ust. 4).

O wszczeÎ ciu posteÎpowania regulacyjnego zespoÂ ø orzekajaÎcy po-
wiadamia pisemnie uczestnikoÂw posteÎpowania. Uczestnik posteÎpo-
wania ma obowiaÎzek i mozÇliwosÂcÂ udzielenia pisemnych wyjasÂnienÂ
w terminie 30 dni (§ 6). PosteÎpowanie powinno bycÂ zakonÂczone w za-
lezÇnosÂci od charakteru sprawy niezwøocznie, jesÂli mozÇe bycÂ rozpatrzo-
na na podstawie dowodoÂw przedstawionych przez uczestnikoÂw posteÎ -
powania, albo w ciaÎgu trzech miesieÎ cy od wszczeÎ cia posteÎpowania,
jesÂli zaøatwienie sprawy wymaga posteÎpowania wyjasÂniajaÎcego, albo
w ciaÎgu szesÂciumiesieÎ cy, jesÂli sprawa jest szczegoÂ lnie skomplikowana.
Terminy te majaÎ jednak charakter wyøaÎcznie instrukcyjny.

Zgodnie z pierwotnaÎ regulacjaÎ wnioski o wszczeÎ cie posteÎpowania
winny bycÂ zøozÇone w terminie dwoÂch lat od ogøoszenia ustawy o sto-
sunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej,
czyli do 23 maja 1991 r., pod rygorem wygasÂnieÎ cia roszczenÂ , jednakzÇe
w nowelizacji ustawy z 1991 r. termin ten zostaø przedøuzÇony do
31 grudnia 1992 r.55 Wniosek o wszczeÎ cie posteÎpowania ± zgodnie

54 Do 1993 r. byø to Skarb PanÂstwa lub inna panÂstwowa osoba prawna. Wprowa-

dzenie agencji zarzaÎdzajaÎcych mieniem Skarbu PanÂstwa doprowadziøo do zmian do-

tychczasowej regulacji.
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z zarzaÎdzeniem w sprawie szczegoÂ øowego trybu posteÎpowania regu-
lacyjnego ± powinien bycÂ zøozÇony na pisÂmie i zawieracÂ wskazanie
osoby prawnej, od ktoÂrej pochodzi, jej adres, zÇaÎdanie, faktyczne
i prawne uzasadnienie zÇaÎdania, wskazanie dowodoÂw i okolicznosÂci
przemawiajaÎcych za uwzgleÎdnieniem wniosku, wskazanie organu
nadrzeÎdnego i podpis wnioskodawcy (§ 11 ust. 1)56. Do wniosku
powinny bycÂ doøaÎczone ponadto posiadane oryginaøy lub urzeÎdowo
posÂwiadczone odpisy dokumentoÂw przytoczonych we wniosku.
Wnioskodawca mozÇe roÂwniezÇ wniesÂcÂ o polecenie uczestnikowi po-
steÎpowania dostarczenia dokumentoÂw beÎdaÎcych w jego posiadaniu
lub zøozÇenie odpowiednich osÂwiadczenÂ oraz o zazÇaÎdanie z urzeÎdu
dostarczenia dokumentoÂw znajdujaÎcych sieÎ w saÎdach i urzeÎdach
(§ 11 ust. 3). Ustawa nie stawia jednak wymogu, by w ustawowym
terminie zostaø zøozÇony kompletny wniosek; po upøywie tego terminu
mozÇliwe jest dalsze skøadanie dokumentoÂw wymaganych przez Ko-
misjeÎ . Tak samo wnioski zøozÇone przed dniem wejsÂcia w zÇycie zarzaÎ-
dzenia zachowujaÎ swojaÎ moc (§ 11 ust. 2), przy czym wniosek niedo-
puszczalny podlega odrzuceniu, a wniosek niepeøny powinien bycÂ
uzupeøniony pod rygorem zawieszenia posteÎpowania (§ 14 ust. 1).
Wnioski o wszczeÎ cie posteÎpowania oraz dokumenty zaøaÎczone jako
dowody skøada sieÎ wraz z ich odpisami dla uczestnikoÂw posteÎpowania
regulacyjnego (§ 11 ust. 4).

Do posteÎpowania regulacyjnego stosuje sieÎ odpowiednio enume-
ratywnie wyliczone we wspomnianym zarzaÎdzeniu z 8 lutego 1990 r.
przepisy kodeksu posteÎpowania administracyjnego. Mianowicie: art.

55 Por. art. 2 ustawy z dnia 11 pazÂdziernika 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku

PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1991 r., nr 107,

poz. 459), ktoÂ ry wyznacza nowy termin bez zmiany brzmienia art. 63 ust. 3 ustawy

z dnia 17maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa doKosÂcioøa katolickiego wRzeczypospolitej

Polskiej, okresÂlajaÎcego wczesÂniejszy termin.
56 Do Komisji MajaÎtkowej w ustawowo ustalonym terminie wpøyneÎ øy 3053 wnio-

ski osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego. Dla poroÂwnania do Komisji Regulacyjnej

dla spraw majaÎtkowych KosÂcioøa prawosøawnego wpøyneÎ øo w ustawowo okresÂlonym

terminie 120 wnioskoÂw. Do Komisji Regulacyjnej dla spraw majaÎtkowych KosÂcioøa

ewangelicko-augsburskiego wpøyneÎ øo 1200 wnioskoÂw. Do Komisji Regulacyjnej dla

spraw majaÎtkowych gmin wyznaniowych zÇydowskich wpøyneÎ øo 5236 wnioskoÂw. Por.

M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, 2003, s. 267, 268, 269.
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39-41 i 45-47 k.p.a. stosuje sieÎ odpowiednio w zakresie doreÎ czania
pism, art. 50-56, z wyøaÎczeniem art. 54 § 1 k.p.a., w zakresie wzywania
do udziaøu w czynnosÂciach posteÎpowania regulacyjnego, a art. 68-72
k.p.a. w zakresie sporzaÎdzania protokoøoÂw przez zespoÂ ø orzekajaÎcy
z kazÇdej czynnosÂci posteÎpowania regulacyjnego. JesÂli chodzi o udo-
steÎpnianie uczestnikom akt posteÎpowania regulacyjnego stosuje sieÎ
odpowiednio przepisy art. 73 i 74 k.p.a., a w zakresie dowodoÂw w po-
steÎpowaniu regulacyjnym odpowiednio przepisy art. 75-87 k.p.a. Kie-
rujaÎcy rozprawaÎ wspoÂ øprzewodniczaÎcy zespoøu orzekajaÎcego winien
stosowacÂ przepisy art. 91-95 k.p.a. Artykuøy 97-103 k.p.a. stosuje sieÎ
w zakresie zawieszania posteÎpowania. Uczestnicy posteÎpowania re-
gulacyjnego mogaÎ zawrzecÂ ugodeÎ przed zespoøem orzekajaÎcym
i woÂwczas majaÎ zastosowanie przepisy art. 116 i 117 k.p.a. W zakresie
orzeczenÂ i ugoÂd zespoøoÂw orzekajaÎcych stosuje sieÎ ponadto art. 104-
113 k.p.a. I wreszcie art. 262 k.p.a. ma zastosowanie w zakresie usta-
lania kosztoÂw posteÎpowania regulacyjnego, z tym zÇe uczestnika po-
steÎpowania obciaÎzÇajaÎ te koszty posteÎpowania poniesione w jego in-
teresie lub na jego zÇaÎdanie, ktoÂ re nie wynikajaÎ z ustawowego obo-
wiaÎzku organoÂw administracji rzaÎdowej lub jednostki samorzaÎdu te-
rytorialnego57.

PosteÎpowanie regulacyjne powinno zostacÂ zakonÂczone wyda-
niem przez zespoÂ ø orzekajaÎcy Komisji MajaÎtkowej orzeczenia w spra-
wie: przekazania zainteresowanej kosÂcielnej osobie prawnej wøasnosÂ-
ci nieruchomosÂci lub jej czeÎ sÂci, z tym zÇe w odniesieniu do gruntoÂw
warszawskich przejeÎ tych na podstawie dekretu z dnia 26 pazÂdzierni-
ka 1945 r. o wøasnosÂci i uzÇytkowaniu gruntoÂw na obszarze miasta
stoøecznego Warszawy58 przedmiotem posteÎpowania jest ustanowie-
nie prawa uzÇytkowania wieczystego; przyznania odpowiedniej nieru-
chomosÂci zamiennej; przyznania odszkodowania ustalonego wedøug

57 Por. § 8, § 9, § 10, § 15 ust. 3, § 16, § 17, § 18 ust. 3, § 19, § 20 ust. 1, § 21, § 22

ust. 4 zarzaÎdzenia Ministra ± Kierownika UrzeÎdu Rady MinistroÂw z dnia 8 lutego

1990 r. w sprawie szczegoÂ øowego trybu posteÎpowania regulacyjnego w przedmiocie

przywroÂcenia osobom prawnym KosÂcioøa katolickiego wøasnosÂci nieruchomosÂci lub

ich czeÎ sÂci (MP z 1990 r., nr 5, poz. 39).
58 Dz.U. z 1945 r., nr 50, poz. 279.
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przepisoÂw o wywøaszczaniu nieruchomosÂci (art. 63 ust. 1 w zwiaÎzku
z art. 61 ust. 3).

Aktem wykonawczym jest tu rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw
z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyøaÎczania nieruchomosÂci za-
miennych lub nakøadania obowiaÎzku zapøaty odszkodowania na
rzecz kosÂcielnych osoÂb prawnych59. W okolicznosÂciach przemawia-
jaÎcych przeciwko przywroÂceniu kosÂcielnej osobie prawnej wøasnosÂci
upanÂstwowionej nieruchomosÂci lub jej czeÎ sÂci przyznawana jej jest
nieruchomosÂcÂ zamienna, wyøaÎczona z mienia panÂstwowej jednostki
organizacyjnej wøadajaÎcej nieruchomosÂciaÎ beÎdaÎcaÎ przedmiotem po-
steÎpowania przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ, z mienia wøasÂciwej terytorial-
nie gminy (w granicach ktoÂ rej poøozÇona jest sporna nieruchomosÂcÂ)
oraz PanÂstwowego Funduszu Ziemi (§ 1 i 3)60. PoczaÎwszy od 1993 r.,
regulacja dotyczaÎca nieruchomosÂci rolnych mozÇe nasteÎpowacÂ takzÇe
przez wydzielenie odpowiednich nieruchomosÂci z Zasobu WøasnosÂci
Rolnej Skarbu PanÂstwa61.

Na wniosek uczestnika posteÎpowania regulacyjnego powyzÇsze
rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw dopuszcza mozÇliwosÂcÂ wyøaÎczenia
nieruchomosÂci zamiennej z mienia innych panÂstwowych jednostek
organizacyjnych lub gmin, jednakzÇe za ich zgodaÎ oraz zgodaÎ pozos-
taøych uczestnikoÂw posteÎpowania (§ 2). Gdy i ta mozÇliwosÂcÂ z powo-
du braku odpowiedniej nieruchomosÂci zamiennej nie mozÇe bycÂ u-
wzgleÎdniona, kosÂcielnej osobie prawnej mozÇe bycÂ przyznane odszko-
dowanie na podstawie art. 56-60 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gos-
podarce gruntami i wywøaszczaniu nieruchomosÂci62. ObowiaÎzek wy-
pøacenia odszkodowania, o ktoÂrymmowa w art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy

59 Dz.U. z 1991 r., nr 1, poz. 2.
60 Mienie PanÂstwowego Funduszu Ziemi beÎdaÎce wøasnosÂciaÎ Skarbu PanÂstwa

stanowi ZasoÂb WøasnosÂci Rolnej Skarbu PanÂstwa na podstawie ustawy z dnia

19 pazÂdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosÂciami rolnymi Skarbu PanÂstwa

oraz zmianie niektoÂ rych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 57, poz. 603).
61 Por. znowelizowane brzmienie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wprowa-

dzone przez ustaweÎ z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu

nieruchomosÂciami rolnymi Skarbu PanÂstwa oraz o zmianie niektoÂrych ustaw (Dz.U.

z 1994 r., nr 1, poz. 3).
62 Dz.U. z 1985 r., nr 22, poz. 99; tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r., nr 30, poz. 127.
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o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, spoczywa na Skarbie PanÂstwa reprezentowanym przez Mi-
nistra FinansoÂw. Za zgodaÎ zainteresowanej kosÂcielnej osoby prawnej
odszkodowanie mozÇe bycÂ wypøacone roÂwniezÇ w postaci obligacji lub
innych papieroÂw wartosÂciowych emitowanych przez panÂstwowe oso-
by prawne (§ 4)63. Minister FinansoÂw jednak z reguøy odmawia przy-
dzielenia z tego tytuøu sÂrodkoÂw ponad budzÇety jednostek organiza-
cyjnych zainteresowanych pozostawieniem im nieruchomosÂci, a po-
nadto w ustawach budzÇetowych mogaÎ bycÂ dokonywane zapisy wy-
kluczajaÎce stosowanie przepisoÂw rozporzaÎdzenia w zakresie zapøaty
odszkodowania. Tak np. w ustawie budzÇetowej na rok 1992 z dnia
5 czerwca 1992 r.64 w art. 31 zawieszono do 31 grudnia 1992 r. sto-
sowanie art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Do konÂca 1998 r.
nie wypøacono zÇadnych kwot pienieÎ zÇnych tytuøem rekompensaty65.
Wedøug uzasadnienia byøego wspoÂ øprzewodniczaÎcego Komisji Ma-
jaÎtkowej Bogusøawa SkreÎ ty odszkodowanÂ sieÎ nie wypøaca: po pierw-
sze, ze wzgleÎdu na sytuacjeÎ budzÇetu, a po drugie, dlatego zÇe ich
zasady winny bycÂ analogiczne do rozwiaÎzanÂ ustawy reprywatyzacyj-
nej, ktoÂ rej jeszcze nie ma66. W toku posteÎpowania regulacyjnego
mozÇna dokonacÂ takzÇe regulacji granic nieruchomosÂci, a w miareÎ po-
trzeby ustanowicÂ søuzÇebnosÂcÂ gruntowaÎ lub zniesÂcÂ søuzÇebnosÂcÂ dotych-
czas istniejaÎcaÎ (art. 63 ust. 3). Jest to zwiaÎzane w szczegoÂ lnosÂci z ko-
niecznosÂciaÎ podziaøu nieruchomosÂci, gdy przedmiotem regulacji ma
bycÂ jedynie czeÎ sÂcÂ dotychczasowej nieruchomosÂci.

Ustawa o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej przewiduje roÂwniezÇ w art. 63 ust. 4 mozÇliwosÂcÂ
zawarcia ugody mieÎdzy uczestnikami posteÎpowania regulacyjnego.
CzeÎ sto przedmiotem takiej ugody jest wypøacenie kosÂcielnej osobie
prawnej odpowiedniej rekompensaty w zamian za rezygnacjeÎ z ro-
szczenia o przywroÂcenie wøasnosÂci upanÂ stwowionej nieruchomosÂci
lub jej czeÎ sÂci. Strony ugody majaÎ dowolnosÂcÂ ksztaøtowania jej tresÂci;

63 Przykøadowo w wyniku ugody archidiecezji poznanÂskiej przekazano 7488 akcji

spoÂ øki gieødowej Okocim S.A. oraz 60 tys. Akcji Cersanit S.A.
64 Dz.U. z 1992 r., nr 50, poz. 299.
65 Por. J. Krukowski, Uprawnienia majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, s. 226.
66 Por. I. Walencik, KosÂcioÂø odzyskuje majaÎtek, ¹Rzeczpospolitaº 1993, nr 253.
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za podstaweÎ naliczenia rekompensaty mogaÎ przyjaÎcÂ roÂwniezÇ wartosÂcÂ
nieruchomosÂci beÎdaÎcej przedmiotem regulacji. ObowiaÎzkiem rzeczo-
znawcy powinno bycÂ woÂwczas dokøadne skonsultowanie ze stronami
ugody rodzaju szacowanej wartosÂci (rynkowej lub odtworzeniowej)
oraz zakresu rzeczowego i daty poziomu cen oszacowania. Uczestni-
koÂw mozÇe interesowacÂ wprowadzenie do tresÂci ugody zapisu o pøat-
nosÂci ratalnej, czeÎ sto rozøozÇonej w latach, wskazane jest woÂwczas
uczestnictwo rzeczoznawcy juzÇ na etapie negocjowania warunkoÂw
ugody. Zatem w praktyce strony mogaÎ przewidziecÂ nieuregulowanaÎ
w ustawie rekompensateÎ za zrzeczenie sieÎ przez kosÂcielnaÎ osobeÎ
prawnaÎ roszczenÂ wynikajaÎcych z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Ma
to miejsce zwøaszcza wtedy, kiedy stronaÎ posteÎpowania jest gmina,
gdyzÇ zgodnie z § 4 ust. 1 rozporzaÎdzenia Rady MinistroÂw w sprawie
wyøaÎczania nieruchomosÂci zamiennych lub nakøadania obowiaÎzku
zapøaty odszkodowania na rzecz kosÂcielnych osoÂb prawnych obowiaÎ-
zek zapøaty odszkodowania ciaÎzÇy na Skarbie PanÂstwa reprezentowa-
nym przez Ministra FinansoÂw. JesÂli ugoda nie zostanie zawarta, zes-
poÂ ø orzekajaÎcy winien wydacÂ orzeczenie (art. 63 ust. 4 zd. 2).

ZaroÂwno orzeczenie uwzgleÎdniajaÎce wniosek, jak i ugoda zawar-
ta przed zespoøem orzekajaÎcym powinny okresÂlacÂ stan prawny nie-
ruchomosÂci, zwiaÎzane z tym stanem obowiaÎzki uczestnikoÂw posteÎpo-
wania, w szczegoÂ lnosÂci obowiaÎzek wydania w oznaczonym terminie
nieruchomosÂci, jezÇeli nie znajduje sieÎ ona we wøadaniu wnioskodaw-
cy, w razie przyznania odszkodowania obowiaÎzek zapøaty nalezÇnej
z tego tytuøu sumy (art. 63 ust. 5). Wydane w toku posteÎpowania
orzeczenia oraz zawarte w jego wyniku ugody majaÎ moc saÎdowych
tytuøoÂw egzekucyjnych i stanowiaÎ podstaweÎ do dokonania wpisoÂw
w ksieÎgach wieczystych i w ewidencji gruntoÂw (art. 63 ust. 4 zd. 3
i ust. 7). Zgodnie z art. 63 ust. 8 od orzeczenia Komisji MajaÎtkowej
nie przysøuguje odwoøanie. RozwiaÎzanie to bywa krytykowane.Wed-
øug opinii byøego wspoÂ øprzewodniczaÎcego Komisji MajaÎtkowej Bo-
gusøawa SkreÎ ty zarzut braku instancji odwoøawczej mozÇna by uznacÂ
za søuszny, gdyby posteÎpowanie przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ byøo ob-
ligatoryjne. Tymczasem jego wszczeÎ cie zalezÇy od woli wnioskodaw-
cy, czyli kosÂcielnej osoby prawnej. Ponadto skierowanie tych spraw
do saÎdoÂw oznaczaøoby przedøuzÇanie ich rozpatrywania nawet o kilka-
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nasÂcie lat, a to nie lezÇy w interesie panÂ stwa, tym bardziej zÇe przed
saÎdami spory mogøyby sieÎ zaostrzacÂ67.

W sytuacji gdy zespoÂ ø orzekajaÎcy lub Komisja w jej peønym skøa-
dzie nie uzgodniøy orzeczenia, co zachodzi przy roÂwnosÂci gøosoÂw,
powinny zawiadomicÂ o tym pisemnie uczestnikoÂw posteÎpowania re-
gulacyjnego (art. 64 ust. 1). Uczestnikom posteÎpowania przysøuguje
woÂwczas 6-miesieÎ czny zawity termin (liczaÎc od daty otrzymania pi-
semnego powiadomienia o nieuzgodnieniu orzeczenia przez Komi-
sjeÎ ) na wystaÎpienie o podjeÎ cie zawieszonego posteÎpowania saÎdowe-
go lub administracyjnego, a jezÇeli nie byøo ono wszczeÎ te ± na wystaÎ-
pienie do saÎdu o zasaÎdzenie roszczenia. SaÎd, rozpoznajaÎc spraweÎ ,
stosuje zasady regulacji wøasÂciwe dla posteÎpowania przed KomisjaÎ
MajaÎtkowaÎ (art. 63 ust. 1-3)68. W przypadku braku wystaÎpienia do
saÎdu w tym okresie roszczenie wygasa (art. 64 ust. 2 w zwiaÎzku
z art. 62 ust. 4).

NalezÇy szczegoÂ lnie podkresÂlicÂ, zÇe orzeczenie Komisji MajaÎtkowej
nie jest decyzjaÎ administracyjnaÎ69. Nie jest bowiemwydawane w toku
posteÎpowania administracyjnego ani przez organadministracji. PosteÎ -
powanie przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ nie ma tezÇ charakteru instancyj-
nego (peøny skøad Komisji nie ma mozÇliwosÂci kontroli rozstrzygnieÎ cÂ
zespoøoÂw orzekajaÎcych). Z tego wzgleÎdu na orzeczenie Komisji Ma-
jaÎtkowej nie przysøuguje skarga do Naczelnego SaÎdu Administracyj-
nego70. Skarga taka przysøuguje jednak, gdy brak uzgodnienia orze-
czenia przez zespoÂ ø orzekajaÎcy lub peøny skøad Komisji MajaÎtkowej,
a kwestieÎ zwrotu nieruchomosÂci proÂbowano ponownie rozpatrzycÂ na

67 Por. tamzÇe.
68 Por. I. Walencik, SpoÂr o przytuøek, ¹Rzeczpospolitaº 1993, nr 242; P. Kaøu-

zÇynÂski, Firma mozÇe zmienicÂ siedzibeÎ, kosÂcioÂø nie, ¹Rzeczpospolitaº 2002, nr 69.
69 Decyzja jest aktem wydawanym przez organy administracji panÂ stwowej i orga-

ny samorzaÎdu terytorialnego, opartym na obowiaÎzujaÎcych przepisach prawa, skiero-

wanym do imiennie oznaczonego adresata znajdujaÎcego sieÎ na zewnaÎtrz organu wy-

dajaÎcego decyzjeÎ , ktoÂ ry ustala lub tworzy, lub znosi pewne uprawnienia lub obowiaÎzki

tego adresata wobec wszystkich. Por. Z. Janowicz, Kodeks posteÎpowania administra-

cyjnego. Komentarz, Warszawa±PoznanÂ 1995, s. 36.
70 Por. Postanowienie Naczelnego SaÎdu Administracyjnego (I SA 768/91), nie-

publikowane; D. Frey, NieruchomosÂci kosÂcielne. Tytuø wøasnosÂci, ¹Rzeczpospolitaº

1991, nr 266.
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podstawie art. 60 ustawy z 17 maja 1989 r., czyli na drodze decyzji
administracyjnej wojewody baÎdzÂ kompetentnego ministra71. Orze-
czenie Komisji MajaÎtkowej nie ma roÂwniezÇ charakteru wyroku saÎdo-
wego, gdyzÇ nie jest ona saÎdem. Najbardziej zblizÇone jest zatem do
rozstrzygnieÎ cia saÎdu polubownego, w ktoÂrym spory rozstrzyga arbiter
powoøanywspoÂ lnieprzez strony ± zewzgleÎdunaparytetowycharakter
skøadu organu orzekajaÎcego, a takzÇe ewentualnosÂcÂ nieuzgodnienia
orzeczenia przez organ orzekajaÎcy72 (co jest niemozÇliwe zaroÂwno
w posteÎpowaniu administracyjnym, jak i saÎdowym). Odmiennie jed-
nak nizÇ przy saÎdzie polubownym kompetencje Komisji MajaÎtkowej
wynikajaÎ nie wprost z uzgodnienia stron (zapisu na saÎd polubowny),
lecz z ustawy.KlauzulawykonalnosÂci nie jest nadawanaprzez saÎd i nie
ma mozÇliwosÂci wystaÎpienia ze skargaÎ o uchylenie orzeczenia73, dlate-
go najblizÇsze wyjasÂnienia prawnego statusu posteÎpowania przed Ko-
misjaÎ MajaÎtkowaÎ jest stanowisko Trybunaøu Konstytucyjnego, moÂ -
wiaÎce o ¹quasi mediacyjno-polubownym posteÎpowaniuº74. Trybunaø
Konstytucyjny w uchwale z dnia 24 czerwca 1992 r. dotyczaÎcej wy-
køadni art. 61 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej zauwazÇyø takzÇe, zÇe posteÎpowanie regula-
cyjne przedKomisjaÎ MajaÎtkowaÎ ± jak to wynika z art. 62 ust. 4 i art. 64
ust. 2 ± zasteÎpuje posteÎpowanie saÎdowe lub administracyjne i przypo-
mina w pewnym stopniu posteÎpowanie polubowne, w ktoÂrym rozpa-
trywane jest roszczenie quasi-windykacyjne, z tym zÇe kosÂcielna osoba
prawna domaga sieÎ nie tylko zwrotu nieruchomosÂci lub jej czeÎ sÂci
(windykacja), ale roÂwniezÇ przywroÂcenia wøasnosÂci75.

3. STAN SPRAWY

17 maja 1991 r. parafia w Imielinie zøozÇyøa w Komisji MajaÎtkowej
wniosek o wszczeÎ cie posteÎpowania regulacyjnego w celu przywroÂce-

71 Por. M. Domagalski,Kuria wygraøa z ministrem, ¹Rzeczpospolitaº 1996, nr 84.
72 Co dopuszcza art. 707 § 2 k.p.c. dotyczaÎcy saÎdu polubownego.
73 Por. art. 712 k.p.c. w stosunku do saÎdu polubownego.
74 Por. P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia kosÂcielnych osoÂb prawnych, s. 126.
75 Por. Uzasadnienie uchwaøy Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca

1992 r. w sprawie wykøadni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (W 11/91), s. 13, 19.
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nia wøasnosÂci nieruchomosÂci przejeÎ tych przez panÂstwo niezgodnie
z prawem. W uzasadnieniu zwroÂcono uwageÎ , izÇ w momencie przejeÎ -
cia parafia posiadaøa nieruchomosÂci ziemskie o øaÎcznej powierzchni
2,9870 ha, z czego 2,2270 ha przypadaøo na beneficjum proboszczow-
skie, a 0,76 ha na fabrica ecclesiae. Zgodnie z ustawaÎ o przejeÎ ciu doÂbr
martwej reÎki na wøasnosÂcÂ panÂstwa przeszøy: w caøosÂci nieruchomosÂci
ziemskie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jako osoÂb prawnych (art. 1 ust. 1)
oraz beneficja proboszczowskie, czyli ¹gospodarstwa rolne probo-
szczoÂwº w wymiarze ponad 50 ha, a na terenach wojewoÂdztw po-
znanÂskiego, pomorskiego i sÂlaÎskiego w wymiarze ponad 100 ha (art. 1
ust. 2 w zwiaÎzku z art. 4 ust. 2 i 3). Wprawdzie zgodnie z obowiaÎzu-
jaÎcym prawem parafii pozostawiono na wøasnosÂcÂ dziaøki, na ktoÂrych
znajduje sieÎ kosÂcioÂ ø, plebania i cmentarz, ale przejeÎ to na rzecz panÂ -
stwa beneficjum proboszczowskie o powierzchni 2,2270 ha, mimo zÇe
na terenie wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego przejeÎ ciu podlegaøy beneficja
w wymiarze ponad 100 ha. PrzejeÎ cia dokonano wieÎ c z razÇaÎcym na-
ruszeniem przepisoÂw ustawy o dobrach martwej reÎki76.

16 marca 1995 r. Komisja MajaÎtkowa wszczeÎ øa posteÎpowanie
regulacyjne i jednoczesÂnie wezwaøa do udzielenia odpowiedzi na
wniosek oraz zgøoszenie stosownych dowodoÂw. Komisja poinformo-
waøa takzÇe wnioskodawceÎ , zÇe sprawa mozÇe bycÂ rozstrzygnieÎ ta roÂw-
niezÇ w drodze ugody zawartej przez strony przed Zespoøem Orzeka-
jaÎcym Komisji MajaÎtkowej77. Po skompletowaniu wymaganej doku-
mentacji w dniu 9 lutego 2001 r. przed Drugim Zespoøem OrzekajaÎ-
cym (w skøadzie: wspoÂ øprzewodniczaÎcy zespoøu ± Romana GoÂrecka
i Krzysztof WaÎsoski, stali czøonkowie ± Jarosøaw Bittel, ArnosÂt BecÂ-
ka) w sprawie wniosku parafii w Imielinie (reprezentowanej przez
Bernarda Stolorza) z udziaøem starosty powiatu tyskiego (reprezen-
towanego przez WandeÎ KulanÂskaÎ) oraz przedstawicieli wøadz miasta
i gminy Imielin (reprezentowanego przez burmistrza Jana ChwieÎda-
cza i czøonka zarzaÎdu miasta Andrzeja Malornego) zawarto ugodeÎ .

76 Por. API, Wniosek rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniemMB Szkaplerz-

nej w Imielinie do Komisji MajaÎtkowej w Warszawie o wszczeÎ cie posteÎpowania regu-

lacyjnego.
77 Por. API, ZarzaÎdzenie Komisji MajaÎtkowej z 16 marca 1995 r.
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Zgodnie z niaÎ z dniem 9 lutego 2001 r. przywroÂcono parafii, w stanie
wolnym od obciaÎzÇenÂ , wøasnosÂcÂ wnioskowanych nieruchomosÂci. Ni-
niejsza ugoda wyczerpaøa w caøosÂci zgøoszone w posteÎpowaniu regu-
lacyjnym roszczenia parafii imielinÂ skiej i ma moc saÎdowego tytuøu
egzekucyjnego. 20 lutego tegozÇ roku ugoda staøa sieÎ prawomocna,
staÎd tezÇ podlega wykonaniu i stanowi podstaweÎ do dokonania wpisu
w ksieÎdze wieczystej i w ewidencji gruntoÂw78. 11 stycznia 2002 r. SaÎd
Rejonowy w Mysøowicach ± Wydziaø KsiaÎg Wieczystych na podsta-
wie wniosku parafii i ugody zawartej przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ za-
øozÇyø ksieÎgeÎ wieczystaÎ nr 28068, do ktoÂ rej przeniesiono caøy stan
prawny dziaøek z ksieÎgi wieczystej Imielin wykaz 458 i wykaz 514
o øaÎcznej powierzchni 1,2188 ha.W dziale II tej ksieÎgi jako wøasÂciciela
wpisano parafieÎ katolickaÎ pw. Matki Boskiej Szkaplerznej.

Jedna ze zwroÂconych nieruchomosÂci na mocy zawartej przed
KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ ugody zostaøa wykorzystana do poszerzenia pa-
rafialnego cmentarza w Imielinie. 26 sierpnia 2000 r. ks. Roman
Bednarek, proboszcz imielinÂ skiej parafii, zwroÂciø sieÎ z prosÂbaÎ do
UrzeÎdu Miasta w Imielinie o udosteÎpnienie terenu przylegajaÎcego
od strony poÂ ønocnej w celu poszerzenia istniejaÎcego cmentarza para-
fialnego79. W odpowiedzi ZarzaÎd Miasta poinformowaø, izÇ spraweÎ teÎ
przekazuje do rozpatrzenia na wrzesÂniowym posiedzeniu komisji
Rady Miejskiej80. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji ZarzaÎd
Miasta zleciø wykonanie niezbeÎdnych czynnosÂci administracyjnych,
mianowicie podziaøu terenu gminnego i wyznaczenie dziaøki pod pla-
nowany cmentarz oraz dokonanie odpowiednich wpisoÂw w ksieÎdze
wieczystej. Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2001 r. ZarzaÎd Miasta
postanowiø ponadto zaproponowacÂ zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomosÂciami dokonanie roÂwnowazÇnej zamiany
dziaøek pomieÎdzy gminaÎ a parafiaÎ jako najkorzystniejszej formy udo-
steÎpnienia terenu pod rozszerzenie cmentarza. JednoczesÂnie poinfor-

78 Por. API, Ugoda zawarta przed Drugim Zespoøem OrzekajaÎcym Komisji Ma-

jaÎtkowej z 9 lutego 2001 r., sygn. akt W.KM-II-1979/91.
79 Por. API, Pismo ks. prob. Romana Bednarka do UrzeÎdu Miasta w Imielinie

z 26 sierpnia 2000 r.
80 Por. API, Pismo burmistrza miasta Imielin Jana ChwieÎdacza do ks. Romana

Bednarka nr GPG.I.-7224a/2/00/JSFA z 4 wrzesÂnia 2000 r.
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mowaø parafieÎ , zÇe obowiaÎzujaÎce prawo miejscowe, jakim jest plan
ogoÂ lny zagospodarowania przestrzennego, nie przewiduje poszerze-
nia cmentarza, wobec czego konieczna jest zmiana planu81. 28 sierp-
nia 2001 r. parafia w pisÂmie skierowanym do ZarzaÎdu Miasta Imielin
zaakceptowaøa propozycjeÎ zamiany dziaøek i roÂwnoczesÂnie zwroÂciøa
sieÎ z wnioskiem o podjeÎ cie stosownych procedur oraz dziaøanÂ doty-
czaÎcych zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujaÎ-
cego teren przyszøego cmentarza82. 14 grudnia tegozÇ roku po uzys-
kaniu przez parafieÎ zgody Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach83

przedstawiciele ZarzaÎdu Miasta Imielin i parafii podpisali protokoÂ ø
uzgodnienÂ w sprawie zamiany dziaøek. Na jego mocy zamieniono
nieruchomosÂcÂ poøozÇonaÎ przy ul. Drzymaøy, zwroÂconaÎ parafii na mocy
ugody zawartej przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ, a skøadajaÎcaÎ sieÎ z dziaøki
nr 195/106 o powierzchni 2108 m2, na beÎdaÎcaÎ wøasnosÂciaÎ gminy nie-
ruchomosÂcÂ poøozÇonaÎ w rejonie ul. Sapety, w skøad ktoÂrej wchodzaÎ
dziaøki nr 1402/82, 1404/82 i 1405/82 o øaÎcznej powierzchni 4071 m2 84.
Na tej podstawie sporzaÎdzono akt notarialny85 i dokonano odpo-
wiedniego wpisu w ksieÎgach wieczystych86.

ZAKONÂ CZENIE

Ograniczanie praw majaÎtkowych KosÂcioøa byøo w okresie Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej jednym z przejawoÂw walki wøadzy

81 Por. API, Pismo Burmistrza Miasta Imielin Jana ChwieÎdacza do ks. Romana

Bednarka nr GPG.I.-7224a/2/00-01/JSFA z 20 sierpnia 2001 r.
82 Por. API, Pismo ks. Romana Bednarka do ZarzaÎdu Miasta Imielin z 28 sierp-

nia 2001 r.
83 Por. API, Pismo Kurii Metropolitalnej w Katowicach do ks. Romana Bednar-

ka nr LI 1-576/01 z 6 grudnia 2001 r.
84 Por. API, ProtokoÂ ø uzgodnienÂ przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2001 r.

pomieÎdzy ZarzaÎdem Miasta Imielin a Rzymsko-katolickaÎ ParafiaÎ pw. Matki Boskiej

Szkaplerznej w Imielinie w sprawie zamiany dziaøek.
85 Por. API, Repertorium A nr 1138/2002 z 19 lutego 2002 r.
86 Por. API, Zawiadomienie SaÎdu Rejonowego w Mysøowicach ± Wydziaø V

KsiaÎg Wieczystych nr Dz. Kw 599-601/02 z 22 lutego 2002 r. o wpisie w ksieÎgach

wieczystych.
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komunistycznej z religiaÎ. Rezultatem tego byøo konfiskowanie nieru-
chomosÂci kosÂcielnych, dokonywane zaroÂwno w majestacie obowiaÎ-
zujaÎcego woÂwczas prawa, jak i z naruszaniem tegozÇ prawa. PosunieÎ -
cia wøadz sprawiøy, zÇe KosÂcioÂ ø katolicki w Polsce utraciø wieÎkszosÂcÂ
swych doÂbr nieruchomych, a sytuacja prawna wielu nieruchomosÂci ±
pozostajaÎcych nadal w posiadaniu albo uzÇytkowaniu kosÂcielnych
osoÂb prawnych ± byøa sporna baÎdzÂ waÎtpliwa. Normalizacja statusu
prawnego tychzÇe nieruchomosÂci zainicjowana zostaøa w ustawie
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej i dopeøniona w nowelizacji tej ustawy
w 1991 r. Te dwa akty prawne w miareÎ kompleksowo rozwiaÎzaøy
problem zadawnionych krzywd majaÎtkowych wyrzaÎdzonych KosÂcio-
øowi katolickiemu. Zawarta w nich regulacja spraw majaÎtkowych
KosÂcioøa otwieraøa drogeÎ do analogicznych, wzorowanych na niej
unormowanÂ w stosunku do innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznanio-
wych, ktoÂ re w latach dziewieÎ cÂdziesiaÎtych uzyskaøy ustawowe uregu-
lowanie swojej sytuacji prawnej i materialnej. Nie narusza zatem
zasady roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
RoÂzÇnice mieÎdzy szczegoÂ øowymi przepisami wynikajaÎ przede wszyst-
kim ze specyfiki i losoÂw poszczegoÂ lnych kosÂcioøoÂw, a takzÇe z charak-
teru wyrzaÎdzonych im krzywd majaÎtkowych. Pozytywnie wyroÂzÇnia
sieÎ ona roÂwniezÇ na tle analogicznych unormowanÂ prawnych w daw-
nych panÂstwach postkomunistycznych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i jej nowelizacja z 1991 r.
ma charakter jednorazowego naprawienia uprzednio wyrzaÎdzonych
KosÂcioøowi katolickiemu krzywd majaÎtkowych. Stanowi rezultat
uwarunkowanÂ z okresu rzaÎdoÂw komunistycznych, a nawet ± w nie-
ktoÂ rych przypadkach ± wøadz zaborczych, ktoÂ rych polityka nie miesÂ-
ciøa sieÎ w granicach gwarantujaÎcych swobodeÎ wyznania i wolnosÂcÂ
sumienia. UmozÇliwia ona nieskreÎpowane dziaøanie KosÂcioøa katolic-
kiego w demokratycznym panÂstwie prawa, sprzyja zatem zasadzie
autonomii KosÂcioøa i panÂstwa. Zapewnia KosÂcioøowi sÂrodki do pro-
wadzenia roÂzÇnorodnej dziaøalnosÂci, co uøatwia z kolei realizacjeÎ za-
sady subsydiarnosÂci. Wreszcie doprowadza do zgodnosÂci wøadztwo
faktyczne nad rzeczaÎ z wøadztwem prawnym, czyli zgodnosÂci stanu
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posiadania z tytuøem prawnym do nieruchomosÂci. Warto podkresÂlicÂ,
zÇe wprawdzie juzÇ wczesÂniejsze akty prawne dokonywaøy czeÎ sÂciowego
uwøaszczenia osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego lub umozÇliwiaøy
nieodpøatne przekazanie im wøasnosÂci nieruchomosÂci, ktoÂ re nie znaj-
dowaøy sieÎ w ich wøadaniu, ale zÇadna z tych regulacji nie czyniøa tego
w tak kompleksowy sposoÂb jak ustawa z 17 maja 1989 r. W rezultacie
± mimo pewnych niedociaÎgnieÎ cÂ legislacyjno-redakcyjnych, budzaÎ-
cych spory interpretacyjne ± postanowienia tej ustawy nalezÇy ocenicÂ
pozytywnie i uznacÂ je za odpowiadajaÎce potrzebom demokratyczne-
go panÂstwa prawa, szanujaÎcego wolnosÂcÂ wyznania i sumienia oraz
przestrzegajaÎcego zasady autonomii KosÂcioøa i panÂstwa.
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ARTUR MEZGLEWSKI

STOLICA APOSTOLSKA I PANÂ STWO WATYKANÂ SKIE
JAKO PODMIOTY PRAWA MIEÎDZYNARODOWEGO

PodmiotowosÂcÂ prawa mieÎdzynarodowego wyrazÇa sieÎ w tzw. zdol-
nosÂci prawnomieÎdzynarodowej, a wieÎ c w zdolnosÂci do posiadania
praw i obowiaÎzkoÂw mieÎdzynarodowych oraz w zdolnosÂci do czyn-
nosÂci prawnomieÎdzynarodowych, czyli zdolnosÂci do nabywania praw
i zaciaÎgania zobowiaÎzanÂ mieÎdzynarodowych w drodze wøasnego dzia-
øania1. Zakres tej drugiej zdolnosÂci mozÇe bycÂ zroÂzÇnicowany. NiewaÎt-
pliwie wyrazÇa sieÎ on w mozÇliwosÂci zawierania umoÂw o charakterze
mieÎdzynarodowym (ius kontrahendi), nawiaÎzywania stosunkoÂw z in-
nymi podmiotami prawa mieÎdzynarodowego (ius legationis), uczest-
niczenia w organizacjach mieÎdzynarodowych itp.

ZaroÂwno w przeszøosÂci, jak i obecnie zauwazÇa sieÎ znaczne roz-
biezÇnosÂci doktryny w przedmiocie podmiotowosÂci prawnomieÎdzyna-
rodowej StolicyApostolskiej i PanÂstwaWatykanÂskiego.Wedøug kon-
cepcji monistycznych istnieje tylko jeden podmiot prawa mieÎdzyna-
rodowego, wedøug zasÂ koncepcji dualistycznej oba podmioty, tj. Sto-
lica Apostolska i PanÂstwoWatykanÂskie, saÎ odreÎbnymi tytulariuszami
tej podmiotowosÂci. W klasycznych teoriach monistycznych odmawia-
no uznania podmiotowosÂci prawnomieÎdzynarodowej baÎdzÂ Stolicy
Apostolskiej, baÎdzÂ PanÂstwu WatykanÂskiemu. Obecnie nie kwestio-
nuje sieÎ faktu posiadania podmiotowosÂci prawnomieÎdzynarodowej
przez StoliceÎ ApostolskaÎ, podaje sieÎ jednak w watpliwosÂcÂ prawno-
mieÎdzynarodowe upodmiotowienie Stato della CittaÁ del Vaticano.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 L. Antonowicz, PodreÎcznik prawa mieÎdzynarodowego, Warszawa 2003, s. 21.



1. PODMIOTOWOSÂCÂ PRAWNOMIEÎDZYNARODOWA

STOLICY APOSTOLSKIEJ

Stolica Apostolska nie jest panÂstwem, jej podmiotowosÂcÂ mieÎdzy-
narodowa ma wieÎ c charakter wtoÂrny, wynikajaÎcy z uznania przez
inne podmioty prawa mieÎdzynarodowego, w tym przede wszystkim
przez poszczegoÂ lne panÂstwa2. Proces ksztaøtowania sieÎ podmioto-
wosÂci Stolicy Apostolskiej w ramach stosunkoÂw mieÎdzynarodowych
dokonywaø sieÎ od 755 r. WoÂwczas miaøo miejsce nadanie papiezÇowi
przez kroÂ la FrankoÂw Pepina Maøego (KroÂ tkiego) terytorium zwane-
go Patrimonium Sancti Petri, co daøo poczaÎtek PanÂstwu KosÂcielne-
mu. W okresie tym ± jak sieÎ wydaje ± papiezÇ wysteÎpuje na arenie
mieÎdzynarodowej jedynie z tytuøu sprawowania wøadzy sÂwieckiej na
okresÂlonym terytorium. Umocnienie pozycji Stolicy Apostolskiej na
arenie mieÎdzynarodowej nastaÎpiøo w okresie papocezaryzmu (XI-
-XIII w.). PosøugujaÎc sieÎ racjami filozoficzno-teologicznymi, akcen-
towano woÂwczas nie tyle roÂwnosÂcÂ, ile nadrzeÎdnosÂcÂ (prymat) papiezÇa
nad wszelkimi podmiotami wøadzy sÂwieckiej (teoria potestastis Ecc-

lesiae directae in temporalibus)3. W zøagodzonej formie (teoria potes-
tatis Ecclesiae indirectae in temporalibus) uzasadniano kompetencje
zwierzchniej wøadzy kosÂcielnej w epoce nowozÇytnej4.

2 PodmiotowosÂcÂ pierwotna jest udziaøem panÂstw. PanÂstwa stajaÎ sieÎ podmiotami

prawa mieÎdzynarodowego w konsekwencji ich utworzenia. W przypadku panÂstw pod-

miotowosÂcÂ ta jest konsekwencjaÎ suwerennosÂci i jest niezalezÇna od niczyjej woli. Pod-

miotowosÂcÂ innych podmiotoÂw ma natomiast charakter wtoÂ rny ± jest nadana, stworzo-

na przez panÂstwa. Zakres tego rodzaju podmiotowosÂci mozÇe bycÂ roÂzÇny, zalezÇy bowiem

od ¹stopnia zdolnosÂci do czynnosÂci prawnych, w jakie niesuwerenny uczestnik stosun-

koÂw mieÎdzynarodowych zostaø wyposazÇonyº. Zob. J. Symonides, Podmioty prawa

mieÎdzynarodowego, w: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo mieÎdzynarodowe publicz-

ne, Warszawa 1999, s. 121-123.
3 Wøadzy papieskiej przysøugiwaøo prawo regulowania relacji mieÎdzy wøadzaÎ kosÂ-

cielnaÎ i sÂwieckaÎ, a osoba papiezÇa i wszystkie rzeczy, ktoÂ re podlegaøy jego wøadzy, byøy

wyjeÎ te spod kompetencji wøadzy panÂstwowej. Szerzej na ten temat: J. Krukowski,

KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, s. 27-30; H. Misztal, Sys-

temy relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lu-

blin 2003, s. 38.
4 PapiezÇ nie posiadaø wøadzy czysto doczesnej, ale moÂgø wykonywacÂ wøadzeÎ du-

chowaÎ wzgleÎdem spraw doczesnych wtedy, kiedy sprawy te zostaøy wøaÎczone w cel
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Z punktu widzenia wspoÂ øczesnej doktryny prawa mieÎdzynarodo-
wego powyzÇsze racje nie majaÎ znaczenia, chociazÇ i obecnie prezen-
towane saÎ w literaturze uzasadnienia doktrynalne kompetencji Sto-
licy Apostolskiej w sferze prawnomieÎdzynarodowej. Istotne jest na-
tomiast, zÇe podmioty prawa mieÎdzynarodowego takzÇe w okresie, gdy
papiestwo nie sprawowaøo zÇadnej wøadzy o charakterze doczesnym
(sÂwieckim), a wieÎ c w latach 1870-1929, uznawaøy StoliceÎ ApostolskaÎ
za podmiot prawa mieÎdzynarodowego.

W zakresie realizacji przez StoliceÎ ApostolskaÎ atrybutoÂw podmio-
towosÂci prawnomieÎdzynarodowej stwierdzicÂ nalezÇy, co nasteÎpuje.

Stolica Apostolska realizuje ius legationis. Wykonuje ona zaroÂw-
no legacjeÎ czynnaÎ, jak i biernaÎ. Posiada swoje przedstawicielstwa
(nuncjatury, pronuncjatury i inne) przy rzaÎdach kilkudziesieÎ ciu
panÂstw. Mimo zÇe jest organizacjaÎ nieterytorialnaÎ, realizuje takzÇe le-
gacjeÎ biernaÎ. PlacoÂwki dyplomatyczne przedstawicielstw akredyto-
wanych przy Stolicy Apostolskiej znajdujaÎ sieÎ na terenie panÂstwa
wøoskiego, jednak na podstawie zawartych umoÂw Wøochy przyznajaÎ
tym placoÂwkom wszystkie stosowne przywileje im nalezÇne, øaÎcznie
z przywilejem eksterytorialnosÂci.

Stolica Apostolska realizuje tezÇ ius contrahendi. Czyni to po-
przez:

± zawieranie umoÂw dwustronnych z panÂstwami o tresÂci kosÂcielnej
(konkordaty),

± zawieranie umoÂw dwustronnych o tresÂci pozakosÂcielnej (traktat
lateranÂ ski),

± zawieranie umoÂw wielostronnych.
Stolica Apostolska jest zapraszana do udziaøu w roÂzÇnych konfe-

rencjach mieÎdzynarodowych. Dotyczy to takzÇe tych konferencji,
w ktoÂ rych mogaÎ uczestniczycÂ tylko panÂstwa. èaÎczy sieÎ to z przyzna-
niem jej roÂwnego statusu z panÂstwami, a co za tym idzie, z przyzna-
niem jej prawa gøosu5.

ostateczny czøowieka, tzn., o ile sprawy doczesne miaøy søuzÇycÂ czøowiekowi jako sÂrodek

w osiaÎganiu celu duchowego. Zob. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 35-37.
5 Zob. J. Czaja, PrawnomieÎdzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983, s. 94.
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Stolica Apostolska jest czøonkiem niektoÂ rych organizacji mieÎdzy-
narodowych, w tym takzÇe organizacji systemu ONZ, a z wieloma
wspoÂ øpracuje, nie beÎdaÎc ich czøonkiem. Jest staøym obserwatorem przy
ONZ. Ma swoich przedstawicieli w randze delegata przy takich orga-
nizacjach mieÎdzynarodowych, jak: MieÎdzynarodowa Agencja Energii
Atomowej (AIEA) wWiedniu, WspoÂ lnota Europejska (EC) w Bruk-
seli, Rada do WspoÂ øpracy Kulturalnej z RadaÎ EuropejskaÎ w Strasbur-
gu, MieÎdzynarodowy Komitet Medycyny i Farmacji Wojskowej. Po-
nadto ma swoich przedstawicieli w randze staøych obserwatoroÂw przy
wielu organizacjach mieÎdzynarodowych i rzaÎdowych6.

Stolica Apostolska wiele razy peøniøa funkcje mediatora w spo-
rach mieÎdzynarodowych. Praktyka ta byøa czeÎ sta w okresie sÂrednio-
wiecza, jednak takzÇe i w epoce nowozÇytnej takie mediacje miaøy
miejsce7. W okresie od 1870 do 1914 r. Stolica Apostolska przepro-
wadziøa 13 takich interwencji mediacyjnych8.

2. PROBLEM PODMIOTOWOSÂCI MIEÎDZYNARODOWEJ

PANÂ STWA WATYKANÂ SKIEGO

JezÇeli uznacÂ, zÇe PanÂstwo WatykanÂskie jest panÂstwem, to jego
podmiotowosÂcÂ prawnomieÎdzynarodowa ma charakter pierwotny.
W doktrynie nie ma jednak jednomysÂlnosÂci co do uznania CittaÁ del
Vaticano za regularne panÂstwo. WaÎtpliwosÂci w tym wzgleÎdzie doty-
czaÎ elementoÂw koniecznych panÂstwa oraz samej istoty panÂstwowosÂci
± jego suwerennosÂci. Podnosi sieÎ ponadto, zÇe Watykan nie ma wøas-
nych celoÂw panÂstwowych, lecz jest jedynie ¹narzeÎdziem i gwarantem
swobody wykonywania funkcji Stolicy Apostolskiejº9.

6 Szerzej na ten temat: J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 157-159.
7 PapiezÇe podejmowali interwencje celem zapobiezÇenia dwoÂm kolejnym wojnom

sÂwiatowym, jak tezÇ funkcje mediacyjne w sporze Chile z ArgentynaÎ w sprawie Kanaøu

Bengalskiego (1979). Zob. tamzÇe, s. 174-176.
8 W. Jakubowski, M. Solarczyk, UstroÂj KosÂcioøa Rzymskokatolickiego. Wybrane

zagadnienia instytucjonalne, Warszawa 2002, s. 55.
9 W. GoÂralczyk, Prawo mieÎdzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1998,

s. 149.
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SposÂroÂd elementoÂw koniecznych kwestionowane saÎ terytorium
oraz element ludnosÂciowy. Terytorium PanÂstwa WatykanÂ skiego wy-
nosi 44 ha, czyli 0,44 km2. W zwiaÎzku z tym niektoÂrzy twierdzaÎ, izÇ

terytorium to jest zbyt maøe i dlatego uznajaÎ go jedynie za kompleks
budowli, stanowiaÎcy enklaweÎ na terytorium panÂ stwa wøoskiego, wy-
posazÇony w przywilej eksterytorialnosÂci. PoniewazÇ jednak zÇadna nor-
ma prawa mieÎdzynarodowego nie okresÂla minimalnych wielkosÂci
panÂstwa, nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe ta cecha CittaÁ del Vaticano jest niewaÎt-
pliwie elementem jego panÂstwowosÂci.

ChociazÇ istnieje obywatelstwo watykanÂskie10, kwestionuje sieÎ
jednak weryfikacjeÎ warunku ludnosÂciowego. Zarzuca sieÎ przede
wszystkim, zÇe w PanÂstwie WatykanÂskim brak jest normalnej dyna-
miki rozwojowej ludnosÂci, brak jest tego, co spaja ludnosÂcÂ i ksztaøtuje
tozÇsamosÂcÂ (kultura, tradycja itp.).

Wysuwane saÎ ponadto zarzuty podajaÎce w waÎtpliwosÂcÂ suweren-
nosÂcÂ PanÂstwa WatykanÂskiego. Podnoszony jest zarzut, izÇ na tak ma-
øym terytorium Watykan nie jest w stanie zorganizowacÂ odpowied-
nich søuzÇb publicznych, wobec czego nie jest suwerenny. Zarzut ten
jednak jest do odparcia, gdyzÇ namocy traktatoÂw lateranÂskich i innych
umoÂw o charakterze mieÎdzynarodowym panÂstwo wøoskie zobowiaÎ-
zaøo sieÎ do zapewnienia odpowiedniej pomocy w tym wzgleÎdzie.
Wedøug postanowienÂ powyzÇszego traktatu Wøochy przyjeÎ øy na siebie
zabezpieczenie zaopatrzenia Watykanu w gaz, linieÎ kolejowaÎ, poøaÎ-
czenia telegraficzne, telefoniczne, pocztowe, park samochodowy,
søuzÇby budowlane itd.

10 Konstrukcja tego obywatelstwa jest specyficzna. Przyznawane jest ono z racji

peønienia okresÂlonych funkcji w søuzÇbie Stolicy Apostolskiej. Obywatelami PanÂstwa

WatykanÂskiego saÎ: kardynaøowie rezydujaÎcy na terytorium Watykanu, dygnitarze,

funkcjonariusze, personel pomocniczy, inne osoby przebywajaÎce na staøe na teryto-

riumWatykanu z upowazÇnienia papiezÇa, przedstawiciele dyplomatyczni oraz personel

przedstawicielstw dyplomatycznych za granicaÎ, zÇony, dzieci, rodzenÂstwo obywateli

Watykanu pod warunkiem wspoÂ lnego zamieszkania (po upowazÇnieniu papieskim).

Szerzej na temat obywatelstwa watykanÂskiego: W. Jakubowski, Status prawny i ewo-

lucja rozwiaÎzanÂ ustrojowych PanÂstwa Miasta WatykanÂskiego (wybrane zagadnienia),

w: PrzestrzenÂ polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane profesorowi Janu-

szowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, Warszawa 2004, red. B. GoÂrowska,

s. 288-289.
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NajpowazÇniejszym zarzutem sposÂroÂd wszystkich dotaÎd stawia-
nych jest ten, zÇe PanÂstwo WatykanÂskie nie jest suwerenne, gdyzÇ jest
caøkowicie zalezÇne od Stolicy Apostolskiej. Fakt zalezÇnosÂci PanÂstwa
WatykanÂskiego od Stolicy Apostolskiej jest bezsporny. Stolica Apos-
tolska jednakzÇe nie jest panÂstwem, PanÂstwo WatykanÂskie nie jest
wieÎ c zalezÇne od innego panÂ stwa ani jakiegokolwiek innego teryto-
rium, jest wieÎ c suwerenne11.

Pomimo wielu brakoÂw CittaÁ del Vaticano nalezÇy zaliczycÂ do
panÂstw, chociazÇ niewaÎtpliwie jest to panÂstwo w duzÇym stopniu uøom-
ne, specyficzne. ZwroÂcicÂ ponadto nalezÇy uwageÎ , izÇ szereg panÂstw
uznaøo w sposoÂb formalny podmiotowosÂcÂ mieÎdzynarodowaÎ PanÂstwa
Miasta WatykanÂ skiego12.

PanÂstwoWatykanÂskie realizuje w ograniczonym stopniu atrybuty
wynikajaÎce z podmiotowosÂci mieÎdzynarodowej. Realizuje ius kontra-
hendi ± gøoÂwnie przez zawieranie umoÂw dwustronnych zWøochami13.
Uczestniczy w konferencjach mieÎdzynarodowych, a takzÇe jest czøon-
kiem organizacji mieÎdzynarodowych (UPU ± Powszechny ZwiaÎzek
Pocztowy, ITU ± MieÎdzynarodowy ZwiaÎzek Telekomunikacyjny).
Nie realizuje natomiast samodzielnie ius legationis. ObsøugaÎ jego
interesoÂw zajmujaÎ sieÎ przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej.

3. WSPOÂ èCZESNE TEORIE MONISTYCZNE

We wspoÂ øczesnych teoriach monistycznych jako podmiot prawa
mieÎdzynarodowego uwazÇana jest jedynie Stolica Apostolska. Stano-
wisko to uzasadnia sieÎ jednak roÂzÇnorako. NajczeÎ sÂciej wskazywanym
argumentem, majaÎcym sÂwiadczycÂ o istnieniu jednego podmiotu, jest

11 Zdaniem L. Antonowicza (PodreÎcznik prawa mieÎdzynarodowego, s. 82) ¹Sto-

lica Apostolska nie jest czynnikiem zewneÎ trznym w stosunku do PanÂstwa WatykanÂ -

skiego, co sprawia, zÇe panÂstwo to wraz z niaÎ jest suwerenne i tym samym jest panÂstwem

w sensie prawa mieÎdzynarodowego.
12 Szerzej na ten temat: W. Jakubowski, Podstawowe akty ustrojowe PanÂstwa

Miasta WatykanÂskiego, Puøtusk±Warszawa 2004, s. 16-17.
13 Szerzej na ten temat: J. Czaja, PrawnomieÎdzynarodowy status Watykanu,

s. 281-284.
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fakt, izÇ nigdy w historii nie miaøa miejsce taka sytuacja, aby Stolica
Apostolska i PanÂstwo WatykanÂskie jednoczesÂnie uczestniczyøy w tej
samej konferencji mieÎdzynarodowej, nalezÇaøy do tej samej organiza-
cji mieÎdzynarodowej, czy tezÇ byøy stronami tej samej umowy mieÎdzy-
narodowej. Z tego faktu wyciaÎgany jest nasteÎpnie wniosek, izÇ ¹nalezÇy
moÂwicÂ nie o dwoÂch podmiotach, lecz o jednym podmiocie ± Stolicy
Apostolskiej, ktoÂ ry jednak ma uregulowanaÎ wedle wøasnego uznania
mozÇliwosÂcÂ wysteÎpowania takzÇe jako PanÂstwo-Miasto Watykanº14.

Nie kwestionujaÎc faktu, izÇ rzeczywisÂcie nigdy nie miaøo miejsca
jednoczesne wysteÎpowanie Stolicy Apostolskiej i Watykanu, trudno
jednakdopatrzycÂ sieÎ w formuøowanymwniosku jakiegokolwiek logicz-
nego uzasadnienia. Co najwyzÇej na tej podstawie mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe:

± wypracowany zostaø okresÂlony zwyczaj mieÎdzynarodowy, ktoÂ -
rego nie nalezÇaøoby naruszacÂ,

± podmiotowosÂcÂ Stolicy Apostolskiej i PanÂstwa WatykanÂskiego
doznaje pewnego ograniczenia, co nie wyøaÎcza posiadania przez oba
te podmioty podmiotowosÂci w sposoÂb specyficzny ograniczonej.

Wszyscy przedstawiciele doktryny ± w tym takzÇe monisÂci ± nie
podwazÇajaÎ faktu, izÇ w stosunkach mieÎdzynarodowych czynny udziaø
bioraÎ tak Stolica Apostolska, jak i PanÂstwo WatykanÂskie. Zastana-
wiajaÎce jest zatem, w jaki sposoÂb ± wobec tych oczywistych faktoÂw ±
dokonano zredukowania tych podmiotoÂw do jednego ± Stolicy Apos-
tolskiej. Zdaniem L. Antonowicza traktowanie Watykanu jako zes-
poøu dwu roÂzÇnych podmiotoÂw jest uzasadnione jedynie z punktu wi-
dzenia prawa kanonicznego, natomiast z punktu widzenia prawa
mieÎdzynarodowego mamy do czynienia z jednym i tym samym pod-
miotem wysteÎpujaÎcym baÎdzÂ w charakterze Stolicy Apostolskiej, baÎdzÂ
PanÂstwa WatykanÂskiego15. PowyzÇsze stanowisko nie jest spoÂ jne i za-
wiera caøy szereg sprzecznosÂci. OtoÂzÇ L. Antonowicz, przedstawiciel
doktryny prawa mieÎdzynarodowego, sam wyrazÂnie rozroÂzÇnia StoliceÎ
ApostolskaÎ i PanÂstwo WatykanÂskie, stwierdzajaÎc, izÇ ¹StoliceÎ Apos-
tolskaÎ nalezÇy rozumiecÂ jako zespoÂ ø centralnych organoÂw KosÂcioøa

14 J. Symonides, Podmioty prawa mieÎdzynarodowego, s. 140-141; L. Antonowicz,

PodreÎcznik prawa mieÎdzynarodowego, s. 82.
15 L. Antonowicz, PodreÎcznik prawa mieÎdzynarodowego, s. 81.
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rzymskokatolickiego z papiezÇem na czele, natomiast PanÂ stwo Waty-
kanÂskie jest jednostkaÎ geopolitycznaÎ utworzonaÎ na podstawie trak-
tatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a Wøochami z dnia 11 lutego 1929 r.º
NiezalezÇnie od powyzÇszego stwierdzenia zalicza on PanÂstwo Waty-
kanÂskie do panÂstw, umieszczajaÎc go w ¹wykazie panÂstw w sensie
prawa mieÎdzynarodowegoº16. Stolica Apostolska nie jest panÂstwem,
a PanÂstwo WatykanÂskie nie jest organem KosÂcioøa katolickiego ± nie
mozÇna wieÎ c moÂwicÂ o ¹jednym i tym samym podmiocie z punktu
widzenia prawa mieÎdzynarodowegoº. Stolica Apostolska jest wieÎ c
odreÎbnym bytem od PanÂ stwa WatykanÂskiego17.

Wedøug W. GoÂralskiego ¹Stolica Apostolska jest tytulariuszem
podwoÂ jnej podmiotowosÂci w stosunkach mieÎdzynarodowych z racji
podwoÂ jnej suwerennosÂci: duchowej i doczesnej. Gdy wysteÎpuje jako
strona w sprawach odnoszaÎcych sieÎ do PanÂstwa WatykanÂ skiego, za-
mierza dziaøacÂ jako tytulariusz podmiotowosÂci doczesnej, gdy zasÂ
wysteÎpuje w sprawach natury duchowej, decyduje sieÎ dziaøacÂ w cha-
rakterze tytulariusza podmiotowosÂci duchowejº18. W stanowisku
tymmowa jest wszakzÇe o ¹dwoÂch podmiotowosÂciachº, jednakzÇe obie
przysøugiwacÂ majaÎ jednemu podmiotowi ± Stolicy Apostolskiej.
Praktycznie zatem jest tu mowa o dwoÂch przejawach jednej podmio-
towosÂci, staÎd stanowisko to ± jak sieÎ wydaje ± nalezÇy zaliczycÂ do
monistycznych. PoglaÎd o istnieniu dwoÂch podmiotowosÂci czy tezÇ

dwoÂch przejawoÂw jednej podmiotowosÂci w przypadku Stolicy Apos-
tolskiej jest nieprzekonywajaÎcy. Owszem, teoretycznie mozÇliwe jest
wysteÎpowanie na arenie mieÎdzynarodowej okresÂlonego podmiotu
w interesie czy tezÇ w imieniu innego podmiotu, jednakzÇe w przypadku
wielu umoÂw mieÎdzynarodowych ich sygnatariuszem jest PanÂstwo
WatykanÂskie, a nie Stolica Apostolska ± PanÂstwo WatykanÂskie wy-
steÎpuje w nich zatemw swoim imieniu, nie korzystajaÎc z posÂrednictwa
Stolicy Apostolskiej.

16 TamzÇe, s. 248.
17 Zob. J. Krukowski, Konkordaty wspoÂøczesne. Doktryna. Teksty (1964-1994),

Warszawa 1995, s. 33-36.
18 W. GoÂralski, Zasady wzajemnych relacji PanÂstwo±KosÂcioÂø katolicki, w: Prawo

wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin±Sandomierz 1999, s. 70.
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WNIOSKI

W przedmiocie okresÂlenia liczby podmiotoÂw prawa mieÎdzynaro-
dowego nalezÇy stanowczo opowiedziecÂ sieÎ za modelem dualistycz-
nym. NiewaÎtpliwie istniejaÎ dwa odreÎbne podmioty prawa mieÎdzyna-
rodowego: Stolica Apostolska i PanÂstwo WatykanÂskie. Wprawdzie
Watykan tylko czeÎ sÂciowo realizuje poszczegoÂ lne atrybuty tej pod-
miotowosÂci, nie korzystajaÎc przede wszystkim z prawa legacji, ale
fakt ten nie jest podnoszony przez inne podmioty prawa mieÎdzyna-
rodowego przy realizacji innych uprawnienÂ wynikajaÎcych z tej pod-
miotowosÂci. Przedstawiciele CittaÁ del Vaticano saÎ reprezentowani na
forum mieÎdzynarodowym, bioraÎc czynny udziaø w konferencjach
mieÎdzynarodowych i uczestniczaÎc w dziaøalnosÂci organizacji mieÎdzy-
narodowych. Podnoszony przez zwolennikoÂw koncepcji monistycz-
nej ± jako kontrargument ± fakt, izÇ Stolica Apostolska i PanÂstwo
WatykanÂskie nigdy nie saÎ reprezentowane jednoczesÂnie na tym sa-
mym forum nie ma tutaj zÇadnego znaczenia. Owszem, mozÇna przyjaÎcÂ,
izÇ tego rodzaju praktyka staøa sieÎ juzÇ utartym zwyczajem, ktoÂrego nie
nalezÇaøoby naruszacÂ. Skoro jednak oba podmioty korzystajaÎ na prze-
mian z uprawnienÂ wynikajaÎcych z podmiotowosÂci publiczno-mieÎdzy-
narodowej, oznacza to, izÇ niewaÎtpliwie oba saÎ wøasÂciwie upodmioto-
wione na pøaszczyzÂnie prawa mieÎdzynarodowego.
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WALDEMAR JANIGA

NOWELIZACJA KARTY NAUCZYCIELA
W ZAKRESIE AWANSU ZAWODOWEGO

SøabosÂci systemu awansu zawodowego nauczycieli, ktoÂ re ujawni-
øy sieÎ w ostatnich czterech latach jego funkcjonowania, byøy przed-
miotem szczegoÂ øowych analiz i stanowiøy punkt wyjsÂcia do podjeÎ cia
dziaøanÂ naprawczych. Ich efektem jest kolejna nowelizacja przepisoÂw
Karty Nauczyciela1 w zakresie awansu2. PonizÇej zostanaÎ przedsta-
wione najwazÇniejsze zmiany, ktoÂ re dotyczaÎ roÂwniezÇ nauczycieli reli-
gii rzymskokatolickiej3. Informacja o tych zmianach jest istotna, gdyzÇ

dosÂwiadczenie ostatnich pieÎ tnastu lat potwierdza, zÇe nauczanie reli-
gii, ktoÂ re jest specyficznaÎ formaÎ katechezy4, na dobre zadomowiøo sieÎ

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ± Karta Nauczyciela (ze zm.; tekst jedn. Dz.U.

z 2003 r., nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1996, nr 213, poz. 2081,

nr 228, poz. 2258 oraz Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959, nr 179, poz. 1845). OdtaÎd

proponuje sieÎ oznaczycÂ KarteÎ Nauczyciela literami KN.
2 Zmiany w systemie awansu zawodowego wprowadzono 31 sierpnia 2004 r.

ustawaÎ z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy ± Karta Nauczyciela oraz zmianie

niektoÂ rych innych ustaw (Dz.U. nr 179, poz. 1845).
3 Zob. m.in.: L. Dembski, Ze znowelizowanaÎ KartaÎ Nauczyciela w nowy rok

szkolny, ¹Katechetaº 48(2004), nr 9, s. 48-52; A. Pery,Nowelizacja Karty Nauczyciela,

¹Monitor Prawny Dyrektoraº (MiesieÎ cznik dyrektora szkoøy), 2004, nr 1, s. 1, 6-7;

Nowelizacja Karty Nauczyciela w 2004 r., ¹Szkoøaº, Serwis nowoczesnego dyrektora,

2004, nr 4.
4 ¹W warunkach polskich, bioraÎc pod uwageÎ historyczne uwarunkowania oraz

utwierdzonaÎ przez ostatnie dziesieÎ ciolecia tradycjeÎ katechetycznaÎ, nalezÇy szkolne na-

uczanie religii traktowacÂ jako czeÎ sÂcÂ katechezy, tj. jako specyficznaÎ formeÎ katechezy

[...] Szkolne nauczanie religii winno zatem wypeøniacÂ zaroÂwno zadania postawione



w szkole, czyli w uprzywilejowanym sÂrodowisku rozwoju møodego
czøowieka5. Na dobre zadomowili sieÎ w nim roÂwniezÇ katecheci, ktoÂ -
rzy korzystajaÎ z mozÇliwosÂci awansu na najwyzÇszy stopienÂ w hierarchii
nauczycielskiej. StaÎd Dyrektorium katechetyczne podkresÂla, zÇe ¹nie-
mozÇnosÂcÂ realizowania przez katecheteÎ peønej drogi doskonalenia
profesjonalnego stwarzaøaby niekorzystne warunki dla jego peønego
rozwoju osobowego, zawodowego i chrzesÂcijanÂ skiego, rodzaÎc poczu-
cie niepewnosÂci, tymczasowosÂci, braku zaufania do odpowiedzial-
nych za nauczanie religii w szkole, co wpøywa zawsze niekorzystnie
na jakosÂcÂ jego pracy. W zwiaÎzku z tym za wazÇne nalezÇy uznacÂ infor-
mowanie szkolnych katechetoÂw o aktualnych ustaleniach legislacyj-
nych [...]º6.

1. WARUNKI UZYSKIWANIA KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU

Pierwsze istotne zmiany o charakterze systemowym wynikajaÎ
z art. 9b ust. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia
awansu zawodowego wedøug ustawy jest:

± speønianie wymaganÂ kwalifikacyjnych,
± odbycie stazÇu, zakonÂczonego pozytywnaÎ ocenaÎ dorobku zawo-

dowego nauczyciela,
oraz w przypadku:
± nauczyciela stazÇysty ± uzyskanie akceptacji komisji kwalifika-
cyjnej po przeprowadzonej rozmowie,

± nauczyciela kontraktowego ± zdanie egzaminu przed komisjaÎ
egzaminacyjnaÎ,

± nauczyciela mianowanego ± uzyskanie akceptacji komisji kwa-
lifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego na-
uczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

przez KosÂcioÂ ø, jak i wybrane cele, wyznaczone przez szkoøeÎº. Zob. Dyrektorium kate-

chetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce, KrakoÂw 2001, nr 82.
5 Por. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, SÂwiecki katolik sÂwiad-

kiem wiary w szkole, PoznanÂ 1986, nr 14.
6 Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce, nr 158.
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Regulacja ta wprowadza nieistniejaÎcy obecnie obowiaÎzek uczest-
nictwa nauczyciela mianowanego w posteÎpowaniu na stopienÂ na-
uczyciela dyplomowanego. Ustawodawca zastrzegø tezÇ sobie prawo
dokonania analizy dorobku zawodowego nauczyciela, nauczyciel zasÂ
musi bycÂ przygotowany na omoÂwienie swoich osiaÎgnieÎ cÂ zawodowych
(dorobku zawodowego) i ewentualne rozwianie waÎtpliwosÂci czøon-
koÂw komisji. Obszar i zakres przewidywanej ¹rozmowyº, jak i analizy
dorobku zawodowego okresÂla rozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli7. Wedøug § 12 ust. 3
komisja analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie
przedøozÇonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy,
ktoÂ rej przedmiotem powinien bycÂ wpøyw dziaøanÂ i zadanÂ zrealizowa-
nych w czasie stazÇu na podniesienie jakosÂci pracy szkoøy, w ktoÂrej
dany nauczyciel odbywaø stazÇ.

2. ZMIANA TERMINOÂ W

Kolejne zmiany w procedurze awansu zawodowego odnoszaÎ sieÎ
do art. 9c ust. 6 KN. W mysÂl nowych przepisoÂw oceny dorobku za-
wodowego nauczyciela za okres stazÇu dokonuje dyrektor szkoøy
w terminie nie døuzÇszym nizÇ 21 dni od dnia zøozÇenia sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Oznacza to, izÇ w przeciwienÂ -
stwie do dotychczasowych rozwiaÎzanÂ dyrektor szkoøy nie mozÇe juzÇ

w zÇadnym wypadku przedøuzÇacÂ terminu wydania oceny dorobku za-
wodowego, umozÇliwiajaÎcego nauczycielowi zøozÇenie wniosku. Kon-
sekwentnaÎ zmianaÎ w tym wzgleÎdzie jest modyfikacja art. 9b ust. 3
KN. Ustawodawca odchodzi od ¹seryjnosÂciº w prowadzonych posteÎ -
powaniach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, ktoÂ re dotychczas od-
bywaøy sieÎ w sÂcisÂle ustalonych terminach (styczenÂ i luty oraz maj,
czerwiec i lipiec ± art. 9b ust. 3 KN). Art. 9b ust. 3 brzmi nasteÎpujaÎco:
¹Nauczycielom, ktoÂrzy zøozÇaÎ wnioski o podjeÎ cie odpowiednio posteÎ -
powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca

7 Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz. 2593.
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danego roku, wøasÂciwy organ, o ktoÂrym mowa w ust. 4, wydaje de-
cyzjeÎ o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego
w terminie do dnia 31 sierpnia danego rokuº. Po ust. 3 ustawodawca
dodaø ust. 3a w brzmieniu: ¹Nauczycielom, ktoÂrzy zøozÇaÎ wnioski
o podjeÎ cie odpowiednio posteÎpowania kwalifikacyjnego lub egzami-
nacyjnego do dnia 31 pazÂdziernika danego roku wøasÂciwy organ,
o ktoÂrym mowa w ust. 4, wydaje decyzjeÎ o nadaniu lub o odmowie
nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia
danego rokuº.

OdejsÂcie to jest naturalnym rozwiaÎzaniem, w praktyce bowiem
wieÎkszosÂcÂ nauczycieli skøada wniosek o podjeÎ cie posteÎpowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego bezposÂrednio po zakonÂcze-
niu stazÇu i uzyskaniu oceny dorobku zawodowego, a zatem z konÂ -
cem czerwca. Alternatywnie do likwidacji okresoÂw prowadzenia
posteÎpowanÂ kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (sesji) ustawodaw-
ca wprowadziø rozwiaÎzania przewidujaÎce rozstrzygnieÎ cie, zobowiaÎ-
zujaÎce organy wydajaÎce decyzje o nadaniu lub odmowie nadania
stopnia awansu zawodowego do wydawania decyzji w konkretnych
terminach: do 31 sierpnia danego roku i do 31 grudnia danego
roku.

Ze wzgleÎdu na mozÇliwosÂcÂ zøozÇenia wniosku w terminie po
30 czerwca pojawiø sieÎ nowy zapis w art. 9d ust. 7 KN: ¹Nauczyciel
stazÇysta i nauczyciel kontraktowy skøadajaÎ wniosek o podjeÎ cie od-
powiednio posteÎpowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego
w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres
stazÇu. Nauczyciel mianowany mozÇe zøozÇycÂ wniosek o podjeÎ cie posteÎ -
powania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozy-
tywnej oceny dorobku zawodowego za okres stazÇu. W przypadku
niedotrzymania terminoÂw zøozÇenia wnioskoÂw, nauczyciele ci obowiaÎ-
zani saÎ do ponownego odbycia stazÇu w peønym wymiarzeº. Ustawo-
dawca wieÎ c odstaÎpiø od dotychczasowego rygoru zøozÇenia przez na-
uczycieli stazÇystoÂw i kontraktowych wniosku o podjeÎ cie odpowiednio
posteÎpowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego w terminie 14
dni od otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres
stazÇu. W zamian przewidziano koniecznosÂcÂ zøozÇenia wniosku w roku
uzyskania tej oceny. Podobnie, jak to jest obecnie, odstaÎpienie od
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tych terminoÂw, zgodnie z art. 9d ust. 7 KN beÎdzie powodowacÂ ko-
niecznosÂcÂ powtoÂrzenia stazÇu.

3. WYDèUZÇ ENIE SÂCIEZÇ KI AWANSU ZAWODOWEGO

Nowe przepisy nie zmieniajaÎ døugosÂci stazÇu na kolejne stopnie
awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9c ust. 1 KN nauczyciele stazÇysÂci
odbywajaÎ stazÇ w wymiarze 9 miesieÎ cy, kontraktowi i mianowani ±
w wymiarze 2 lat i 9 miesieÎ cy.

W art. 9d ust. 4 KN ustawodawca wprowadziø jednakzÇe zasadeÎ
niezbeÎdnych okresoÂw przejsÂciowych, uniemozÇliwiajaÎc rozpoczynanie
stazÇu na kolejny ze stopni natychmiast po uzyskaniu poprzedniego
stopnia awansu. Nauczyciel kontraktowymozÇe zaczaÎcÂ stazÇ na stopienÂ
nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej
2 lat, a nauczyciel mianowany mozÇe przystaÎpicÂ do stazÇu na stopienÂ
nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej roku. W praktyce mozÇliwy dotychczas awans na stopienÂ na-
uczyciela dyplomowanego w ciaÎgu 7 lat wzrasta do okresu co naj-
mniej 10 lat pracy w szkole. Oznacza to, izÇ dodatkowym warunkiem
uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego, o ktoÂrych mowa
w art. 9b KN, staje sieÎ roÂwniezÇ warunek przepracowania niezbeÎdne-
go okresu na stanowisku nauczyciela.

Wprowadzenie tych przepisoÂw ma uzasadnienie w obserwowa-
nym procesie realizacji awansu zawodowego przez nauczycieli. Do-
tychczasowe normy przewidujaÎce roÂwnoczesne znaczaÎce przeszere-
gowanie pøacowe powodowaøy nadmiernaÎ presjeÎ i koncentrowanie
sieÎ nauczycieli wyøaÎcznie na kwestiach awansu, a nie na efektach
ksztaøcenia i wychowania dzieci oraz møodziezÇy8. Zastosowane regu-
lacje ¹majaÎ umozÇliwiacÂ nauczycielowi wypracowanie warsztatu i me-
tod pracy, jak roÂwniezÇ niezbeÎdnej analizy i oceny efektoÂw dziaøanÂ
podjeÎ tych w okresie poprzednio odbywanego stazÇuº9.

8 Nowelizacja Karty Nauczyciela w 2004 r., s. 8.
9 TamzÇe.
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Istotna zmiana zaszøa tezÇ w art. 9d ust. 5. Brzmi on nasteÎpujaÎco:
¹W przypadku nieobecnosÂci nauczyciela w pracy z powodu czasowej
niezdolnosÂci do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiaÎzku
sÂwiadczenia pracy lub urlopu innego nizÇ urlop wypoczynkowy, trwa-
jaÎcej nieprzerwanie døuzÇej nizÇ miesiaÎc, stazÇ ulega przedøuzÇeniu o czas
trwania tej nieobecnosÂci. W przypadku nieobecnosÂci døuzÇszej nizÇ rok
nauczyciel obowiaÎzany jest do ponownego odbycia stazÇu w peønym
wymiarzeº.

W konsekwencji wprowadzono zmiany roÂwniezÇ w stosunku do
nauczycieli korzystajaÎcych juzÇ z odreÎbnej formuøy awansu zawodo-
wego (na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego) okresÂlonej w art. 9e
KN. Dyrektor szkoøy beÎdzie moÂgø zøozÇycÂ wniosek o podjeÎ cie posteÎ -
powania kwalifikacyjnego o awans na stopienÂ nauczyciela dyplomo-
wanego, jesÂli:

± legitymuje sieÎ nieprzerwanym okresem pracy na tym stanowi-
sku, wynoszaÎcym co najmniej 3 lata (w przypadku nauczyciela posia-
dajaÎcego co najmniej stopienÂ naukowy doktora to co najmniej 2 lata),

± legitymuje sieÎ wyroÂzÇniajaÎcaÎ ocenaÎ pracy,
± upøyneÎ øy co najmniej 4 lata od dnia nadania stopnia nauczycie-

la mianowanego (w przypadku nauczyciela posiadajaÎcego co naj-
mniej stopienÂ naukowy doktora wystarczaÎ 3 lata).

Poprzedni zapis przewidywaø, aby okres pracy dyrektora na tym
stanowisku wynosiø 2 lata i 9 miesieÎ cy (9 miesieÎ cy w przypadku na-
uczyciela z doktoratem) oraz legitymowanie sieÎ dobraÎ lub wyroÂzÇnia-
jaÎcaÎ ocenaÎ pracy.

Zgodnie z przyjeÎ taÎ w nowelizacji koncepcjaÎ wydøuzÇania okresu
potencjalnej mozÇliwosÂci osiaÎgania najwyzÇszego stopnia awansu za-
wodowego zmiany dotyczaÎ tezÇ art. 9c ust. 2 KN, ktoÂrym uregulo-
wano okresy stazÇu dla nauczycieli. StazÇ w mysÂl nowych przepisoÂw
zostaø wydøuzÇony: dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych
posiadajaÎcych minimum doktorat ± z 9 miesieÎ cy do 1 roku i 9 mie-
sieÎ cy. NalezÇy tezÇ dodacÂ, zÇe ograniczono dyrektorom szkoÂ ø mozÇli-
wosÂcÂ skracania stazÇu nauczycielom akademickim, ktoÂ rzy z dniem
nawiaÎzania stosunku pracy w szkole otrzymali stopienÂ nauczyciela
kontraktowego.
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SumujaÎc powyzÇsze uwagi, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe potencjalna døu-
gosÂcÂ sÂciezÇki awansu zawodowego nauczyciela zatrudnionegow szkole
w sÂwietle znowelizowanej Karty Nauczyciela przedstawia sieÎ nasteÎ -
pujaÎco:

± stazÇysta ± stazÇ 9 miesieÎ cy (na stopienÂ nauczyciela kontrakto-
wego),

± kontraktowy ± obowiaÎzkowe 2 lata pracy w szkole plus stazÇ

2 lata 9 miesieÎ cy (na stopienÂ nauczyciela mianowanego),
± mianowany ± obowiaÎzkowy rok pracy w szkole plus stazÇ 2 lata

9 miesieÎ cy (na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego).

4. WZMOCNIENIE KONTROLI PANÂ STWA NAD PROCESEM AWANSU

Aby wzmocnicÂ panÂ stwowaÎ kontroleÎ nad procesem awansu zawo-
dowego, zmieniony zostaje art. 9g ust. 2 KN dotyczaÎcy komisji kwa-
lifikacyjnych i egzaminacyjnych. Powodem zmian jest m.in. wpøyw,
jaki uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego ma na stabilizacjeÎ
i nabycie uprawnienÂ ochronnych wynikajaÎcych z tej ustawy. Jedno-
czesÂnie przewiduje sieÎ odreÎbnaÎ procedureÎ w zakresie przeksztaøcania
stosunku pracy w zwiaÎzku z uzyskaniem stopnia nauczyciela miano-
wanego.

Po zmianach skøad komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubie-
gajaÎcych sieÎ o awans na stopienÂ nauczyciela mianowanego to:

± przedstawiciel organu prowadzaÎcego szkoøeÎ (przewodniczaÎcy),
± przedstawiciel organu sprawujaÎcego nadzoÂr pedagogiczny (ku-

ratorium osÂwiaty),
± dyrektor szkoøy,
± dwoÂch ekspertoÂw z listy ustalonej przez ministra osÂwiaty.
W stosunku do poprzednich rozwiaÎzanÂ przewiduje sieÎ zatem teÎ

samaÎ liczbeÎ czøonkoÂw komisji, ale na miejsce jednego z ekspertoÂw
wchodzi przedstawiciel organu sprawujaÎcego nadzoÂr pedagogiczny10.

Wprowadzono istotny zapis, ktoÂ ry przewiduje nowe obowiaÎzki
dla dyrektora szkoøy. OtoÂzÇ na mocy art. 9d ust. 8 KN zostaje on

10 Z kuratorium osÂwiaty.
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zobowiaÎzany do corocznego umieszczania w arkuszu organizacyjnym
liczby nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przy-
steÎpujaÎcych do posteÎpowanÂ kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych
w roku szkolnym. RoÂwniezÇ w arkuszu dyrektor powinien wskazacÂ
terminy zøozÇenia przez nauczycieli wnioskoÂw o podjeÎ cie tych posteÎ -
powanÂ .

PowyzÇsza regulacja, zresztaÎ zupeønie nowa, wpisuje sieÎ konsek-
wentnie w caøy kompleks dziaøanÂ definiujaÎcych system awansu zawo-
dowego. NalezÇy zaznaczycÂ, izÇ arkusz organizacyjny szkoøy zatwierdza
ostatecznie organ prowadzaÎcy, ktoÂ ry jest roÂwniezÇ zobowiaÎzany do
ustalania wysokosÂci dodatkoÂw do wynagrodzenia na kazÇdym ze stop-
ni awansu zawodowego. A zatem przepisy te majaÎ znaczenie w kon-
teksÂcie obowiaÎzkoÂw pøacowych samorzaÎdu.

5. EKSPERCI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

W PROCESIE AWANSU

Kluczowymi postaciami w caøej strukturze awansu zawodowego
nauczyciela saÎ eksperci bioraÎcy udziaø w komisjach na kazÇdym z eta-
poÂw awansu. Oni bowiem muszaÎ zadbacÂ o jednolitosÂcÂ kryterioÂw
i sposobu oceniania dorobku zawodowego nauczycieli. To zasÂ wy-
maga fachowego przygotowania, wiedzy merytorycznej w zakresie
specjalnosÂci, jakaÎ reprezentuje nauczyciel, umiejeÎ tnosÂci pracy w zes-
pole i stosowania sieÎ do przepisoÂw prawnych odnosÂnie do procedury
awansu nauczycieli. Z pewnosÂciaÎ z tego wzgleÎdu w art. 9g ust. 11a KN
wprowadzone zostajaÎ nowe rozwiaÎzania, zaostrzajaÎce rygory doty-
czaÎce ekspertoÂw, w tym gwarantujaÎce ich nieustanne doskonalenie
zawodowe.

Zgodnie z nowymi zasadami na listeÎ ekspertoÂw Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu beÎdzie mozÇna wpisacÂ wyøaÎcznie osobeÎ , ktoÂ ra:
posiada co najmniej wyzÇsze wyksztaøcenie magisterskie, jest nauczy-
cielem dyplomowanym, a po uzyskaniu tego stopnia przepracowaøa
co najmniej 3 lata i w tym czasie ukonÂczyøa szkolenie z wynikiem
pozytywnym dla kandydatoÂw na ekspertoÂw w placoÂwce doskonale-
nia nauczycieli o zasieÎgu ogoÂ lnokrajowym, ma co najmniej 10-letni
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stazÇ pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej
albo artystycznej. Ponadto osoba ta musi speøniacÂ jeden z nasteÎpujaÎ-
cych warunkoÂw:

± powinna bycÂ nauczycielem akademickim zatrudnionymw szko-
le wyzÇszej, ksztaøcaÎcej nauczycieli, wychowawcoÂw i innych pracowni-
koÂw pedagogicznych, o ktoÂrych mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 1a KN,

± powinna bycÂ nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szko-
le, placoÂwce lub innej jednostce organizacyjnej, o ktoÂ rej mowa w art.
1 KN,

± powinna bycÂ konsultantem wspoÂ øpracujaÎcym z Centrum Edu-
kacji Artystycznej,

± powinna bycÂ wychowawcaÎ, pedagogiem lub psychologiem za-
trudnionym w publicznej placoÂwce opiekunÂczo-wychowawczej lub
publicznym osÂrodku adopcyjno-opiekunÂczym.

OproÂcz tego speønia warunki, o ktoÂrych mowa w art. 10 ust. 5 pkt
1-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ± Karta Nauczyciela, tzn. posiada
obywatelstwo polskie11, ma peønaÎ zdolnosÂcÂ do czynnosÂci prawnych
i korzysta z praw publicznych, nie toczy sieÎ przeciwko niej posteÎpo-
wanie karne, dyscyplinarne czy tezÇ posteÎpowanie o ubezwøasnowol-
nienie, nie byøa karana za przesteÎpstwo popeønione umysÂlnie.

Ekspertem mozÇe zostacÂ osoba, ktoÂ ra nie byøa tezÇ karana dyscy-
plinarnie i uzyskaøa rekomendacjeÎ zawierajaÎcaÎ opis dorobku zawo-
dowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydanaÎ przez
instytucjeÎ lub stowarzyszenie dziaøajaÎce w systemie osÂwiaty i wycho-
wania, szkolnictwa wyzÇszego i nauki lub na ich rzecz albo nauczyciel-
ski zwiaÎzek zawodowy. W przypadku nauczycieli zatrudnionych
w publicznych placoÂwkach opiekunÂczo-wychowawczych i osÂrodkach
adopcyjno-opiekunÂczych powinna ona posiadacÂ pisemnaÎ opinieÎ wraz
z uzasadnieniem, wystawionaÎ przez instytucjeÎ lub stowarzyszenie
dziaøajaÎce w systemie pomocy spoøecznej albo nauczycielski zwiaÎzek
zawodowy.

Warto przypomniecÂ, zÇe dotychczasowe warunki w tym zakresie
sprowadzaøy sieÎ do: posiadania wyzÇszego wyksztaøcenia magister-

11 WymoÂg ten nie dotyczy obywateli panÂ stw Unii Europejskiej.

NOWELIZACJA KARTY NAUCZYCIELA 313



skiego, speønienia warunkoÂw dotyczaÎcych obywatelstwa i niekaral-
nosÂci (art. 10 ust. 5 pkt 1-4 KN) i uzyskania stosownej rekomendacji.

W noweli ustawy uszczegoÂ øowiono roÂwniezÇ powody skresÂlenia
z listy ekspertoÂw (art. 11c KN). SaÎ one nasteÎpujaÎce:

± na wniosek eksperta,
± na umotywowany wniosek organu powoøujaÎcego komisjeÎ eg-

zaminacyjnaÎ lub kwalifikacyjnaÎ, lub organu sprawujaÎcego nadzoÂr
pedagogiczny, w przypadku gdy: ekspert dwukrotnie nie wezÂmie
udziaøu w komisji, do ktoÂrej zostaø powoøany i nie usprawiedliwi tej
nieobecnosÂci lub tezÇ nie przestrzega przepisoÂw dotyczaÎcych posteÎpo-
wania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego,

± nie speønia warunkoÂw okresÂlonych w ust. 11a pkt 5 i 6 (np.
przestaø pracowacÂ w zawodzie nauczyciela),

± w sytuacji prawomocnego ukarania karaÎ dyscyplinarnaÎ,
± w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
ZaroÂwno wpis na listeÎ ekspertoÂw, jak i odmowa wpisu oraz skre-

sÂlenie z tej listy nasteÎpuje w drodze decyzji administracyjnej ministra
wøasÂciwego do spraw osÂwiaty i wychowania (art. 11d KN). Nauczy-
ciele aktualnie wykonujaÎcy prace eksperckie saÎ zobowiaÎzani do
31 grudnia 2006 r. ukonÂczycÂ wyzÇej wspomniane szkolenie.

UWAGI KONÂ COWE

PowyzÇej przedstawiono najistotniejsze zmiany dotyczaÎce awansu
zawodowego nauczycieli w Karcie Nauczyciela. NalezÇaøo oczekiwacÂ
wprowadzenia znacznych rygoroÂw w zwiaÎzku z odnotowywanymi
przypadkami naduzÇywania dotychczas realizowanej procedury, zwøa-
szcza na poziomie awansu na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego
oraz powoøywania i pracy ekspertoÂw. OdwoøujaÎc sieÎ do wczesÂniej-
szych spostrzezÇenÂ i chociazÇby do dosÂwiadczenÂ zwiaÎzanych z zakonÂ -
czeniem posteÎpowanÂ kwalifikacyjnych na stopienÂ nauczyciela dyplo-
mowanego w grudniu, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe zmiany nowelizujaÎce do-
tychczasowe przepisy poszøy w dobrym kierunku. Ankietowani wi-
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zytatorzy i eksperci z wojewoÂdztwa podkarpackiego, ktoÂ rzy uczest-
niczyli w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych12, zauwazÇyli, zÇe
wøasÂciwie nie byøo søabych teczek dokumentujaÎcych wymagania. Pre-
zentowane dziaøania i ich efekty byøy znaczaÎce i godne podkresÂlenia,
a ocena punktowa wysoka. Dokumentacja zawarta w teczkach na-
stawiona byøa na osiaÎgnieÎ cia nauczyciela, a nie na wykonywanie, jak
dotychczas zadanÂ . I w konÂcu przeprowadzone rozmowy z nauczycie-
lami, ktoÂ rzy ubiegali sieÎ o awans na stopienÂ nauczyciela dyplomowa-
nego, pozwoliøy na uwiarygodnienie przygotowanej ¹teczkiº, rozwia-
nie niejasnosÂci i przede wszystkim poszerzenie obrazu jakosÂci wyko-
nywanej pracy na rzecz sÂrodowiska szkolnego. Konieczna jest jednak
osobista lektura tej ustawy, aby zapoznacÂ sieÎ ze szczegoÂ øami nowych
i zmienionych przepisoÂw prawnych.

I druga uwaga. Eksperci oceniajaÎcy stopienÂ speønienia przez na-
uczyciela wymaganÂ koniecznych do osiaÎgnieÎ cia kolejnego szczebla
w hierarchii zawodowej, realnie wpøywajaÎ na jego rozwoÂ j i jakosÂcÂ pra-
cy polskiej szkoøy, a w odniesieniu do katechetoÂw takzÇe na ich forma-
cjeÎ oraz efektywnosÂcÂ posøugi ewangelizacyjnej w sÂrodowisku szkol-
nym i parafialnym. BioraÎ wieÎ c na siebie duzÇaÎ odpowiedzialnosÂcÂ13. Po
zaprezentowanych zmianach legislacyjnych przejrzystsza jest pozycja
prawna ekspertoÂw i wyzÇsze beÎdaÎ, jak nalezÇy saÎdzicÂ, ich kompetencje
w zakresie oceniania wymaganÂ przez awansujaÎcych nauczycieli14.

PrzyjeÎ te zapisy, moÂwiaÎce o koniecznej obecnosÂci nauczyciela
w posiedzeniu komisji na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego i pracy
ekspertoÂw, jak i rozwiaÎzania dotyczaÎce zmiany dotychczasowych ter-
minoÂw, wydøuzÇenia sÂciezÇki awansu i wzmocnienia nad niaÎ kontroli
panÂstwa, powinny przyniesÂcÂ korzysÂcÂ caøemu systemowi awansu za-
wodowego nauczycieli. Z pewnosÂciaÎ wpøynaÎ tezÇ na efektywnosÂcÂ po-
søugi katechetycznej nauczycieli religii.

12 Opinia zostaøa sformuøowana na podstawie badanÂ wøasnych przeprowadzo-

nych w styczniu 2005 r. wsÂroÂd 30 wizytatoroÂw i ekspertoÂw.
13 Zob.W. Janiga,Ekspert katechetyczny komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej

w sÂwietle obowiaÎzujaÎcego prawa, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº, 2004, t. 7,

s. 143-156.
14 NiektoÂre z przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ postulowano juzÇ wczesÂniej. Por. tamzÇe,

s. 151-155.
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DOKTRYNA, KULT I ORGANIZACJA
KOSÂCIOèA MORMONOÂ W

Powstanie KosÂcioøa Jezusa Chrystusa SÂwieÎ tych w Dniach Ostat-
nich (mormonoÂw) jest fenomenem natury psychologicznej, socjolo-
gicznej, a nade wszystko religijnej1. Wyznanie, ktoÂ re narodziøo sieÎ na
kontynencie amerykanÂskim w pierwszej poøowie XIX w. wsÂroÂd imig-
rantoÂw przybyøych do Nowego SÂwiata z Niemiec, Skandynawii, Ir-
landii i Anglii, jest ewenementem nie tylko w wymiarze Ameryki.
Mormonizm w trakcie swojej ± jak na religieÎ ± kroÂ tkiej historii prze-
szedø ewolucjeÎ od sekty pogardzanej i przesÂladowanej przez otocze-
nie do szanowanego i zÇywotnego wyznania2.

ROZWOÂ J KOSÂCIOèA MORMONOÂ W

ZaøozÇycielem ¹nowej religiiº byø wedle doktryny mormonoÂw sam
Chrystus, ktoÂ ry misjeÎ odnowienia Swego kosÂcioøa na Ziemi powie-
rzyø ubogiemu amerykanÂskiemu chøopcu JoÂzefowi Smithowi. Mor-

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 W aspekcie teologicznym mormoni, nazywajaÎc sieÎ ¹sÂwieÎ tymiº, odwoøujaÎ sieÎ do

biblijnego oznaczenia czøonkoÂw kosÂcioøa i nie nadajaÎ sobie zÇadnego specjalnego sta-

tusu. Por. Media Pack, [b.m.r.]; P. StawinÂ ski, Mormonizm, w: Sekty i zwiaÎzki wyzna-

niowe, red. J. Sztumski, Kielce 2000, s. 86; por. takzÇe: J. B. Allen, G. M. Leonard, The

Story of the Latter-day Saints, Deseret 1976; N. Anderson, Deseret Saints, Chicago

1942; T. O'Dea, The Mormons, Chicago 1957; S. Piekarski, Prawdy i herezje, War-

szawa 1930.
2 TamzÇe, s. 84.



moni zaliczani tradycyjnie ± acz niesøusznie ± do wyznanÂ protestanc-
kich, nie identyfikujaÎ sieÎ z zÇadnym szerszym nurtem religijnym w ra-
mach chrzesÂcijanÂ stwa. Specyficzna doktryna nie pozwala bowiem na
uznanie ich za wspoÂ lnoteÎ chrzesÂcijanÂ skaÎ3.

RozwoÂ j wiaÎzÇe sieÎ z osobaÎ JoÂzefa Smitha (1805-1844). WedleHis-

tory of the Church w 1820 r. Smith doznaø pierwszej wizji, kiedy to
Ojciec i Syn, odpowiadajaÎc na pytanie odnosÂnie do przynalezÇnosÂci do
jakiegosÂ kosÂcioøa, nakazali mu, aby nie przysteÎpowaø do zÇadnego
wyznania, gdyzÇ wszystkie saÎ w bøeÎdzie i stanowiaÎ hanÂbeÎ w oczach
Pana4. Ogøosiwszy fakt uzyskania pouczenÂ od Boga, sÂciaÎgnaÎø Smith
na siebie szykany i przesÂladowania ze strony religijnie skøoÂconego
sÂrodowiska. To, co od poczaÎtku wyroÂzÇniaøo mormonoÂw i co przyspa-
rzaøo im tak wielu wrogoÂw oraz zbrojnych oponentoÂw, to ostentacyj-
ne manifestowanie wøasnego posøannictwa jako ludu wybranego
i alienowanie sieÎ od spoøecznosÂci lokalnej. Do tego doszøa walka
o dominacjeÎ ekonomicznaÎ na wybranym terenie i zbrojne zajeÎ cie
ziem nad Wielkim Jeziorem Søonym w stanie Utah w celu zaøozÇenia
tam wøasnego mormonÂskiego panÂstwa5. W dniach 21-22 wrzesÂnia
1823 r. podczas kolejnego widzenia Smitha nawiedziø anioø Moroni,
ktoÂ ry ujawniø fakt ukrycia sÂwieÎ tej ksieÎgi napisanej na zøotych pøytach.
Anioø miaø pouczycÂ takzÇe Smitha co do jego roli w dziele odnowienia
ewangelii i przetøumaczenia KsieÎgi Mormona (od imienia Mormona,
ojca anioøa Moroni).

Pierwsi zwolennicy nauk Smitha rekrutowali sieÎ , tak jak jego
rodzina, gøoÂwnie sposÂroÂd przybyszoÂw z innego miejsca ± gøoÂwnie
ludzi, ktoÂ rzy nie zdaÎzÇyli lub w ogoÂ le nie dane im byøo zajaÎcÂ istotniej-
szej pozycji w hierarchii spoøecznej. Byli to ludzie, ktoÂ rzy niewiele

3 Por. np.: A. Tokarczyk, Protestantyzm, Warszawa 1980, s. 222-230. W materia-

øach informacyjnych Biura KosÂcioøa w Warszawie czytamy m.in.: ¹Mormoni nie saÎ

protestantami ani zÇadnym kosÂcioøem wymysÂlonym przez czøowieka; wiedzaÎ, zÇe Chrys-

tus przyszedø na sÂwiat i sam osobisÂcie odnowiø swoÂ j KosÂcioÂ øº. Czy wiesz, zÇe mormoni

[...], Warszawa [b.r.]. Por. takzÇe: J. J. Barret, Joseph Smith and the Restoration, Provo

1982; L. L. Bennion, The Religion of the Latter-Day Saints, 1940.
4 TamzÇe.
5 M. Libiszowa-ZÇ oÂ øtkowska,KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce, Warszawa

2001.
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skorzystali z dostatku obiecywanego przez AmerykeÎ , dosÂcÂ anonimo-
wa masa czøonkowska licznych kosÂcioøoÂw, do jakiej zwroÂciø sieÎ Smith,
nazywajaÎc ich ¹sÂwieÎ tymiº i obiecujaÎc rzaÎdy6.

6 kwietnia 1830 r. JoÂzef Smith Jr zorganizowaø w Fayette (Nowy
Jork) KosÂcioÂ ø Chrystusa (Church of Christ). JuzÇ 9 czerwca zebraøa sieÎ
pierwsza konferencja KosÂcioøa, ktoÂ ry skupiaø 27 wiernych. Druga,
majaÎca miejsce 26 wrzesÂnia 1830 r., zgromadziøa juzÇ 62 osoby. Po-
czaÎtkowo mormonizm byø ruchem ubogich farmeroÂw, ktoÂ rzy znalezÂli
w nim oparcie duchowe i ekonomiczne7. Rychøo jednak rozpoczeÎ to
aktywnaÎ dziaøalnosÂcÂ misyjnaÎ. PoczaÎtkowo objeÎ to niaÎ stany Nowy
Jork, Missouri i Ohio. 4 lutego 1831 r. zostaø wysÂwieÎ cony biskup
KosÂcioøa Edward Patridge, 18 grudnia ± pierwszy patriarcha KosÂcio-
øa, JoÂzef Smith Sr.

WiosnaÎ 1831 r. mormoni osiedlili sieÎ w Ohio, potem w Missouri
(gdzie w Kirtland w 1838 r. nastaÎpiø krach ich banku Safety). Mimo zÇe
jako miejsce, na ktoÂrym miaø stanaÎcÂ Nowy Syjon, wskazano Indepen-
dence, nie zarzucono zamiaru osiedlenia sieÎ w Kirtland. Pomimo
wygnania SÂwieÎ tych z Independence ¹uwazÇajaÎ nadal mormoni to
miejsce za przyszøy Syjon, a obecnaÎ stoliceÎ nad Wielkim Jeziorem
Søonym za czasowy tylko pobyt i miejsce wygnaniaº8.

W 1838 r. w Kirtland i okolicy doszøo do wystaÎpienÂ antymormonÂ -
skich. PrzesÂladowania skierowane przeciwko SÂwieÎ tym spowodowaøy,
zÇe opusÂcili oni Kirtland, zakøadajaÎc wMissouri nowaÎ osadeÎ Far West.
Przybyøy tam 4 marca 1838 r. JoÂzef Smith popadø w konflikt z najblizÇ-
szymi wspoÂ øpracownikami pionierskiego okresu KosÂcioøa, skutkiem
czego ekskomunikowano DavidaWhitmera i Oliwiera Cowdery'ego.
Mormoni zbudowali sÂwiaÎtynieÎ , dzieÎki czemu Far West staøo sieÎ na-
miastkaÎ Independence. Gøoszone tam kazania staøy sieÎ przyczynaÎ
kolejnych konfliktoÂw z wyznawcami innych religii. JuzÇ w 1839 r.
mormoni zostali wygnani do Illinois. Rok poÂzÂniej, przekroczywszy
Missisipi, osiedlili sieÎ w hrabstwie Hanocock, gdzie na brzegach rzeki

6 P. StawinÂ ski,Mormonizm, s. 64; por. M. E. Marty, Pilgrims in Their Own Land.

500 Years of Religion in America, New York 1987, s. 200.
7 M. Libiszowa-ZÇ oÂ øtkowska, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce.
8 Encyklopedia kosÂcielna, Warszawa 1883, s. 129.
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pobudowali nowaÎ siedzibeÎ ± Nauvoo9. ¹Søowem mieli mormoni
w granicach stanu Illinois urzaÎdzicÂ teokracjeÎ , do przewodniczenia
ktoÂrej powoøany byø Smith jako zwierzchnik cywilny, generaø, pro-
rok, naczelnik kosÂcioøa i natchniony organ woli BozÇej. Jakby czaro-
dziejskaÎ siøaÎ wyrosøo niby z ziemi nowe pieÎkne miasto. Prawodaw-
stwo stanu Illinois udzieliøo jego mieszkanÂcom tak rozlegøych swo-
boÂd, zÇe wobec urzeÎdnikoÂw stanu faktycznie byli prawie niepodleg-
øymiº10.

Rok 1844 przynioÂ sø nasteÎpny powazÇny konflikt, brzemiennyw na-
steÎpstwa, okresÂlajaÎce dalszy bieg historii KosÂcioøa11. Grupa dysyden-

9 Nauvoo ± z hebr. naÃvaÃ ± oznacza ¹pieÎkne miejsceº.
10 Encyklopedia kosÂcielna, s. 129.
11 Jak zauwazÇa A. M. WoÂ jtowicz (MormonÂski okultyzm, www.racjonalista.pl)

jeszcze 15 marca 1842 r. Joseph Smith zostaø przyjeÎ ty do masonerii. NasteÎpnego dnia

otrzymaø drugi i trzeci z najwyzÇszych stopni w lozÇy. 4 maja 1842 r. jako przywoÂdca

KosÂcioøa mormonÂskiego zaraz po tym wydarzeniu wprowadziø do swojej grupy wy-

znaniowej ceremonieÎ endowment, beÎdaÎcaÎ kopiaÎ obrzeÎdoÂw wolnomularskich. Wiele

znakoÂw, symboli czy tezÇ ¹uchwytoÂw reÎkiº zaczerpnaÎø wøasÂnie stamtaÎd. PiszaÎc o kon-

taktach Smitha z masoneriaÎ, Wojtowicz stwierdza, izÇ nie sposoÂb jest nie nadmienicÂ, zÇe

wøasÂnie on byø twoÂrcaÎ LozÇy w Nauvoo. ¹Wielu historykoÂw amerykanÂskich stwierdza,

zÇe z biegiem czasu masoneria zaczeÎ øa wywieracÂ wpøyw na mormonizm. Smith roÂwniezÇ

z czasem wøaÎczyø masonÂski rytuaø do KsieÎgi Mormona, o czym pisze John L. Brooke

w swojej ksiaÎzÇce The Refiner's Fire: The Making of Mormon Cosmology, 1644-1844.

OpisujaÎc w sposoÂb gaweÎdziarski, Brooke przedstawia w swojej pracy historieÎ odkrycia

zøotych pøyt i tworzenia KsieÎgi Mormona. Jego zdaniem stan Vermont byø terenem

nadajaÎcym sieÎ wspaniale dla bractwa wolnomularskiego. Zdaniem Johna Brooke'a

wolnomularstwo w wydaniu mormonÂskim byøo sÂcisÂle powiaÎzane z rzekomo odnale-

zionymi przez Smitha zøotymi pøytami. Kamienny skarbiec, o ktoÂrym czeÎ sto mawiaø

Smith, roÂwniezÇ byø urzaÎdzony na styl masonÂski, majaÎc KroÂ lewski èuk. To wøasÂnie pod

nim, zdaniem Smitha, przemawiaø niegdysÂ prorok Enoch, objasÂniajaÎc masonÂskie mis-

teria. W jego roÂwniezÇ wneÎ trzu znajdowaøa sieÎ zøota pøyta, podtrzymywana przez cztery

kolumny na wzoÂr sÂwiaÎtyni Salomona. W kosmologii Smitha prorok Enoch odgrywaø

centralnaÎ roleÎ . W czerwcu 1829 r. Smith obiecaø Oliverowi Cowdery'emu, Davidowi

Whitmerowi i Martinowi Harrisowi, ktoÂ rzy nie tylko (rzekomo) widzieli zøote pøyty,

ale i kamienie Urim i Thummim, otrzymanie szpady Labana. Wszystkie te artefakty

posiadaøy swojaÎ masonÂskaÎ analogieÎ . Lucy Mack Smith w swoim reÎkopisie podaje, zÇe

najbardziej zaangazÇowanym w rozwoÂ j lozÇy masonÂskiej byø oproÂcz Smitha Oliver Cow-

dery, ktoÂ ry usilnie przez okultystyczne sztuczki staraø sieÎ wraz ze Smithem zabiegacÂ

o zdobycie coraz to nowych zdolnosÂci. Kontakty Smitha z wolnomularstwem z biegiem

czasu spowodowaøy, zÇe sam Smith stawaø sieÎ coraz bardziej «zawiøy». MormonÂski
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toÂw, popadøszy w konflikt z JoÂzefem Smithem, rozpoczeÎ øa wydawa-
nie pisma ¹Nauvoo Expositorº (¹Demaskatorº), w ktoÂ rym krytyko-
wano tak samego proroka, jak i jego najblizÇszych wspoÂ øpracowni-
koÂw. Prorok, beÎdaÎc zarazem merem miasta, wydaø polecenie zni-
szczenia pras w drukarni wydajaÎcej ¹Nauvoo Expositorº. Czyn ten
wywoøaø zdecydowanaÎ reakcjeÎ wøadz hrabstwa. Nakazano aresztowa-
nie JoÂzefa Smitha, jego brata Hiruma oraz innych mormonoÂw oskar-
zÇonych o wspoÂ øudziaø12. Dla wyegzekwowania nakazu powoøano
pod bronÂ milicjeÎ hrabstwa. Wobec groÂzÂb dowodzaÎcego milicjaÎ guber-
natora Illinois zburzenia miasta i stosowania odpowiedzialnosÂci zbio-
rowej, JoÂzef Smith wraz z pozostaøymi przywoÂdcami mormonÂskimi,
aby uniknaÎcÂ rozlewu krwi, zdecydowaø poddacÂ sieÎ zarzaÎdzeniom
wøadz. Mormoni zostali uwieÎ zieni w areszcie w Carthagenie. Guber-
nator stanu poreÎ czyø aresztowanym bezpieczenÂstwo osobiste.
27 czerwca 1844 r. sfanatyzowany tøum przeciwnikoÂw religii mor-
monÂskiej, prowadzony przez predykanta Levi'ego Williamsa wtarg-
naÎø do wieÎ zienia, mordujaÎc JoÂzefa Smitha i jego brata13. SÂmiercÂ
pierwszego Proroka staøa sieÎ wydarzeniem otwierajaÎcym nowy okres
w historii KosÂcioøa.

apostoø John Widtsoe stwierdza, zÇe duzÇa grupa mormonÂskich przedstawicieli byøa

zwiaÎzana z masoneriaÎ. Do niej nalezÇy zaliczycÂ: brata Josefa Hyruma, Hebera C. Kim-

balla, Elijaha Fordhama, Newela K. Whitneya. Z czasem Smith roÂwniezÇ nalegaø (dosÂcÂ

agresywnie), by tego typu kontakty miaø Adams i John C. Bennett. Wobec tak duzÇego

zainteresowania (najprawdopodobniej wymuszonego przez Smitha) wolnomular-

stwem mormoni zøozÇyli petycjeÎ do Wielkiego Mistrza Stanu Illinois z prosÂbaÎ o zaøozÇe-

nie nowej lozÇy w Nauvoo. DopinajaÎ swego w 1842 r., mimo izÇ nie otrzymali jeszcze

oficjalnej zgody z Illinois. PoczaÎtki zwiaÎzkoÂw Smitha z masoneriaÎ zostaøy roÂwniezÇ

opisane w historii KosÂcioøa mormonÂskiego. Pod dataÎ 15 marca 1842 r. mozÇemy prze-

czytacÂ: «Wieczorem otrzymuje pierwszy stopienÂ w lozÇy masonÂskiej wNauvoo» (s. 552).

Jego czøonkostwo w masonerii w powazÇnym stopniu oddziaøywaøo na rozwoÂ j KosÂcioøa

mormonÂskiego, a zwøaszcza ceremonii sÂwiaÎtynnych. NiektoÂ rzy historycy przyjmujaÎ za

dateÎ pierwszych kontaktoÂw Smitha z masoneriaÎ dzienÂ 15 marca 1842 r. Niecaøe dwa

miesiaÎce poÂzÂniej, a wieÎ c 4 maja 1842 r., Smith przedstawiø swojaÎ koncepcjeÎ wystroju

sÂwiaÎtyni mormonÂskiej upodobnionej na styl masonÂskiº.
12 Por. takzÇe: C. Vidal Manzanares, Prekursorzy Nowej Ery, Warszawa 1994,

s. 112.
13 Por. Encyclopedia Italiana, t. XXIII, Roma 1934, s. 862.
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SÂWIEÎTE KSIEÎGI

W KosÂciele mormonoÂw szczegoÂ lny status majaÎ cztery ksieÎgi. SaÎ
nimi: Biblia, wspomniana KsieÎga Mormona, Perøa Wielkiej WartosÂci

(The Pearl of Great Price, 1833) oraz Nauki i przymierza (The Do-

ctrine and Covenants of the Church of Jesus Christ of Latter-Day

Saints, 1835). Biblia cieszy sieÎ autorytetem i jest uznawana za søowo
BozÇe, ¹o ile jest poprawnie przetøumaczonaº. JoÂzef Smith pracowaø
nad wøasnym tøumaczeniem Biblii14.

KsieÎga Mormona traktowana jest przez wyznawcoÂw KosÂcioøa
SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich jako tom pism sÂwieÎ tych podobny do
Biblii. Stanowi kronikeÎ posteÎpowania Boga ze starozÇytnymi miesz-
kanÂcami obu Ameryk i zawiera, jak wierzaÎ mormoni, peønieÎ wiecznej
ewangelii15. Wedøug nichKsieÎga zostaøa spisana przez wielu starozÇyt-
nych prorokoÂw w duchu natchnienia i objawienia. Ich søowa zapisane
na pøytach ze zøota zostaøy w czeÎ sÂci przytoczone i streszczone przez
proroka, historyka o imieniu Mormon.

NajwazÇniejszym wydarzeniem opisanym w KsieÎdze Mormona

jest ukazanie sieÎ Chrystusa Pana posÂroÂd NefitoÂw wkroÂ tce po Jego
zmartwychwstaniu. KsieÎga podaje zasady ewangelii, wyjasÂnia plan
zbawienia i naucza, co powinni czynicÂ ludzie, aby osiaÎgnaÎcÂ chwaøeÎ
zbawienia w zÇyciu przyszøym. Gdy Mormon ukonÂczyø zapis, przeka-
zaø pøyty swemu synowi Moroniemu, ktoÂ ry ¹dopisawszy nieco od
siebieº, ukryø je na wzgoÂrzu Cumorah, skaÎd ¹we wøasÂciwym czasieº
zostaøy wydobyte przez J. Smitha.

Rozdziaø 27 z 2 KsieÎgi Nefiego jest proroczym opisem przekaza-
nia KsieÎgi Mormona Smithowi i jej przetøumaczenia. MoÂwi on o tym,
zÇe KsieÎga zostanie przekazana tylko jednemu czøowiekowi, ktoÂ ry
pokazÇe jaÎ jedynie trzem, a nasteÎpnie kilku sÂwiadkom, oryginaøu jed-
nak nie otrzyma na staøe. Tøumaczenia dokona czøowiek bez wy-
ksztaøcenia, gdyzÇ specjalisÂci odmoÂwiaÎ tej pracy. CaøosÂcÂ objawienia
nie zostanie jednak od razu przekazana ludziom. ¹Jednak nie ruszaj
tego, co jest zapieczeÎ towane, bo przekazÇeÎ to we wøasÂciwym dla Mnie

14 P. StawinÂ ski, Mormonizm, s. 90-91.
15 Media Pack, Salt Lake City [b.r.].
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czasie, i wykazÇeÎ ludziom, zÇe majaÎ dokonacÂ Mego dzieøa. Gdy wieÎ c
odczytasz søowa, ktoÂ re nakazaøem ci odczytacÂ, i gdy otrzymasz
osÂwiadczenia sÂwiadkoÂw, ktoÂ re ci obiecaøem, wtedy zapieczeÎ tujesz
ponownie KsieÎgeÎ i ukryjesz mi jaÎ, abym moÂgø zachowacÂ søowa, ktoÂ -
rych nie odczytaøesÂ, a w Mojej maÎdrosÂci uznam za stosowne wyja-
wienie ludziom wszystkiegoº.

KsieÎga Mormona opisuje przede wszystkim dzieje narodoÂw
NefitoÂw i LamanitoÂw. W pierwszym roku panowania Sedecjasza,
kroÂ la Judy (wg wyliczenÂ mormonoÂw ok. 600 r. przed Chr.), wy-
staÎpiø wraz z innymi prorokami maÎzÇ imieniem Lehi, wypominajaÎc
ZÇ ydom ich odsteÎpstwo od Boga. Na skutek przesÂladowanÂ Lehi
z caøaÎ rodzinaÎ uciekø na pustynieÎ , by poÂzÂniej dotrzecÂ przez ocean
na kontynent amerykanÂski. Jego potomkowie dali poczaÎtek naro-
dom NefitoÂw, ktoÂrzy pozostali wierni przymierzu z Bogiem, i La-
manitoÂw przesÂladujaÎcych NefitoÂw. 3 KsieÎga Nefiego opowiada
o wydarzeniach w Ameryce po zmartwychwstaniu Chrystusa. Je-
zus ukazaø sieÎ Nefitom, przekazujaÎc im swojaÎ ewangelieÎ , oraz
powoøaø dwunastu apostoøoÂw. KsieÎga Mormona konÂczy swojaÎ re-
lacjeÎ ok. 421 r. po Chr., gdy Nefici zostali ostatecznie pokonani
i zgineÎ li z reÎki LamanitoÂw w bitwie wokoÂ ø wzgoÂrza Cumorah.
Lamanici natomiast ukarani wczesÂniej za swoje grzechy czerwo-
nym kolorem skoÂry stali sieÎ przodkami wieÎkszosÂci plemion indianÂ -
skich16.

W skøad KsieÎgi Mormona wchodzi takzÇe liczaÎca 15 rozdziaøoÂw
KsieÎga Etera. Opisuje ona dzieje narodu JeredoÂw. Podczas budowy
¹wielkiej wiezÇyº BoÂg pomieszaø ludziom jeÎ zyki. OszczeÎdziø tylko Je-
reda, jego brata i przyjacioÂ ø oraz obiecaø zaprowadzicÂ ich do ziemi
obiecanej, ktoÂ raÎ dla JeredoÂw staøa sieÎ Ameryka. Na skutek odsteÎp-
stwa potomkoÂw Jereda od przymierza z Bogiem zostali oni ukarani
wojnami, w ktoÂrych caøkowicie wygineÎ li.

Tøumaczenie tekstu ze zøotych pøyt ogøoszone w 1830 r. jako
KsieÎga Mormona przez niektoÂre zÂroÂdøa jest traktowane jako czeÎ sÂcio-
wy plagiat historycznej powiesÂci Solomona Spauldinga Manuscript

16 E. Piechocka-Blaszke, W. Jakubowski, J. Suwart, Mormoni, INP UW, mps

pow.
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Story17. DowodzicÂ tego ma fakt, izÇ aczkolwiek ksieÎga miaøa powstacÂ
w czasach przedchrzesÂcijanÂ skich, zawiera liczne cytaty z angielskiego
przekøadu Biblii z 1611 r., zwanego WersjaÎ AutoryzowanaÎ KroÂ la
Jakuba I18. NadmienÂmy, zÇe w doktrynie SÂwieÎ tych KsieÎga Mormona

istnieje nie zamiast Biblii, ale obok Biblii19. Uznawanie autorytetu
KsieÎgi Mormona, jej tresÂcÂ oraz miejsce w doktrynie pozwalajaÎ na
dowodne zakwestionowanie tezy o chrzesÂcijanÂ skim charakterze KosÂ-
cioøa mormonoÂw.

Perøa Wielkiej WartosÂci skøada sieÎ z trzech czeÎ sÂci20:
1) KsieÎgi MojzÇesza (The Book of Mose's) objawionej Smithowi

w czerwcu i grudniu 1830 r. Zawiera ona pisma MojzÇesza, ktoÂ rych
brak w Biblii. DotyczaÎ one m.in. stworzenia sÂwiata, celu stworzenia
i upadku pierwszych ludzi.

2) KsieÎgi Abrahama (The Book of Abraham), ktoÂ ra ± jak wierzaÎ
mormoni ± zostaøa przetøumaczona przez Smitha z papirusu znalezio-

17 Zgodnie ze sÂwiadectwem JoÂzefa Smitha oraz Trzech i OsÂmiu SÂwiadkoÂw tekst

KsieÎgi Mormona miaø bycÂ sporzaÎdzony w jeÎ zyku, ktoÂ ry Smith nazwaø reformowanym

jeÎ zykiem egipskim. Po dokonaniu tøumaczenia na jeÎ zyk angielski pøyty zostaøy na

powroÂ t zabrane przez anioøa Moroniego.
18 Wedøug tej wersji protestancki kaznodzieja Salomon Spaulding napisaø ro-

mans, w ktoÂrym nasÂladujaÎc ksieÎgi Starego Testamentu, przedstawiø pochodzenie ame-

rykanÂskich Indian od zaginionego pokolenia Izraela i osiedlenie sieÎ ich w Ameryce.

Spaulding oddaø swoÂ j reÎkopis do drukarni w Pittsburgu w celu wydania go drukiem, co

jednak nie nastaÎpiøo, gdyzÇ zmarø w 1826 r. WoÂwczas to zecer drukarni Sydney Rigdon

zrobiø odpis z oryginaøu, zniszczyø oryginalny reÎkopis, a nasteÎpnie wespoÂ ø ze Smithem

napisaø KsieÎgeÎ Mormona. Gdy w 1830 r. ukazaøa sieÎ KsieÎga Mormona, zauwazÇono

pewne podobienÂ stwa z tekstem Spauldinga. ZÇ yøo bowiem wielu ludzi, ktoÂ rzy czytali

reÎkopis i pamieÎ tali wazÇniejsze fakty i imiona, takie jak Nefi, Lehi, Moroni, Mormon.
19 Wedøug doktryny mormonizmu Biblia moÂwi o KsieÎdze Mormona nasteÎpujaÎco:

1) Ezechiel prorokuje, zÇe beÎdaÎ dwie KsieÎ gi ± KsieÎ ga Judy (Biblia) i KsieÎga JoÂzefa

(KsieÎga Mormona) ± Ez 37, 15-23; 2) Apokalipsa moÂwi, kto objawi nowe Posøanie ±

Ap 14, 6-7; 3) Od Izajasza dowiadujemy sieÎ , kto i jak jaÎ przetøumaczy ± Iz 29, 2-4, 11-

14; 4) Autor PsalmoÂw wspomina, zÇe KsieÎga Mormona wyjdzie z ziemi ± Ps 85, 12; 5)

MojzÇesz wyjasÂnia, kim saÎ ludzie, o ktoÂrych moÂwi KsieÎga Mormona (potomkowie

JoÂzefa) ± Rdz 49, 22-26; 6) Jezus wspomina o ludziach z KsieÎgi Mormona i o tym,

zÇe ich odwiedzi ± J 10, 15-16.
20 W literaturze funkcjonuje takzÇe inne tøumaczenie tytuøu dzieøa: Drogocenna

Perøa. Por. C. Vidal Manzanares, Prekursory Nowej Ery, s. 112.
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nego w Egipcie i takzÇe moÂwi o stworzeniu sÂwiata, o Bogu i kapøanÂ -
stwie21.

3) Pism JoÂzefa Smitha zawierajaÎcych dokonany przezenÂ prze-
køad rozdziaøu XXIVEwangelii Mateusza, wyjaÎtki zHistorii KosÂcioøa

oraz Zasady wiary.
Nauki i przymierza saÎ zbiorem wspoÂ øczesnych proroctw danych

JoÂzefowi Smithowi oraz jego nasteÎpcom22. KsieÎga zawiera wyjasÂnie-
nia dotyczaÎce organizacji KosÂcioøa i hierarchii kapøanÂskiej, interpre-
tacji niektoÂ rych nauk biblijnych, wierzenia specyficzne dla religii
mormonoÂw oraz przepowiednie dotyczaÎce przyszøosÂci. Stanowi fun-
damentalny dokument o znaczeniu teologicznym i organizacyjnym.
Kwestia autorytatywnych pism w KosÂciele mormonoÂw nie jest za-
mknieÎ ta, gdyzÇ wierzy on w ciaÎgøosÂcÂ objawienia23.

ZASADY WIARY

WsÂroÂd dogmatoÂw uwageÎ zwracajaÎ przede wszystkim: 1) peønia
wiecznej ewangelii; 2) autentycznosÂcÂ KsieÎgi Mormona; 3) misja pro-
roka JoÂzefa Smitha Juniora, ktoÂ ry otrzymawszy nowe powszechne
objawienie, odnowiø na Ziemi prawdziwy KosÂcioÂ ø, 4) negacja grzechu
pierworodnego, 5) materialna natura Boga, 6) potencjalna identycz-
nosÂcÂ natury ludzkiej i boskiej. Mormoni wierzaÎ w szybkie, ponowne
przyjsÂcie na sÂwiat Chrystusa (drugi adwent) w celu objeÎ cia tysiaÎclet-
nich rzaÎdoÂw (Dni Ostatnie).

KosÂcioÂ ø przyjmuje trzynasÂcie artykuøoÂw wiary24:
1) Wierzymy w Boga, Wiecznego Ojca, w Jego Syna Jezusa

Chrystusa i w Ducha SÂwieÎ tego.

21 StarozÇytne papirusy miaø Smith odnalezÂcÂ we wneÎ trzu mumii, ktoÂ raÎ kupiø od

wøasÂciciela weÎdrownego cyrku.
22 Inne tøumaczenie tytuøu: Doktryny i pakty. Por. C. Vidal Manzanares, Prekur-

sorzy Nowej Ery, s. 112.
23 J. StawinÂ ski, Mormonizm, s. 91.
24 G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York±London

1986, s. 31-32; por. takzÇe: M. Libiszowa-ZÇ oÂ øtkowska, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe

w Polsce, s. 89-90.
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2) Wierzymy, zÇe ludzie zostanaÎ ukarani za swe wøasne grzechy,
a nie za grzech pierworodny Adama.

3) Wierzymy, zÇe przez zadosÂcÂuczynienie Chrystusa caøa ludz-
kosÂcÂ, przestrzegajaÎca praw i obrzeÎdoÂw ewangelii, mozÇe dostaÎpicÂ zba-
wienia.

4) Wierzymy, zÇe podstawowymi zasadami i obrzeÎdami ewangelii
saÎ:

± wiara w Pana Jezusa Chrystusa,
± odpokutowanie,
± chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechoÂw,
± naøozÇenie raÎk dla otrzymania daru Ducha SÂwieÎ tego.
5) Wierzymy, zÇe do nauczania ewangelii i odprawiania jej obrzeÎ -

doÂw konieczne jest powoøanie od Boga przez proroctwo i naøozÇenie
raÎk przez tych, ktoÂ rzy majaÎ Jego peønomocnictwo.

6) Wierzymy w poprawnosÂcÂ organizacji, jaka istniaøa we wczes-
nym KosÂciele Jezusa Chrystusa, tj. organizacji z apostoøami, proro-
kami, pastorami, nauczycielami, ewangelistami itd.

7) Wierzymy w dar jeÎ zykoÂw, proroctwa, objawienia, wizji, u-
zdrawiania, tøumaczenia jeÎ zykoÂw itd.

8) Wierzymy, zÇe Biblia jest søowem BozÇym, o ile jest poprawnie
przetøumaczona. Wierzymy takzÇe, zÇe KsieÎga Mormona jest søowem
BozÇym.

9) Wierzymy we wszystko, co BoÂg objawiø, wszystko, co teraz
objawia, i wierzymy takzÇe, zÇe objawi On jeszcze wiele wielkich i do-
niosøych rzeczy w odniesieniu do KroÂ lestwa BozÇego.

10) Wierzymy, zÇe nastaÎpi dosøowne zgromadzenie Izraela i przy-
wroÂcenie DziesieÎ ciu Plemion. Wierzymy, zÇe Syjon (Nowa Jerozoli-
ma) zostanie zbudowany na kontynencie amerykanÂskim, zÇe Chrystus
beÎdzie osobisÂcie kroÂ lowaø na Ziemi, ktoÂ ra zostanie odrodzona i otrzy-
ma swaÎ rajskaÎ chwaøeÎ .

11) Domagamy sieÎ przywileju czczenia WszechmogaÎcego Boga
wedøug tego, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten sam
przywilej wszystkim ludziom ± niech czczaÎ na swoÂ j sposoÂb, gdziekol-
wiek i cokolwiek czcicÂ pragnaÎ.

12) Wierzymy w posøuszenÂstwo kroÂ lom, prezydentom, wøadcom
i rzaÎdom, w przestrzeganie, poszanowanie i poparcie dla prawa.
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13) Wierzymy w uczciwosÂcÂ, wiernosÂcÂ, cnoteÎ , dobraÎ woleÎ , szla-
chetnosÂcÂ i dobroczynnosÂcÂ wobec wszystkich ludzi, w istocie mozÇemy
powiedziecÂ, zÇe kierujemy sieÎ upomnieniem Pawøa ± we wszystkim
mamy peønaÎ nadziejeÎ i ufnosÂcÂ, przetrwalisÂmy wiele i mamy nadziejeÎ
wytrwacÂ do konÂca; wszystko, co jest cnotaÎ, zaletaÎ, uznane za dobre
czy godne pochwaøy, staje sieÎ naszym celem.

KONCEPCJA BOGA I NATURY LUDZKIEJ

W teologii mormonÂskiej BoÂg jest stwoÂrcaÎ oraz rzeczywistym Ro-
dzicem kazÇdego czøowieka. KazÇdy czøowiek przed przyjsÂciem na
sÂwiat zÇyø w sÂwiecie duchoÂw. Istniaø tam w tej samej formie, jak pod-
czas zÇycia na ziemi, ale nie miaø ciaøa z krwi i kosÂci; miaø jednak uszy,
oczy, posiadaø inteligencjeÎ , moÂgø przenosicÂ sieÎ z miejsca na miejsce,
wykonywaø okresÂlone zadania (preegzystencja). KazÇdy przygotowy-
waø sieÎ do swego zadania na ziemi. èaÎczy sieÎ to z zasadaÎ naznaczenia
z goÂry. NalezÇy jednak odroÂzÇnicÂ naznaczenie z goÂry od przeznacze-
nia25. Czøowiek jest przeznaczony przez Boga do wykonania okresÂ-
lonego zadania; poniewazÇ posiada wolnaÎ woleÎ , mozÇe odmoÂwicÂ jego
wykonania. Z chwilaÎ przyjsÂcia na sÂwiat ludziom jest odbierana sÂwia-
domosÂcÂ zÇycia w sÂwiecie duchoÂw i pozostaje jedynie kierowanie sieÎ
gøosem Boga pøynaÎcym z Pisma SÂwieÎ tego, proroctw i natchnienia
Ducha SÂwieÎ tego. Chrystus byø pierwszym duchem zrodzonym z niego
i jest uwazÇany za starszego brata wszystkich ludzi.

PomieÎdzy Bogiem, Chrystusem a ludzÂmi nie istnieje roÂzÇnica inna
nizÇ tylko stopienÂ doskonaøosÂci. Ludzie majaÎ po Rodzicach dar roz-
wijania w sobie cech boskich, mogaÎ zatem stacÂ sieÎ kiedysÂ doskonali,
jak ich Rodzice w niebie. Plan Boga przewidywaø stworzenie dla ludzi
na ziemi miejsca proÂby. JesÂli w swojej ziemskiej egzystencji ludzie,
pozbawieni na ten czas przymiotoÂw niebianÂskich, przebrnaÎ pomysÂl-
nie, dokonujaÎc wøasÂciwego wyboru mieÎdzy dobrem a zøem, otrzymajaÎ

25 Mormoni powoøujaÎ sieÎ na søowa Jeremiasza: ¹Wybraøem cieÎ sobie, zanim cieÎ

utworzyøem w øonie matki, zanim sieÎ urodziøesÂ, posÂwieÎ ciøem cieÎ , na proroka narodoÂw

przeznaczyøem cieÎº (Jr I, 5).
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niesÂmiertelne ciaøo. StanaÎ sieÎ podobni Bogu. Jako zÇe BoÂg wiedziaø, izÇ

ludzie na ziemi beÎdaÎ grzeszycÂ, posøaø Odkupiciela. Zgøosiøo sieÎ dwoÂch
braci ± Jezus i Lucyfer. Pierwszy chciaø dacÂ wzoÂr do nasÂladowania
i ofiarowacÂ sieÎ za grzesznikoÂw, drugi ± zmusicÂ wszystkich do wøasÂci-
wego posteÎpowania. Wybrany zostaø Jezus i on zrealizowaø swojaÎ
misjeÎ . Szatan natomiast zbuntowaø sieÎ i zostaø straÎcony26.

Osoby TroÂ jcy SÂwieÎ tej saÎ jednym w dziaøaniu i mysÂli, ale odreÎbne
w sensie fizycznym. SaÎ istotami cielesnymi, jedynie Trzecia Osoba
ma charakter duchowy.

Upadek Adama zgodny byø z wolaÎ BozÇaÎ. Pozwoliø ludziom po-
znacÂ dobro. ¹Oto trzeba ± gøosi KsieÎga Mormona ± aby wszystko
miaøo swoje przeciwienÂstwo. Gdyby byøo inaczej [...] sprawiedliwosÂcÂ
nie mogøaby istniecÂ ani nieszczeÎ sÂcie, ani sÂwieÎ tosÂcÂ, ani zÇaøosÂcÂ grzesz-
nika, ani dobro, ani zøo. Wszystko byøoby jedno i to samo, i co BoÂg
stworzyø, pozostaøoby bezwøadne, nie majaÎc ani zÇycia, ani nie beÎdaÎc
martwe, nie beÎdaÎc sÂmiertelne, nie doznajaÎc ani szczeÎ sÂcia, ani nie-
szczeÎ sÂcia, wrazÇliwosÂci czy znieczulenia. A wieÎ c Pan BoÂg daø czøowie-
kowi swobodeÎ dziaøania, albowiem czøowiek nie moÂgø miecÂ swobody
dziaøania, jesÂli nie byø neÎ cony przez jedno i drugie. I jesÂli Adam nie
popeøniøby wykroczenia, nie upadøby, lecz pozostaø w ogrodzie
w Edenie. I wszystko, co zostaøo stworzone, musiaøoby pozostacÂ
w takim stanie, w jakim zostaøo stworzone, i Adam i Ewa musieliby
pozostacÂ w tym stanie na zawsze, bez konÂca. Nie mieliby dzieci,
pozostaliby wieÎ c w niewinnosÂci, nie odczuwajaÎc radosÂci, gdyzÇ nie
znaliby nieszczeÎ sÂcia, nie czyniaÎc nic dobrego, albowiem nie znaliby
grzechu. Ale wszystko staøo sieÎ wedøug maÎdrosÂci Tego, ktoÂ ry wie
wszystko. Upadek Adama nastaÎpiø, aby ludzie mogli przyjsÂcÂ na
sÂwiat i ludzie przychodzaÎ na sÂwiat, aby mogli osiaÎgnaÎcÂ szczeÎ sÂcie.
Podczas zÇycia na ziemi wolno wieÎ c ludziom posteÎpowacÂ jak chcaÎ.
I wszystko jest im dane, co jest pozÇyteczne dla czøowieka. Wolno im
wybracÂ wolnosÂcÂ i zÇycie wieczne dzieÎki wielkiemu wstawiennictwu za
wszystkich ludzi; mogaÎ tezÇ wybracÂ niewoleÎ i sÂmiercÂ wedøug niewoli
i wøadzy diabøa, ktoÂ ry daÎzÇy do tego, aby wszyscy ludzie byli tak
samo jak on nieszczeÎ sÂliwiº.

26 J. StawinÂ ski, Mormonizm, s. 92.
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MILLENNIUM

Mormoni oczekujaÎ powtoÂ rnego przyjsÂcia Chrystusa, ponownego
zgromadzenia zagubionych plemion izraelskich i tysiaÎcletniego kroÂ -
lowania na odrodzonej ziemi w swojej stolicy, Nowej Jerozolimie, na
ziemi amerykanÂ skiej27. Na ziemi beÎdaÎ woÂwczas zÇycÂ jedynie ludzie
sprawiedliwi, szlachetni i uczciwi, ale nie beÎdaÎ to jedynie SÂwieÎ ci
w Dniach Ostatnich. Nadal beÎdaÎ istniaøy odmienne religie. Ostatecz-
nie jednak wszyscy stanaÎ sieÎ mormonami. Szatan beÎdzie bezsilny, nie
beÎdzie choroÂb i sÂmierci. Okres Millennium zakonÂczy decydujaÎca bit-
wa, w ktoÂrej Szatan zostanie ostatecznie pokonany, poÂzÂniej zasÂ na-
staÎpi saÎd ostateczny. Najbardziej zatwardziali grzesznicy zostanaÎ
wraz z Szatanem wyrzuceni do zewneÎ trznej ciemnosÂci, pozostali ±
zalezÇnie od swojego zÇycia na ziemi, przyjeÎ cia chrztu za zÇycia lub po
sÂmierci, zawarcia maøzÇenÂstwa na wiecznosÂcÂ itp. ± zostanaÎ zaliczeni do
jednego z KroÂ lestw: Celestialnego (od øac. caelum ± niebo; najwyzÇsze
± peøna chwaøa Boga ± Ojca), Terrestialnego (od øac. terra ± ziemia ±
jako ciaøo niebieskie, laÎd) lub tezÇ Telestialnego (od øac. tellus ± ziemia
± jako grunt, posiadøosÂcÂ)28.

SPECYFIKA TEOLOGII MORMONOÂ W

KosÂcioÂ ø mormonoÂw sam stwierdza, zÇe jest wyznaniem chrzesÂci-
janÂ skim, caøkowicie aprobujaÎcym opis narodzin, zÇycia i zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa podany w NowymTestamencie. Zgadza sieÎ
z twierdzeniem, zÇe Jezus Chrystus jest Synem BozÇym i Zbawicielem
ludzkosÂci, jednakzÇe ± twierdzi ± jako jedyne wyznanie chrzesÂcijanÂ -
skie oddaje wazÇne i charakterystyczne nauki. Przede wszystkim KosÂ-
cioÂ ø, ktoÂ ry zaøozÇyø na ziemi sam Chrystus, nie przetrwaø døugo po
sÂmierci apostoøoÂw. Do wczesnego KosÂcioøa wprowadzono wiele
zmian, niemajaÎcych uzasadnienia ani w PisÂmie SÂwieÎ tym, ani w obja-
wieniach. Wedøug mormonoÂw prostaÎ formeÎ nabozÇenÂstwa zastaÎpiono

27 TamzÇe, s. 93.
28 NiP LXXVI, 1-19.
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w KosÂciele formalizmem i zabobonami, radykalnie zmieniono kon-
cepcjeÎ boskosÂci, chrzest przez pokropienie wyparø chrzest przez za-
nurzenie, wprowadzono chrzest niemowlaÎt oraz znacznie zmieniono
organizacjeÎ i zarzaÎd KosÂcioøa, w tym wyniesienie statusu biskupa
Rzymu.

Nie saÎ to zmiany kosmetyczne, lecz zafalsyfikowanie zasad wiary,
ktoÂ re pozostawiø Chrystus. One wøasÂnie ± zdaniem mormonoÂw ±
doprowadziøy do totalnego odsteÎpstwa. W swej wymowie wieÎ c, jak
stwierdza G. H. Bousquet, teologia mormonÂska jest odmienna od
teologii chrzesÂcijanÂ skiej29.

MormonÂska wizja spoøecznosÂci ziemskiej w perspektywie zbawienia

1 Prawowierni
mormoni

WyzÇsze kapøanÂstwo ±
porzaÎdek melchizede-
kowy (Melchizedek
Priesthood)

Prorok (Prophet)
Apostoøowie (Apostles)
Patriarchowie (Patriarchs)
SiedemdziesiaÎci (Seventies)
Arcykapøani (High Priests)
Starsi (Elders)

NizÇsze kapøanÂ stwo ±
porzaÎdek aaronowy
(Aaronic Priesthood)

Kapøani (Priests)
Nauczyciele (Teachers)
Diakoni (Deacons)

Wierni niebeÎdaÎcy ka-
pøanami (Members
whithout Priesthood)

Wierni niebeÎdaÎcy kapøanami, ktoÂ rzy
przekroczyli wiek osÂmiu lat
Dzieci ponizÇej osÂmiu lat (Children un-
der Eight)

2 Ludzie zÇyjaÎcy sprawiedliwie, ktoÂ rzy wprawdzie søyszeli o nauce SÂwieÎ tych
w Dniach Ostatnich, ale inny czøowiek przyjaÎø za nich chrzest

3 Sprawiedliwi, ktoÂrym nie byøa znana nauka mormonoÂw, za ktoÂrych inna osoba
przyjeÎ øa chrzest zasteÎpczy przed nastaniem TysiaÎcletniego KroÂ lestwa Chrystusa

4 Wszyscy inni ludzie, ktoÂ rzy pragnaÎcÂ beÎdaÎ prawdziwego chrztu dla zbawienia
duszy, a po drugim przyjsÂciu Chrystusa na ziemieÎ skorzystajaÎ z ostatniej szansy,
jaka beÎdzie Jego tysiaÎcletnie panowanie.

Opracowano na podstawie: T. G. Alexander, The Mormon People. Their Character and

Traditions, Provo 1980, s. 5; Enciclopedia Italiana, t. XXIII, s. 864; A. Tokarczyk, Protestan-

tyzm, s. 228.

29 G. H. Bousquet, Les Mormons, Paris 1967, s. 113.
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KULT

SpecyfikaÎ religii mormonÂskiej jest rozroÂzÇnienie kultu publiczne-
go od obrzeÎdoÂw sÂwiaÎtynnych, w ktoÂrych ± za zgodaÎ biskupa ± mogaÎ
bracÂ udziaø jedynie czøonkowie KosÂcioøa.

Kult publiczny, skromny w swej obrzeÎdowosÂci, wywodzi sieÎ z rytu
protestanckiego. Obejmuje on: 1) chrzest przez zanurzenie, ktoÂ rego
mozÇna udzielacÂ juzÇ osÂmioletnim dzieciom; 2) zebrania sakramental-
ne, podczas ktoÂ rych na pamiaÎtkeÎ meÎki Chrystusa spozÇywa sieÎ chleb
i pije wodeÎ ; 3) lektura sÂwieÎ tych Pism; 4) maøzÇenÂ stwo doczesne (do
sÂmierci).

Kult sÂwiaÎtynny obejmuje: 1) endowment (obdarowanie) ± na-
danie Ducha SÂwieÎ tego30, 2) maøzÇenÂstwo na wiecznosÂcÂ, umozÇliwiajaÎce
po sÂmierci udziaø w peønej chwale Boga, 3) chrzest za umarøych per

procura31.
W kulcie istotne znaczenie ma chrzest przez zanurzenie wwodzie.

Zasada chrztu zasteÎpczego doprowadzicÂ ma do chrztu powszechne-
go, co umozÇliwi ludzkosÂci zbawienie w tysiaÎcletnim kroÂ lestwie Chrys-
tusa na ziemi. W tym celu mormoni prowadzaÎ na poteÎ zÇnaÎ skaleÎ
badania genealogiczne, odtwarzajaÎc drzewa rodowe nie tylko swoich
wyznawcoÂw, ale i wszystkich innych ludzi. ZÇ yjaÎcy wierni, dokonujaÎ
wieÎ c chrztoÂw zasteÎpczych, by zapewnicÂ swoim przodkom udziaø w ty-
siaÎcletnim kroÂ lestwie32.

W 2001 r. KosÂcioÂ ø katolicki oficjalnie ogøosiø, zÇe nie mozÇe uzna-
wacÂ wazÇnosÂci chrztu udzielanego w KosÂciele mormonoÂw33. Decyzja
ta oznaczaøa zmianeÎ wczesÂniejszej praktyki, wedle ktoÂrej osoba

30 IstotaÎ endowment jest konfirmacja (zatwierdzenie czøonkostwa w KosÂciele)

i nadanie Ducha SÂwieÎ tego. Wierny jest uprawniony do otrzymywania wskazoÂwek

i natchnienia Ducha, o ile jest tego w sumieniu godzien.
31 Por. 1 Kor 15, 29.
32 Por. M. Libiszowa-ZÇ oÂ øtkowska,KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce, s. 89.
33 Kongregacja Nauki Wiary udzieliøa negatywnej odpowiedzi na pytanie (res-

ponsum ad dubium) Konferencji Episkopatu USA w sprawie wazÇnosÂci chrztu udziela-

nego w KosÂciele mormonoÂw. Orzeczenie Kongregacji zatwierdziø papiezÇ Jan Paweø II

podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji. Por. ¹Osservatore Romanoº,

16-17 luglio 2001; L'Attivita della Santa Sede 2001, CittaÁ del Vaticano 2002, s. 704.
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ochrzczona w KosÂciele mormonoÂw, przechodzaÎc na katolicyzm, nie
musiaøa powtarzacÂ chrztu34.

Od przeszøo 50 lat Wydziaø Historii Rodzin KosÂcioøa Jezusa
Chrystusa SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich prowadzi studia genealo-
giczne i przechowuje najwieÎkszy na sÂwiecie zbioÂ r tego typu doku-
mentoÂw. SkøadajaÎ sieÎ na nie m.in. akta parafialne, akta urzeÎdowe,
dokumenty wojskowe oraz dokumenty niezwyczajne, jak np. prze-
moÂwienia na pogrzebach i spisy ludnosÂci. Wydziaø stosuje najnowo-
czesÂniejsze technologie archiwistyczne. Dokumenty, ktoÂ re mozÇna
sfilmowacÂ, przenosi sieÎ na mikrofilmy35.

ArchiwummiesÂci sieÎ w ogromnych pomieszczeniach granitowych
podziemi Granite Mountain Record Vaults w kanionie na poøudnio-
wy wschoÂd od Salt Lake City. Nad obszernymi skøadami wznosi sieÎ
prawie 200 metroÂw monolitycznego granitu. Podziemia posiadajaÎ
trzy tunele wjazdowe zaopatrzone w drzwi typu bankowego osadzo-
ne w silnych ramach. WewnaÎtrz podziemi utrzymuje sieÎ niezmiennaÎ
temperatureÎ 15oC. KosÂcioÂ ø Jezusa Chrystusa SÂwieÎ tych w Dniach Os-
tatnich uruchomiø ponad 370 osÂrodkoÂw badanÂ genealogicznych na
sÂwiecie. KazÇdy mozÇe tam badacÂ wøasnaÎ historieÎ rodzinnaÎ, aby skom-
pletowacÂ swoje drzewo genealogiczne.

34 KosÂcioÂ ø katolicki uzÇywa czterech kryterioÂw dla okresÂlenia wazÇnosÂci chrztu:

materii, formy, intencji szafarza i dyspozycji osoby przyjmujaÎcej sakrament. Jedynym

kryterium speønionym w tej sytuacji jest materia, gdyzÇ mormoni uzÇywajaÎ wody po-

dobnie jak chrzesÂcijanie. Sama formuøa nosi jedynie pozory trynitarnosÂci. Mormoni

pojmujaÎ bowiem TroÂ jceÎ SÂwieÎ taÎ w sposoÂb radykalnie sprzeczny z chrzesÂcijanÂstwem,

a ich pojeÎ cie Boga Ojca jest caøkowicie sprzeczne z wiaraÎ innych wspoÂ lnot chrzesÂci-

janÂskich. Ponadto szafarz udzielanego przez mormonoÂw chrztu nie jest przekonany, zÇe

sprawuje sakrament ustanowiony przez Chrystusa. Nie jest to zatem sakrament

chrzesÂcijanÂ ski. Por. ¹WiadomosÂci KAIº 2001, nr 30, s. 24.
35 PoniewazÇ dokumenty przenoszone na mikrofilmy nie saÎ zazwyczaj wøasnosÂciaÎ

KosÂcioøa, nalezÇy uzyskacÂ zezwolenie wøasÂcicieli dokumentoÂw, zanim przystaÎpi sieÎ do

filmowania. W zamian za prawo filmowania dokumentoÂw wøasÂciciele zwykle otrzy-

mujaÎ kopieÎ mikrofilmu. Badania genealogiczne mormoni prowadzili takzÇe na terenie

Polski.
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ORGANIZACJA KOSÂCIOèA MORMONOÂ W

KosÂcioÂ ø mormonoÂw jest zorganizowany hierarchicznie. Kluczo-
wym elementem organizacji jest kapøanÂstwo. Moc i wøadza kapøanÂska
stajaÎ sieÎ niezbeÎdne, gdy przychodzi do sprawowania sÂwieÎ tych obrzeÎ -
doÂw w imieniu Boga. ObrzeÎdy speøniane przez ludzi niemajaÎcych ku
temu wøadzy ¹nie zostanaÎ uznane przez Pana Bogaº36.

IstniejaÎ dwa porzaÎdki kapøanÂstwa: kapøanÂstwo Aarona (lewity-
kalne), w ktoÂrym wysteÎpujaÎ trzy pozycje, tj. diakona, nauczyciela
i kapøana, oraz kapøanÂstwo Melchizedeka, w ktoÂrym wyroÂzÇniamy
szesÂcÂ pozycji, tj. starszego, arcykapøana, siedemdziesiaÎtego, patriar-
chy, apostoøa i proroka.

Przy wyznaczaniu na pozycjeÎ diakona doktryna KosÂcioøa stawia
graniceÎ wiekowaÎ. Diakonem mozÇe zostacÂ chøopiec w wieku lat 12.
Zakres jego obowiaÎzkoÂw obejmuje rozdawanie sakramentu czøon-
kom KosÂcioøa oraz wypeønianie szeregu czynnosÂci pomocniczych ±
organizacyjnych i porzaÎdkowych ± zwiaÎzanych z funkcjonowaniem
danej wspoÂ lnoty.

Nauczycielem mozÇe bycÂ naznaczony 14-letni møodzieniec. ProÂcz
obowiaÎzkoÂw przynalezÇnych pozycji diakona nauczyciel ma zacheÎ cacÂ
wiernych do przestrzegania przykazanÂ , wizytuje rodziny, udziela
nauk zawartych w pismach oraz peøni inne zlecone mu zadania. Na-
uczyciel przygotowuje roÂwniezÇ chleb i wodeÎ na sakrament.

Pozycja kapøana obejmuje prawa i obowiaÎzki zaroÂwno diakona,
jak i nauczyciela. Kapøan posiada nadto moc udzielania chrztu oraz
posÂwieÎ cania sakramentu. MozÇe wyznaczacÂ innych czøonkoÂw KosÂcio-
øa na kapøanoÂw, nauczycieli i diakonoÂw. Do jego zadanÂ nalezÇy roÂw-
niezÇ nauczanie ewangelii. Kapøanem mozÇna zostacÂ, majaÎc 16 lat.

Dla przewodzenia wszystkim czøonkom kapøanÂ stwaAarona w da-
nym okreÎgu wøadze KosÂcioøa powoøujaÎ biskupa, ktoÂ ry zajmuje sieÎ
gøoÂwnie sprawami doczesnymi powierzonej mu wspoÂ lnoty. Jest on
roÂwniezÇ seÎdziaÎ w odniesieniu do spraw duchownych czøonkoÂw KosÂ-
cioøa. Aby biskup byø wøadny przewodzicÂ we wszystkich sprawach

36 Zasady Ewangelii, Salt Lake City 1980, s. 70.
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wspoÂ lnych czøonkom danego okreÎgu, zostaje wyznaczony przez kom-
petentnaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ na arcykapøana.

ObowiaÎzkiem starszego jest nauczanie i wyjasÂnianie ewangelii.
Starszy mozÇe wazÇnie udzielacÂ chrztu. Poprzez naøozÇenie raÎk udziela
daroÂw Ducha SÂwieÎ tego, bøogosøawi nowo narodzone dzieci. MozÇe
nadto, w przypadku nieobecnosÂci arcykapøana, przewodniczycÂ zebra-
niom kosÂcielnym. KazÇdy kapøan w porzaÎdku Melchizedeka jest
starszym.

Arcykapøan dysponuje mocaÎ i wøadzaÎ wypeøniania wszelkich du-
chownych powinnosÂci przynalezÇnych nizÇszym pozycjom kapøanÂskim.
SposÂroÂd arcykapøanoÂw wyøaniani saÎ wazÇniejsi funkcjonariusze kosÂ-
cielni ± przewodniczaÎcy zboroÂw, wyzÇsi doradcy, biskupi itd.

Podstawowym obowiaÎzkiem siedemdziesiaÎtego jest dziaøalnosÂcÂ
misyjna, apostolat. Pozycja siedemdziesiaÎtego bierze swoÂ j poczaÎtek
w søowach Ewangelii èukasza: ¹A potemwyznaczyø Pan takzÇe innych
siedemdziesieÎ ciu dwoÂch i rozesøaø ich przed sobaÎ, po dwoÂch, do kazÇ-
dego miasta i miejsca, dokaÎd miaø nadejsÂcÂ. I moÂwiø im: «ZÇ niwo
wprawdzie wielkie, ale robotnikoÂw maøo. ProsÂciezÇ tedy Pana zÇniwa,
aby wysøaø robotnikoÂw na zÇniwo swoje. IdzÂcie, oto ja was posyøam
jako baranki mieÎdzy wilki» [...] I wroÂciøo siedemdziesieÎ ciu dwoÂch
z radosÂciaÎ moÂwiaÎc: «Panie, nawet szatani ulegajaÎ nam w imieÎ twoje»º
(èk 10, 1-17).

Patriarcha to duchowny powoøany do udzielania bøogosøawienÂstw
patriarchalnych czøonkom KosÂcioøa. ¹BøogosøawienÂstwa te pomagajaÎ
[...] lepiej zrozumiecÂ naszaÎ misjeÎ na ziemi. SaÎ one søowem Pana Boga
skierowanym do nas osobisÂcieº. Patriarchami nazywa Biblia ojcoÂw
plemienia, naczelnikoÂw rodoÂw lub pokolenÂ .

Apostoøowie saÎ ± wedøug mormonoÂw ± ¹specjalnymi sÂwiadkami
Jezusa Chrystusaº. KierujaÎ oni sprawami KosÂcioøa na caøym sÂwiecie.
KazÇdemu z nich dane saÎ wszystkie klucze KroÂ lestwa BozÇego na
ziemi, lecz jedynie senior apostoø, ktoÂ ry jest Prezydentem KosÂcioøa,
ma wszelkaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ, pozostali dziaøajaÎ pod jego kie-
runkiem.

Mormoni uwazÇajaÎ Proroka (Pierwszego Prezydenta KosÂcioøa) za
przedstawiciela i ± poniekaÎd ± za peønomocnika Pana Boga na ziemi.
ProrokiemmozÇe bycÂ kazÇdy czøowiek ± niezalezÇnie od wieku, profesji,
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wyksztaøcenia. Prorok dysponuje ¹kluczami KroÂ lestwaº, co jest jed-
noznaczne z peønaÎ jurysdykcjaÎ nad caøym KosÂcioøem. Jedynie Prorok
mozÇe dosÂwiadczycÂ boskiego objawienia skierowanego do caøego
KosÂcioøa. Boskie natchnienie sprawia, zÇe Prorok jest nieomylny
i nie mozÇe zwiesÂcÂ KosÂcioøa z drogi prawdy.

Dwie ostatnie godnosÂci w porzaÎdku Melchizedeka, tj. apostoøa
i proroka, przyznawane saÎ dozÇywotnio.

Doktryna mormonoÂw wyroÂzÇnia pojeÎ cie ¹kluczy kapøanÂstwaº.
Kapøan jest upowazÇniony do sprawowania okresÂlonych obrzeÎdoÂw
mocaÎ swojego kapøanÂ stwa. Spoczywa na nim jednakowozÇ obowiaÎ-
zek uzyskania nanÂ zgody kompetentnej wøadzy kosÂcielnej, gdyzÇ

w jej reÎku spoczywajaÎ ¹kluczeº zarzaÎdzania sprawami podlegajaÎ-
cymi jej wøasnej jurysdykcji. Ona tezÇ jest wøadna okresÂlone czyn-
nosÂci ± w przepisany sposoÂb ± sankcjonowacÂ. ¹Klucze kapøanÂstwaº
dla kierowania i zarzaÎdzania KosÂcioøem we wszystkich jego spra-
wach duchowych oraz doczesnych posiada Prorok i Prezydent
KosÂcioøa.

Zasada nowozÇytnego objawienia jest jednaÎ z zasad wiary i Prezy-
dent KosÂcioøa (The First President) uwazÇany jest za proroka, ktoÂ ry
bezposÂrenio od Pana otrzymuje natchnienie i objawienia, jak kiero-
wacÂ KosÂcioøem, a jego dwoÂch doradcoÂw stanowi RadeÎ Prezydenta
KosÂcioøa (The First Presidency ± Pierwsza Prezydentura).

Na nasteÎpnym szczeblu znajduje sieÎ Rada Dwunastu ApostoøoÂw
(The Quorum of the Twelve Apostles), ktoÂ ra pod przewodnictwem
Rady Prezydenta stanowi zasadniczy organ administracyjny i wyko-
nawczy KosÂcioøa. Kierunki dziaøania wytyczone przez RadeÎ Prezy-
denta KosÂcioøa i RadeÎ Dwunastu ApostoøoÂw saÎ realizowane gøoÂwnie
przez Pierwsze Kworum SiedemdziesiaÎtych (The First Quorum of
the Seventy), zøozÇone maksymalnie z 70 bardzo dosÂwiadczonych kie-
rownikoÂw i administratoroÂw. KapøanÂstwem Aarona kieruje Biskup
Generalny.

ZarzaÎdy regionalne, ktoÂ re kierujaÎ i koordynujaÎ pracaÎ KosÂcioøa
w danym kraju, saÎ wybierane sposÂroÂd grona Pierwszego Kworum.
RadeÎ Prezydenta KosÂcioøa, RadeÎ Dwunastu ApostoøoÂw oraz Pierw-
sze Kworum okresÂla sieÎ mianem Wøadz Generalnych (The General
Authorities od the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints).
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KOSÂCIOÂ è MORMONOÂ W PO SÂMIERCI JOÂ ZEFA SMITHA

W lutym 1846 r. rozpoczaÎø sieÎ masowy exodus ludnosÂci mormonÂ -
skiej na zachoÂd. Ewakuacji przewodziø Brigham Young, ktoÂ ry
w praktyce zajaÎø miejsce JoÂzefa Smitha. Na szlak weÎdroÂwki nie wy-
ruszyøa zÇona zabitego Proroka, Emma Smith. Syn JoÂzefa i Emmy
JoÂzef Smith III, urodzony w Kirtland 6 listopada 1832 r., przy wy-
datnej pomocy matki zorganizowaø mniejszosÂcÂ mormonÂskaÎ, sprzeci-
wiajaÎcaÎ sieÎ supremacji Brighama Younga, w osobny kosÂcioÂ ø. Odrzu-
cajaÎcy propagowanaÎ przez Younga poligamieÎ , odøam mormonoÂw
przyjaÎø nazweÎ Reorganizowany KosÂcioÂ ø Jezusa Chrystusa SÂwieÎ tych
w Dniach Ostatnich. Dziaøa on do dzisÂ pod nazwaÎ WspoÂ lnota Chrys-
tusa w Ameryce i Europie.

PrzywoÂdztwo wieÎkszosÂci mormonÂskiej objaÎø Brigham Young,
urodzony w 1801 r. w Whitingham w stanie Vermont, ktoÂ ry nawroÂciø
sieÎ i zostaø ochrzczony w obrzaÎdku mormonÂskim w 1832 r. Trzy lata
poÂzÂniej zasiadø w najwyzÇszych wøadzach KosÂcioøa, zostajaÎc czøonkiem
Rady Dwunastu ApostoøoÂw, beÎdaÎcej senatem KosÂcioøa. Kierowaø
czasowo osÂrodkiem mormonÂskim w Nauvoo (1838), po czym rozpo-
czaÎø praceÎ misyjnaÎ w Anglii (1839-1841). Po sÂmierci Proroka Young
zostaø faktycznaÎ gøowaÎ KosÂcioøa.

Po nastaniu fali przesÂladowanÂ Young poprowadziø mormonoÂw
nad Wielkie Jezioro Søone, gdzie pod przywoÂdztwem Younga, wy-
branego tam oficjalnie Prezydentem KosÂcioøa, zbudowano Salt Lake
City (Nowy Syjon). Byøa to osada zorganizowana na wzoÂr teokra-
tyczny, w ktoÂrej Young posiadaø wøadzeÎ niemal dyktatorskaÎ37.

W 1849 r. mormoni ogøosili powstanie wolnego i niezalezÇnego
stanu Deseret, ktoÂ rego istnienie formalnie uznajaÎ po dzisÂ dzienÂ .
Sam Brigham Young piastowaø urzaÎd gubernatora stanu Utah
(1849-1857), na terenie ktoÂrego ± po uregulowaniu spornych kwestii
granicznych mieÎdzy USA aMeksykiem ± znalazøo sieÎ Salt Lake City.

Mimo niezwykle trudnej sytuacji KosÂcioÂ ø prowadziø aktywnaÎ
dziaøalnosÂcÂ misyjnaÎ, wysyøajaÎc swoich misjonarzy w roÂzÇne rejony
sÂwiata: w 1837 r. na Wyspy Brytyjskie, w 1849 r. do Francji, Skandy-

37 Szerzej: M. L. Hunter, Brigham Young the colonizer, Deseret 1941.
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nawii, Wøoch oraz Islandii, w 1850 r. na Hawaje, w 1853 r. do Afryki
Poøudniowej (Kapsztad), a w 1861 r. do Holandii.

Za rzaÎdoÂwBrighamaYounga przyjeÎ to nowe dogmaty.W sierpniu
1852 r. poligamia zostaøa ogøoszona artykuøem wiary38. Publiczne
ogøoszenie maøzÇenÂstwa pluralistycznego spowodowaøo liczne konflik-
ty z wyznawcami innych religii. Z jednej strony podnoszony jest po-
glaÎd, zÇe Young køadø nacisk na poligamieÎ wsÂroÂd meÎzÇczyzn, gdyzÇ tylko
ona zapewnia im wsteÎp do raju, KosÂcioÂ ø jednak tøumaczyø czasowe
dopuszczenie poligamii koniecznosÂciaÎ zapewnienia opieki wdowom
po zamordowanych w trakcie przesÂladowanÂ i zmarøych w czasie wiel-
kiej weÎdroÂwki39.

Okres wøadztwa Younga rozpoczaÎø cywilizacyjny i ekonomiczny
rozwoÂ j caøego regionu. Zbudowane zostaøy pierwsze linie telegraficz-
ne, szlaki kolejowe. 16 pazÂdziernika 1875 r. ufundowano AkademieÎ
Brighama Younga, obecnie Uniwersytet Brighama Younga w Provo.
Young kierowaø spoøecznosÂciaÎ mormonÂskaÎ do sÂmierci w 1877 r.

Trzecim Prorokiem i Prezydentem KosÂcioøa zostaø John Taylor
(ur. w 1808 r. w Milnthrope, Anglia), przybyøy na kontynent amery-
kanÂski w 1832 r. Chrzest mormonÂski przyjaÎø cztery lata poÂzÂniej, a juzÇ

w 1838 r. kreowano go apostoøem. Od 1877 r. peøniø obowiaÎzki gøowy
KosÂcioøa SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich. Oficjalnie wybrano go Pre-
zydentem w 1880 r. Wskutek konfliktu z wøadzami federalnymi prze-
bywaø od 1844 r. na przymusowym wygnaniu. I tutaj przyczynaÎ sporu
byø problem poligamii. W latach 1884-1887 Taylor kierowaø KosÂcio-
øem z ukrycia.

Jednym z pionieroÂw przybyøych w 1847 r. nad brzegi Wielkiego
Jeziora Søonego byø Wilford Woodruff (ur. 1807, Avon, Connecti-
cut). Prezydentura Woodruffa zapisaøa sieÎ niezwykle wazÇnymi wyda-
rzeniami. Woodruff od 1875 r. byø oficjalnym historiografem KosÂcio-

38 Por. S. BezÂnic, Mormoni ± kontrowersje wokoÂø poligamii i KsieÎgi Mormona,

¹Kwartalnik Religioznawczy NOMOSº 1996, nr 14.
39 Youngowi przypisywany jest takzÇe poglaÎd, zÇe wylana przez Chrystusa krew nie

zmazuje wszystkich grzechoÂw i zÇe niektoÂ re z nich mozÇe zmycÂ tylko krew czøowieka.

PoglaÎd ten miaø spowodowacÂ masakreÎ w Mountain Meadows, gdzie zamordowano

ponad 100 osoÂb.
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øa. W latach 1880-1889 przewodniczyø Radzie Dwunastu ApostoøoÂw,
by w 1889 r. objaÎcÂ sukcesjeÎ po zmarøym Proroku Taylorze.

KosÂcioÂ ø mormonoÂw, akceptujaÎc wielozÇenÂstwo, popadø w nieøas-
keÎ wøadz federalnych, sprzeciwiajaÎc sieÎ legalnemu ustawodawstwu.
StaÎd 24 wrzesÂnia 1890 r. Woodruff wydaø manifest znoszaÎcy maø-
zÇenÂ stwo pluralistyczne. W Deklaracji Oficjalnej I stwierdziø uro-
czysÂcie, zÇe KosÂcioÂ ø ani nie naucza, ani nie praktykuje poligamii40.
¹Jako zÇe Kongres zatwierdziø prawa zakazujaÎce maøzÇenÂ stw plura-
listycznych, a ktoÂ re to prawa zostaøy uznane za konstytucyjne
przez saÎd najwyzÇszej instancji, ogøaszam niniejszym swoÂ j zamiar
poddania sieÎ tym prawom [...] Nie ma niczego w moich naukach,
ani w naukach moich towarzyszy [...] co mozÇna by racjonalnie
uznacÂ za wpajanie czy zacheÎ canie do poligamiiº41. Konferencja
Generalna KosÂcioøa potwierdziøa prawo Woodruffa jako Proroka
i Prezydenta do wydania manifestu uznanego jednomysÂlnie za au-
torytatywny i wiaÎzÇaÎcy42.

Na konferencji zboru Cache 11 listopada 1891 r. W. Woodruff
ogøosiø, zÇe doznaø objawienia, w ktoÂrym BoÂg ukazaø mu straszne
skutki dalszego praktykowania poligamii. W caøym Syjonie miaøaby
ustacÂ dziaøalnosÂcÂ apostolska KosÂcioøa, ustaøyby wszystkie obrzeÎdy.
¹Zamieszanie kroÂ lowaøoby w caøym Izraelu i wielu ludzi byøoby
uwieÎ zionych. NalezÇaøo przeto pozostawicÂ sÂwiaÎtynie w reÎkach ludu,
aby mozÇna byøo odkupicÂ umarøych, a nie wydawacÂ je na pastweÎ bez-
dusznego prawaº43.

Zgodnie ze swojaÎ doktrynaÎ religijnaÎ mormoni daÎzÇaÎ do ochrzcze-
nia wszystkich zmarøych, ktoÂ rzy za zÇycia niemogli przystaÎpicÂ do praw-
dziwego KosÂcioøa. Za prezydentury Woodruffa powoøano Towarzy-
stwo Genealogiczne KosÂcioøa (Genealogical Society of Utah)44.

40 The Doctrine and Covenants of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints,

Salt Lake City 1984.
41 The Doctrine and Covenants; por. takzÇe: G. H. Bousquet, Les Mormons,

s. 109-110.
42 TamzÇe.
43 ¹Deseret Weeklyº z 14.11.1891 r., cyt. za: The Doctrine and Covenants.
44 Por. szerzej: J. S. Stehli, Wszyscy trafimy do raju?, ¹Forumº 1990, nr 14 (¹Le

Pointº, 25.02.1990).

WOJCIECH JAKUBOWSKI338



Po sÂmierci Wilforda Woodruffa (1898) przez trzy lata KosÂcioøem
kierowaø nowy Prorok, Lorenzo Snow45. SzoÂstym Prorokiem w his-
torii KosÂcioøa byø syn Hiruma Smitha, urodzony w 1838 r. JoÂzef
Fielding Smith, ktoÂ ry w wieku 28 lat (1866 r.) zostaø wysÂwieÎ cony
na apostoøa, w 1901 r. powoøany na najwyzÇszy urzaÎd w KosÂciele.
SwojaÎ wizytaÎ w Europie latem 1906 r. zapoczaÎtkowaø praktykeÎ od-
wiedzania terenoÂw misyjnych przez urzeÎdujaÎcego Prezydenta
KosÂcioøa.

W przemoÂwieniu inauguracyjnym LXXXIX PoÂ ørocznej Konfe-
rencji KosÂcioøa J. F. Smith osÂwiadczyø, zÇe otrzymaø kilka boskich
przesøanÂ w okresie poprzednich miesieÎ cy. Jedno z nich, dotyczaÎce
nawiedzenia przez Zbawiciela duchoÂw umarøych, podczas gdy ciaøo
spoczywa w grobie, miaø otrzymacÂ poprzedniego dnia. Wizja zostaøa
spisana i potwierdzona autorytetem najwyzÇszych wøadz KosÂcioøa.
¹Gdy tak rozmysÂlaøem nad tymi sprawami, co saÎ zapisane, oczy mo-
jego zrozumienia otwarøy sieÎ , a Duch PanÂski spoczaÎø na mnie, i ujrza-
øem zasteÎpy umarøych, tak maøych jak i wielkichº46. Widzenie
J. F. Smitha jest ostatnie w oficjalnym spisie objawienÂ danych caøemu
KosÂcioøowi.

W latach 1918-1945 KosÂcioøowi przewodniczyø Heber Jedediah
Grant. Za jego prezydentury uruchomiono stacjeÎ radiofonicznaÎ, ktoÂ -
rej audycje zainicjowaø koncert choÂru ¹Tabernakulumº. LiczaÎcy po-
nad 300 sÂpiewakoÂw Mormon Tabernacle Choir jest najwieÎkszym
zespoøem choÂralnym na sÂwiecie. Jedyny koncert w Polsce odbyø sieÎ
w warszawskim Teatrze Wielkim 22 czerwca 1991 r. z okazji dedy-
kowania (posÂwieÎ cenia) nowej kaplicy. Prezydentura Granta przy-
padøa na okres II wojny sÂwiatowej. KosÂcioÂ ø podjaÎø aktywne dziaøania
na rzecz potrzebujaÎcych w Europie. Program pomocy byø kontynuo-
wany za prezydentury George'a Alberta Smitha, ktoÂ ry przewodni-
czyø KosÂcioøowi w latach 1945-1951.

Po sÂmierci G. A. Smitha Prorokiem obrano Davida Omana
McKaya (ur. 1873 r. w Huntsville, Utah). McKay staø na czele SÂwieÎ -

45 Szerzej o osobie L. Snowa i jego nasteÎpcach por.: R. R. Rich, Ensign to the

Nations. A History of the Church from 1846 to 1972, Provo 1972.
46 The Doctrine and Covenants, s. 133-141.
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tych blisko 19 lat (1951-1970). W okresie tym liczba wiernych poczeÎ øa
zblizÇacÂ sieÎ do 3 mln. W ramach programu budowy sÂwiaÎtynÂ 11 wrzesÂ-
nia 1955 r. uroczysÂcie dedykowano SÂwiaÎtynieÎ SzwajcarskaÎ. W poczaÎt-
kach lat siedemdziesiaÎtych kroÂ tko piastowali urzaÎd Proroka i Prezy-
denta KosÂcioøa JoÂzef Fielding Smith (1970-1972) i jego nasteÎpca Ha-
rold B. Lee (1972-1973). 30 pazÂdziernika 1973 r. jedenastym nasteÎpcaÎ
JoÂzefa Smitha zostaø Spencer Wooley Kimball. Urodzony w 1895 r.,
juzÇ od 1943 r. zasiadaø w najwyzÇszych wøadzach KosÂcioøa, kiedy to
zostaø czøonkiem Rady Dwunastu ApostoøoÂw. Od 1972 r. przewodni-
czyø tejzÇe Radzie.

18 lutego 1978 r. erygowano tysieÎ czny zboÂr KosÂcioøa Jezusa
Chrystusa SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich (Nauvoo, Illinois). Przeøom
lat siedemdziesiaÎtych i osiemdziesiaÎtych przynioÂ sø aktywizacjeÎ dzia-
øalnosÂci misyjno-ewangelizacyjnej. 6 kwietnia 1980 r. KosÂcioÂ ø uro-
czysÂcie sÂwieÎ towaø 150. roczniceÎ swego odnowienia na ziemi. W tym
tezÇ roku dedykowano sÂwiaÎtynieÎ wTokio oraz sÂwiaÎtynieÎ Seattle wWa-
szyngtonie. W 1982 r. liczba wiernych KosÂcioøa przekroczyøa 5 mln.
W 1983 r. odbyøa sieÎ ceremonia rozpoczeÎ cia budowy pierwszej sÂwiaÎ-
tyni w krajach dawnego bloku komunistycznego (Freiberg ± b.
NRD). UroczystosÂcÂ dedykacji miaøa miejsce rok poÂzÂniej47.

W 1985 r. do godnosÂci Proroka wyniesiony zostaø Ezra Taft Ben-
son. Urodziø sieÎ 4 sierpnia 1899 r. Studiowaø w Brigham Young Uni-
versity. W latach 1953-1961 peøniø funkcjeÎ sekretarza rolnictwa w ad-
ministracji federalnej48. JuzÇ od 1943 r. søuzÇyø KosÂcioøowi jako apostoø.
W latach 1921-1923 przebywaø na misji w Zjednoczonym KroÂ lestwie.
W 1963 r. przewodniczyø misji europejskiej49. Za jego prezydentury
(1986) liczba wiernych przekroczyøa 6 mln. Po sÂmierci E. T. Bensona

47 PojeÎ cie ¹sÂwiaÎtyniaº nie jest tozÇsame z pojeÎ ciem ¹kosÂcioÂ øº rozumianymw sensie

substancjalnym. NajwazÇniejsze obrzeÎdy dokonywane saÎ w sÂwiaÎtyni, a tylko niektoÂre

w kaplicy (obiekt sakralny nizÇszej rangi). Do sÂwiaÎtyni niemormoni nie majaÎ wsteÎpu.
48 NadmienÂmy, zÇe wyznawcy mormonizmu niejednokrotnie peønili wysokie urzeÎ -

dy panÂstwowe, by wspomniecÂ prezydenta StanoÂw Zjednoczonych R. Nixona. Por.

szerzej: J. W. Carrol, D. W. Johnson, M. E. Marty [i in.], Religion in America, 1950

to the Present, New York 1979.
49 Por. Church growth by decades from 1830 to 1971, w: R. R. Rich, Ensign to the

Nations. A history of the LDS church from 1846 to 1972, Provo 1972, s. 601.
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godnosÂcÂ Proroka objaÎø w 1995 r. dotychczasowy Pierwszy Doradca
Gordon B. Hinckley. Aktualnie liczba wyznawcoÂw jest szacowana na
blisko 10 mln. W stanie Utah mormoni stanowiaÎ okoøo 70% popula-
cji mieszkanÂcoÂw50.

W historii religii mormonoÂw obok KosÂcioøa Jezusa Chrystusa
SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich (mormoni Utah) powstaøo wiele in-
nych odøamoÂw, ktoÂ re z biegiem czasu uformowaøy sieÎ w odreÎbne
wspoÂ lnoty religijne. WsÂroÂd nich nalezÇy wymienicÂ nasteÎpujaÎce:
WspoÂ lnota Chrystusa (d. Reorganizowany KosÂcioÂ ø Jezusa Chrystusa
SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich ± Reorganized Church of Jesus Christ
of Latter-Day Saints), KosÂcioÂ ø Chrystusa ± SÂwiaÎtynia Lot (Church of
Christ, Temple Lot), KosÂcioÂ ø Jezusa Chrystusa ± bikertonisÂci
(Church of Jesus Christ ± Bickertonites), KosÂcioÂ ø Jezusa Chrystusa
SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich ± strangisÂci (Church of Jesus Christ of
Latter-Day Saints ± Strangites), KosÂcioÂ ø Jezusa Chrystusa ± kutlerysÂ-
ci (Church of Jesus Christ ± Cutlerites). OsobnaÎ grupeÎ stanowiaÎ
roÂwniezÇ mormoni praktykujaÎcy poligamieÎ .

MORMONI NA ZIEMIACH POLSKICH

Historia KosÂcioøa Jezusa Chrystusa SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich
na ziemiach dzisiejszej Polski sieÎga 1908 r., kiedy to zorganizowana
zostaøa gmina mormonÂska we Wrocøawiu. W zwiaÎzku z jej rozwojem
organizacyjnym i wzrastajaÎcaÎ liczbaÎ wiernych w 1921 r. ulegøa po-
dziaøowi na trzy nowe: Centrum, ZachoÂd i Poøudnie.

Zorganizowana dziaøalnosÂcÂ mormonoÂw datuje sieÎ od 1922 r., kie-
dy to praceÎ misyjnaÎ naMazurach rozpoczaÎø pierwszy SÂwieÎ ty wDniach
Ostatnich Fritz Fischer, a osÂrodkiem KosÂcioøa staøy sieÎ ZeøwaÎgi, wiesÂ
na Pojezierzu MraÎgowskim, 5 km na zachoÂd od Mikoøajek (Nikolai-
ken)51. Trudna sytuacja materialna wsi w latach dwudziestych nasze-
go stulecia byøa przyczynaÎ emigracji wielu jej mieszkanÂcoÂw.W poszu-
kiwaniu lepszego losu weÎdrowali w gøaÎb Rzeszy. Taki los spotkaø

50 Oficjalna statystyka KosÂcioøa na maj 1998 r. podawaøa 10 070 524 wiernych. Por.

¹Ensignº z 1998 r. (nr 5). KosÂcioÂ ø liczy aktualnie 2424 zbory, 649 dystryktoÂw i 318 misji.
51 Por. A. Tokarczyk, MniejszosÂci wyznaniowe w PRL, ¹Euhemerº 1968, nr 3-4.
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Fritza Fischera, ktoÂ ry ZeøwaÎgi opusÂciø wkroÂ tce po zakonÂczeniu I woj-
ny sÂwiatowej. Przez narzeczonaÎ, poÂzÂniej zÇoneÎ , zapoznaø sieÎ z naukami
mormonoÂw i przyjaÎwszy chrzest, wstaÎpiø do KosÂcioøa52. Po powrocie
do domu rozpoczaÎø propagowanie zasad nowej wiary wsÂroÂd miesz-
kanÂcoÂw rodzinnej wsi. Zdoøaø pozyskacÂ dla idei gøoszonych przez
KosÂcioÂ ø mormonoÂw wieÎkszosÂcÂ zamieszkujaÎcych ZeøwaÎgi rodzin.
Pierwsza oficjalna misja mormonÂska przybyøa do ZeøwaÎgoÂw
w 1926 r., 14 lipca 1929 r. posÂwieÎ cono pierwszaÎ kapliceÎ mormonoÂw.
Do wybuchu wojny gmina mazurska liczyøa okoøo 200 osoÂb53.

Powyzwoleniuwyznawcymormonizmu zorganizowali sieÎ w jednaÎ
spoøecznosÂcÂ religijnaÎ. Wydziaø WyznanÂ WojewoÂdzkiej Rady Narodo-
wej w Olsztynie zarejestrowaø konfesjeÎ pod nazwaÎ Reorganizowany
KosÂcioÂ ø SÂwieÎ tych Dni Ostatnich (mormonoÂw)54. W 1947 r. liczbeÎ
wiernych oceniano na okoøo 130 osoÂb55. Rekrutowali sieÎ oni sposÂroÂd
autochtonicznej ludnosÂci mazurskiej lub ludnosÂci niemieckiej, ktoÂ ra
odstaÎpiøa od KosÂcioøa ewangelicko-augsburskiego56. W ZeøwaÎgach
znajdowaøa sieÎ jedyna w Polsce kaplica mormonÂska, ¹podøuzÇny,
drewniany budynek, utrzymany z zewnaÎtrz i wewnaÎtrz w roÂzÇnych
odcieniach niebieskiego koloruº57.

Na czele mormonoÂw w Polsce staø przez døuzÇszy czas szwagier
Fritza Fischera Adolf Krusche. Po jego wyjezÂdzie do Republiki Fe-
deralnej Niemiec prezydentem wyznania zostaø Erich Paweø Konietz.
Do 1962 r. zamieszkujaÎcy PolskeÎ mormoni podporzaÎdkowani byli
pod wzgleÎdem organizacyjnym misji w Berlinie Zachodnim. Trud-
nosÂci z bezposÂrednim komunikowaniem sieÎ z misjaÎ berlinÂ skaÎ spowo-
dowaøy, zÇe opiekeÎ nad wyznawcami przejeÎ øa misja szwajcarska, ktoÂ -
rej przedstawiciele osobisÂcie przybywali do Polski.

52 Autorzy polscy na ogoÂ ø pomijajaÎ fakt, zÇe wspoÂ lnota mazurska nalezÇaøa do

KosÂcioøa reorganizowanego.
53 TamzÇe.
54 Akta Ministerstwa Spraw WewneÎ trznych i Administracji (dalej: Akta

MSWiA), Akta b. UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ , sygn. NK-803/23/2/78.
55 A. Sakson,DziaøalnosÂcÂ kosÂcioøoÂw i wyznanÂ protestanckich na Mazurach, ¹Eu-

hemerº 1987, nr 1.
56 L. M. Szwengrub, Mormoni w woj. olsztynÂskim, ¹Euhemerº 1962, nr 3.
57 TamzÇe.
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Z uwagi na zwiaÎzki wyznawcoÂw mormonizmu z kulturaÎ niemiec-
kaÎ w wieÎkszosÂci postanowili opusÂcicÂ PolskeÎ i osiedlicÂ sieÎ w RFN.
Inicjatorem wyjazdu byø Erich Konietz. W lipcu 1971 r. wøadze panÂ -
stwowe udzieliøy zainteresowanym zgody na wyjazd. Wyznanie zos-
taøo oficjalnie rozwiaÎzane przez Wydziaø WyznanÂ w Olsztynie. Ka-
pliceÎ w ZeøwaÎgach przekazano do dyspozycji GRN w MraÎgowie58.

InicjatyweÎ odnowienia religii mormonÂskiej w Polsce podjeÎ to
w poøowie lat siedemdziesiaÎtych59. RozpoczeÎ to prace nad redakcjaÎ
projektu statutu wyznania. Latem 1976 r. PolskeÎ odwiedziø prezydent
wyznania w NRD Henryk Burkhard. W tym czasie liczbeÎ czøonkoÂw
oceniano na 21 osoÂb. W marcu 1977 r. czøonkowie-zaøozÇyciele zøozÇyli
w UrzeÎdzie do Spraw WyznanÂ wniosek o rejestracjeÎ . KosÂcioÂ ø Jezusa
Chrystusa SÂwieÎ tych Dni Ostatnich (mormonoÂw) zostaø zalegalizowa-
ny decyzjaÎ z dnia 30 maja 1977 r.60 W poczaÎtkowym okresie siedzibaÎ
wøadz naczelnych byø Szczecin.

W mysÂl statutu KosÂcioÂ ø jest zwiaÎzkiem wyznaniowym pozostajaÎ-
cym w jednosÂci ¹dogmatycznej i ideologicznejº z CentralnymKosÂcio-
øem Jezusa Chrystusa SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich w Salt Lake City.
Jest niezalezÇny od jakichkolwiek organizacji krajowych i zagranicz-
nych.CzøonkiemKosÂcioøamozÇe zostacÂ kazÇdy czøowiekbezwzgleÎduna
pøecÂ, narodowosÂcÂ, raseÎ , jezÇeli zapozna sieÎ i przyjmie artykuøy wiary
KosÂcioøa mormonoÂw oraz podda sieÎ przepisanym obrzeÎdom. KosÂcioÂ ø
nie kreÎpuje swych czøonkoÂw w dziaøalnosÂci spoøeczno-politycznej, ale
tezÇ nie ogranicza ich wøasnej aktywnosÂci w tej sferze, gwarantujaÎc
wszakzÇe przestrzeganie ¹wszelkich ustaw i rozporzaÎdzenÂº.

Niespeøna trzy miesiaÎce po wydaniu decyzji rejestracyjnej polskaÎ
placoÂwkeÎ mormonoÂw wizytowaø Pierwszy Prezydent Spencer W.
Kimball z osobami towarzyszaÎcymi (22-24 sierpnia 1977). Doszøo
takzÇe do spotkania z Ministrem ± Kierownikiem UrzeÎdu do Spraw
WyznanÂ Kazimierzem KaÎkolem.

TrudnosÂci wewneÎ trzne i problemy personalne konÂca lat siedem-
dziesiaÎtych negatywnie wpøyneÎ øy na liczebnosÂcÂ i organizacjeÎ KosÂcio-

58 Akta MSWiA, Akta b. UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ , sygn. NK 803/23/2/78.
59 Nie byø to juzÇ jednak odøam reformowany, lecz mormoni Utah.
60 Decyzja Ministra ± Kierownika UrzeÎdu do SprawWyznanÂ , nr NK 803/31/2/77.
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øa61. W okresie 1977-1978 przybyøo 11 czøonkoÂw, ubyøo z powodu
wyjazdu za graniceÎ 8 (5 ± ZeøwaÎgi, 3 ± Søupsk), odstaÎpiøo zasÂ 16.
Z dniem 30 wrzesÂnia 1979 r. ulegøo likwidacji biuro KosÂcioøa w Szcze-
cinie, centrala przeniesiona zostaøa do Warszawy62. Z dniem
31 marca 1980 r. ulegøa likwidacji gmina poznanÂska.

Poøowa lat osiemdziesiaÎtych przyniosøa zmianeÎ modelu funkcjo-
nowania KosÂcioøa i jego wøadz krajowych. Centrala z Salt Lake City
delegowaøa misjonarzy, ktoÂ rzy mieli kierowacÂ pracaÎ placoÂwki pol-
skiej. Czasowo sprawami KosÂcioøa zawiadywali Stanley i Gwendellyn
Mazur. 11 wrzesÂnia 1985 r. przybyli Dorota i Juliusz Fussek, ktoÂ ry
objaÎø funkcjeÎ p.o. PrzewodniczaÎcego KosÂcioøa. Po zakonÂczeniu misji
J. Fusska nowym Prezydentem KosÂcioøa zostaø dr Walther Le Grand
Whipple, profesor muzykologii w Brigham Young University. Aktu-
alnie misjaÎ kieruje Richard Ordyna. Zanotowano roÂwniezÇ istnienie
nierejestrowanej grupy mormonoÂw w Toruniu63.

W dniach do 30 maja do 3 czerwca 1986 r. przebywaø w Polsce
z wizytaÎ oficjalnaÎ oÂwczesny Drugi, obecnie Pierwszy Doradca Prezy-
denta KosÂcioøa Thomas S. Monson, ktoÂ remu towarzyszyø Prezydent
Russel M. Nelson.

W drugiej poøowie lat osiemdziesiaÎtych KosÂcioÂ ø Jezusa Chrystusa
SÂwieÎ tych w Dniach Ostatnich rozpoczaÎø budoweÎ osÂrodka misyjno-
kulturalnego w Warszawie. Tymczasowo nabozÇenÂstwa odbywaøy sieÎ
w wynajeÎ tym lokalu zasteÎpczym.

Aktualnie KosÂcioÂ ø mormonoÂw posiada wWarszawie Biuro Infor-
macyjne (Nowy SÂwiat 38/1a) oraz OsÂrodekMisyjno-Kulturalny z Ka-
plicaÎ na Woli. Uroczyste posÂwieÎ cenie miaøo miejsce 22 czerwca
1991 r. K. Urban podaje, zÇe w 1991 r. KosÂcioÂ ø mormonoÂw liczyø
283 czøonkoÂw64. Aktualnie liczba wiernych SÂwieÎ tych w Dniach Os-
tatnich oceniana jest na ponad 900 osoÂb.

61 Akta MSWiA, Pismo do Ministra ± Kierownika UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ

z dnia 23 lipca 1979 r., b. sygn.
62 Akta MSWiA, Pismo z dnia 18 wrzesÂnia 1979 r., b. sygn.
63 Akta MSWiA, sygn. Wz PF-133/6841/7/85.
64 K. Urban, MniejszosÂci religijne w Polsce 1945-1991 (zarys historyczny), Kra-

koÂw 1994, s. 180.
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JAN GOèAÎB

PRAWO DO POGRZEBU KOSÂCIELNEGO
I JEGO WYKONANIE W SÂWIETLE POSTANOWIENÂ

POLSKICH SYNODOÂ W DIECEZJALNYCH (1983-2004)

Zagadnienie prawa do pogrzebu kosÂcielnego, jego wykonanie
oraz pozbawienie ma swojaÎ regulacjeÎ prawnaÎ w polskim prawie par-
tykularnym. Podstawowe zÂroÂdøo poznania obowiaÎzujaÎcych norm te-
go prawa stanowiaÎ statuty II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-
-1999)1 oraz synodoÂw diecezjalnych, jakie odbyøy sieÎ po 1983 r.2 Po
1983 r. do grudnia 2004 r. w Polsce odbyøo sieÎ 25 synodoÂw diecezjal-
nych3. ZnacznaÎ czeÎ sÂcÂ stanowiaÎ synody w nowych diecezjach, ktoÂ re
powstaøy na skutek reorganizacji struktur organizacyjnych KosÂcioøa
katolickiego w Polsce, zmienionych mocaÎ konstytucji apostolskiej
Jana Pawøa II Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25 marca
1992 r.4 Pouczenia teologiczne i przepisy prawne dotyczaÎce pogrzebu
kosÂcielnego w mniejszym lub wieÎkszym stopniu znajdujemy we
wszystkich statutach synodalnych pochodzaÎcych z omawianego
okresu. Znajdujemy je w nasteÎpujaÎcych synodach diecezjalnych
chronologicznie uøozÇonych: II Synod Diecezji CzeÎ stochowskiej

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO

Tom 8 ± 2005

1 Konferencja Episkopatu Polski, II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Uchwa-

øy Synodu otrzymaøy recognitio Stolicy Apostolskiej, dekret Kongregacji ds. BiskupoÂw

z dnia 22 grudnia 2000 r. (Prot. N. 441/91). Zostaøy ogøoszone przez KEP dekretem

z dnia 25 stycznia 2001 r. Weszøy w zÇycie dnia 28 lutego 2001 r., Warszawa 2001.
2 Zob. J. GoøaÎb, Prawo do pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznym

i polskim, RzeszoÂw 2004, s. 173-200.
3 Por.W.GoÂralski, Sprawowanie wøadzy ustawodawczej przez biskupoÂw, s. 18-24.
4 Joannes Paulus II PP., Constitutio apostolica ¹Totus Tuus Poloniae populusº

(z dnia 25 marca 1992 r.), BSKP 2(1992), nr 2, s. 4-27.



(CzeÎ stochowa 1987)5, Statuty Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczo-
wie (LubaczoÂw 1990, mps)6, IV Synod Diecezji Tarnowskiej (Tar-
noÂw 1990)7; II Synod Diecezji Lubelskiej 1977-1985 (Lublin 1988)8,
I Synod Diecezji KoszalinÂ sko-Koøobrzeskiej (Koszalin 1990, mps)9,
XVII Synod Diecezji Pøockiej (1987-1991) (Pøock 1992)10, PoznanÂski
Synod Archidiecezjalny 1992-1993. Dokumenty (PoznanÂ 1994)11,
Drugi Synod Diecezji Wøocøawskiej. Statuty (Wøocøawek 1994)12,
Synod Archidiecezji Wrocøawskiej 1985-1991 (Wrocøaw 1995)13,
III Synod Diecezji Kieleckiej 1984-1991 (Kielce 1992)14, I Synod
Diecezji DrohiczynÂ skiej. Statuty. Dokumenty wykonawcze (Drohi-
czyn 1997)15, Pierwszy Synod Diecezji Radomskiej (Radom 1999)16,

5 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

S. Nowaka dnia 23 listopada 1986 r., weszøy w zÇycie dnia 1 stycznia 1987 r. (odtaÎd:

SDCzeÎ st(2)).
6 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez administratora apos-

tolskiego archidiecezji w Lubaczowie biskupaM. Jaworskiego dnia 10 listopada 1990 r.

(odtaÎd: SALwLub).
7 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

J. Ablewicza dnia 13 marca 1986 r. (L. Dz. OC-4/2/86) (odtaÎd: SDTar(4)).
8 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

B. Pylaka dnia 8 grudnia 1987 r. (odtaÎd SDLub(3)).
9 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

I. JezÇa dnia 9 grudnia 1989 r. (SD ± 6/89) (odtaÎd: SDKosz-Koøob).
10 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

Z. KaminÂskiego dnia 7 czerwca 1991 r. (nr 1301/91) (odtaÎd: SDPøoc(17)).
11 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

J. StrobeÎ dnia 31 grudnia 1993 r. (L.dz. A. 300/93) (odtaÎd: SAPoz).
12 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

B. Dembowskiego dnia 4 kwietnia 1994 r. (odtaÎd: SDWøocø(2)).
13 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez kardynaøa H. Gulbi-

nowicza (odtaÎd: SAWrocø). Uchwaøy synodu wrocøawskiego przyjeÎ to jako obowiaÎzu-

jaÎce w diecezji legnickiej. Promulgacji uchwaø synodalnych dokonaø T. Rybak, bp

diecezjalny diecezji legnickiej, dnia 29 czerwca 1994 r. (L.dz. 2342/94).
14 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

S. Szymeckiego dnia 3 czerwca 1992 r. (odtaÎd: SDKiel(3)).
15 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

A. Dydycza dnia 24 maja 1997 r. (L.dz. 561/97) (odtaÎd: SDDroh(1)).
16 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

E. Materskiego dnia 5 kwietnia 1997 r., weszøy w zÇycie dnia 6 maja 1997 r. (odtaÎd:

SDRadom).
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Statuty III Synodu Archidiecezji èoÂdzkiej (èoÂdzÂ 1999)17, I Synod
Diecezji èowickiej 1995-1999 (èowicz 1999)18, Aby byli jedno. Drugi
Synod Diecezji Sandomierskiej 1999. Dekrety i instrukcje (Sando-
mierz 1999)19, I Synod Diecezji Eøckiej (Eøk, b.r.)20, Synod Archidie-
cezji Biaøostockiej (Biaøystok 2000)21, Synod Archidiecezji Przemy-
skiej 1995-2000 (PrzemysÂl 2000)22, Statuty III Powojennego Synodu
Archidiecezji GniezÂnienÂ skiej (Gniezno 2001)23; I SynodDiecezji Pel-
plinÂ skiej. Statuty I Synodu Diecezji PelplinÂ skiej (Pelplin 2001)24,
Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa 2000)25,
Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001 (Za-
mosÂcÂ 2001)26, III Synod GdanÂski. Misja Ewangelizacyjna KosÂcioøa
GdanÂskiego na poczaÎtku nowego tysiaÎclecia (GdanÂsk 2001)27, Pierw-
szy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004 (RzeszoÂw 2004)28.

17 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

W. ZioÂ øka dnia 22 listopada 1998 r. (odtaÎd: AèoÂdz (III)).
18 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

A. Orszulika dnia 25 marca 1999 r. (L. dz. 265/99) (odtaÎd: SDèowi(1)).
19 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

W. SÂwiezÇawskiego dnia 16 kwietnia 1999 r. (nr dz. 33599) (odtaÎd: SDSand(2)).
20 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

W. ZiembeÎ dnia 8 czerwca 1999 r. (odtaÎd: SDEøck).
21 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

S. Szymeckiego dnia 25 marca 2000 r. (nr 410/2000) (odtaÎd: SABiaø).
22 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

J. Michalika dnia 1 stycznia 2000 r. (odtaÎd: SAPrzem).
23 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

H. MuszynÂskiego i obowiaÎzujaÎ od dnia 23 kwietnia 2001 r. (odtaÎd: SAGniez(3)).
24 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

J. B. SzlageÎ dnia 25 marca 2001 r. (odtaÎd: SDPelp(1)).
25 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

K. Romaniuka dnia 8 grudnia 2001 r. (odtaÎd: SDW-Pras(1)).
26 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

J. SÂ rutweÎ dnia 6 stycznia 2001 r. (L. dz. 1563/00/K.Ord.) (odtaÎd: SDZ-Luba(1)).
27 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

T. Gocøowskiego dnia 28 marca 2002 r. (odtaÎd: SAGdanÂ).
28 Uchwaøy synodu zostaøy zatwierdzone i ogøoszone przez biskupa diecezjalnego

K. GoÂrnego dnia 20 listopada 2004 r., obowiaÎzujaÎ od dnia 19 stycznia 2005 r. (odtaÎd:

SDRz (1)).
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CaøosÂciowa analiza zebranych postanowienÂ synodalnych pozwala
na wyodreÎbnienie szczegoÂ øowych zagadnienÂ dotyczaÎcych pogrzebu
kosÂcielnego, ktoÂ re obrazujaÎ, jak w polskim prawie partykularnym
przedstawia sieÎ problematyka prawa do pogrzebu kosÂcielnego, jego
wykonanie oraz pozbawienie.

1. POJEÎCIE POGRZEBU KOSÂCIELNEGO I JEGO CELE

WieÎkszosÂcÂ statutoÂw synodalnych uznaje pojeÎ cie pogrzebu kosÂ-
cielnego za dostatecznie wyjasÂnione w prawie powszechnym KosÂcio-
øa katolickiego, dlatego nie znajdujemy w nich jego definicji. WyjaÎtek
stanowiaÎ XVII Synod Diecezjalny Pøocki oraz I Synod Diecezji Eøc-
kiej, ktoÂ re przytaczajaÎ in extenso definicjeÎ pogrzebu kosÂcielnego po-
danaÎ w kan. 1176 § 2 KPK/8329. Tego rodzaju mechaniczna recepcja
okresÂlenia pogrzebu kosÂcielnego w istocie rzeczy nic nie wnosi do
polskiego prawa partykularnego.

Warte odnotowania saÎ natomiast zalecenia duszpasterskie, ktoÂ re
eksponujaÎ cele pogrzebu kosÂcielnego. Odpowiednie uwagi na ten
temat znajdujaÎ sieÎ w statutach Synodu Archidiecezji GniezÂnienÂ skiej,
Archidiecezji GdanÂskiej i Diecezji Rzeszowskiej. Wedøug n. 179 III
Synodu Archidiecezji GniezÂnienÂskiej celem pogrzebowej liturgii jest
zaroÂwno modlitwa za zmarøego, jak i obudzenie paschalnej wiary
i nadziei u czøonkoÂw jego rodziny oraz innych uczestnikoÂw pogrze-
bu30. Takim sformuøowaniem cytowany n. 179 nawiaÎzuje wyrazÂnie
do pkt. 1 wprowadzenia teologicznego i pastoralnego do ObrzeÎdoÂw

pogrzebu dostosowanych do zwyczajoÂw diecezji polskich. Z kolei
Statuty Synodu Archidiecezji GdanÂskiej trafnie zauwazÇajaÎ, zÇe ¹po-
grzeb chrzesÂcijanÂ ski nie udziela zmarøemu ani sakramentu, ani sa-
kramentalioÂw. Zmarøy znajduje sieÎ juzÇ poza porzaÎdkiem ekonomii
sakramentalnej. Pogrzeb jest obrzeÎdem liturgicznym KosÂcioøa. Po-

29 SDPøoc(17), n. 397, s. 71-72: ¹Pogrzeb kosÂcielny, w ktoÂ rym KosÂcioÂ ø wyprasza

duchowaÎ pomoc zmarøym, okazuje szacunek ich ciaøu i roÂwnoczesÂnie zÇywym niesie

pociecheÎ nadziei, nalezÇy odprawiacÂ z zachowaniem przepisoÂw liturgicznych (kan. 1176

§ 2)º. SDEøck, n. 888, s. 141.
30 SAGniez(3), n. 179; por. SAPoz, n. 33, s. 295.
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søuga KosÂcioøa powinna jasno wyrazÇacÂ rzeczywistaÎ øaÎcznosÂcÂ ze zmar-
øym, a takzÇe ozÇywiacÂ uczestnictwo zgromadzonej wspoÂ lnoty w obrzeÎ -
dach i gøosicÂ jej zÇycie wieczneº31. Synod ten wskazuje ponadto na
søuzÇebny charakter duszpasterstwa KosÂcioøa na rzecz czøowieka,
o ktoÂrego winno ono dbacÂ nie tylko w toku jego ziemskiej piel-
grzymki, ale na konÂcu jego drogi, by oddacÂ go ¹w reÎ ce Ojcaº32.
Z kolei statut 357. Synodu Diecezji Rzeszowskiej przypomina, zÇe
¹starannie przygotowana liturgia chrzesÂcijanÂ skiego pogrzebu, z po-
wagaÎ sprawowana w domu zÇaøoby, w kosÂciele lub kaplicy i na cmen-
tarzu, stanowi katechezeÎ o rzeczach ostatecznych, poucza o praw-
dzie, zÇe wierny wszczepiony przez chrzest w tajemniceÎ Chrystusa
umarøego i zmartwychwstaøego, przez swojaÎ sÂmiercÂ ± wraz z Chrys-
tusem ± przechodzi do wiecznego domu ojcaº33. III Synod Archi-
diecezji èoÂdzkiej wymaga, by sprawowanie obrzeÎdoÂw pogrzebo-
wych wyrazÇaøo chrzesÂcijanÂ ski sens zÇycia i sÂmierci, a takzÇe rzeczywis-
taÎ øaÎcznosÂcÂ ze zmarøym34.

Przytoczone pouczenia dobrze korespondujaÎ z doktrynaÎ KosÂcio-
øa katolickiego zawartaÎ w KKK35 i duchem Ordo exequiarum36 oraz
KPK/8337.

2. FORMY POGRZEBU KOSÂCIELNEGO I ICH CELEBRACJA

Polskie prawo synodalne nie zawiera zÇadnych innowacji w zakre-
sie form liturgicznych pogrzebu kosÂcielnego. Jego nieliczne normy
dotyczaÎce tej kwestii odsyøajaÎ do wczesÂniej wydanych dokumentoÂw

31 SAGdanÂ , n. 766, s. 317-318.
32 SAGdanÂ , n. 761, s. 316.
33 SDRz (1), s. 170. Por. SDEøck, n. 886, s. 141: ¹Z tych racji sÂmiercÂ winna bycÂ

ukazana przez duszpasterza jako skuteczna okolicznosÂcÂ przypomnienia czøowiekowi

spraw ostatecznych, zwøaszcza gdy chodzi o takich, ktoÂ rzy saÎ bardzo luzÂno zwiaÎzani

z KosÂcioøemº.
34 SAèoÂdz, art. 265, s. 70.
35 KKK, n. 1683.
36 Zob. Ordo exsequiarum. Praenotanda, n. 1.
37 Kan. 1176 § 2 KPK/83; por. kan. 875 KKKW.
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kosÂcielnych, takich jak:Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do ob-

rzeÎdoÂw pogrzebowych, ObrzeÎdy pogrzebu dostosowane do diecezji

polskich, instrukcja Episkopatu Polski z 1978 r. O pogrzebie i mod-

litwach za zmarøych38.

Tylko statuty II Synodu Diecezji CzeÎ stochowskiej zawierajaÎ
omoÂwienieObrzeÎdoÂw pogrzebu dostosowanych do diecezji polskich,
okresÂlajaÎcych trzy formy pogrzebu kosÂcielnego dorosøych i dzieci,
oraz przypominajaÎ w sposoÂb syntetyczny instrukcjeÎ Episkopatu Pol-
ski z 5 maja 1978 r. o pogrzebie i modlitwach za zmarøych w sprawie
celebracji obrzeÎdoÂw pogrzebowych39.

I Synod Diecezji Eøckiej przypomina, zÇe peøna liturgia pogrzebo-
wa obejmuje trzy stacje (w domu, w kosÂciele i przy grobie) oraz dwie
procesje: z domu do kosÂcioøa i z kosÂcioøa na cmentarz), a na decyzjeÎ
o wyborze konkretnej formy pogrzebu wpøywa sytuacja lokalna i oso-
ba zmarøego40.

Synod Archidiecezji GdanÂskiej i Synod Archidiecezji GniezÂnienÂ -
skiej zalecajaÎ, by w wypadku pogrzebu dzieci nieochrzczonych wy-
bracÂ tylko stacjeÎ przy grobie41.

SzczegoÂ lne miejsce w sformuøowaniach statutoÂw synodoÂw diecez-
jalnych zajmuje homilia42. ObowiaÎzek prawny jej gøoszenia podczas
mszy sÂw. pogrzebowych przypominajaÎ statuty II Synodu Diecezji

38 SDPøoc(17), n. 400, s. 72: ¹W wyborze form pogrzebu duszpasterz winien

zastosowacÂ sieÎ do wskazanÂ zawartych we Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym

do obrzeÎdoÂw pogrzebu, n. 5º.
39 SDCzeÎ st(2), s. 114.
40 SDEøck, n. 888, s. 141.
41 SAGdanÂ , n. 765, s. 317: ¹Gdy nasteÎpuje pogrzeb dziecka nieochrzczonego,

nalezÇy zastosowacÂ obrzeÎdy przepisane przez KosÂcioÂ ø. Proponujemy jednaÎ stacjeÎ po-

grzebu takiego dziecka, nalezÇy wybracÂ stacjeÎ przy grobie, aby rodzice katoliccy tym

bardziej odczuli towarzyszenie KosÂcioøa w ich cierpieniuº. SAGniez(3), n. 181: ¹Kon-

ferencja Episkopatu Polski, adaptujaÎc odnowione obrzeÎdy pogrzebu do warunkoÂw

polskich, zezwoliøa ponadto na katolicki pogrzeb dzieci, ktoÂre zmarøy przed chrztem.

JezÇeli rodzice proszaÎ o taki pogrzeb, nie nalezÇy odmawiacÂ, nie tylko ze wzgleÎdu na ich

odczucia, ale i z racji gøoszonej przez KosÂcioÂ ø sakralnej wartosÂci ludzkiego zÇycia.

ProponujaÎc jednaÎ stacjeÎ podczas pogrzebu takiego dziecka, nalezÇy wybracÂ «stacjeÎ przy

grobie», aby rodzice katoliccy tym peøniej odczuli towarzyszenie KosÂcioøa w ich cier-

pieniuº.
42 Zob. SDEøck, n. 491, s. 82-83.
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CzeÎ stochowskiej43, Synodu Diecezjalnego KoszalinÂ sko-Koøobrze-
skiego44, Synodu Archidiecezji GdanÂskiej45, Synodu Archidiecezji
Przemyskiej46, I Synodu Diecezji Radomskiej47 i III Synodu Archi-
diecezji èoÂdzkiej48. Synod Archidiecezji Przemyskiej poleca ponad-
to, aby homilia pogrzebowa byøa starannie przygotowana, poniewazÇ

wielu uczestnikoÂw mszy sÂw. pogrzebowej ma rzadki kontakt ze søo-
wem BozÇym49. NiektoÂre statuty nakazujaÎ unikania podczas homilii
gøoszenia moÂw pochwalnych na czesÂcÂ zmarøego50.

3. PRAWO DO POGRZEBU KOSÂCIELNEGO

W kwestii teologicznych podstaw pogrzebu kosÂcielnego wypo-
wiada sieÎ Synod Archidiecezji GdanÂ skiej i III Synod Archidiecezji
GniezÂnienÂskiej. PowyzÇsze synody, optujaÎc za utrzymaniem zwyczaju
grzebania zwøok, podkresÂlajaÎ fakt, zÇe sam Chrystus po swojej sÂmierci
zostaø pogrzebany. W ten sposoÂb wyrazÂnie nawiaÎzujaÎ do n. 15

43 SDCzeÎ st(2), s. 49: ¹DuzÇe znaczenie majaÎ takzÇe homilie gøoszone przy sprawo-

waniu sakramentalioÂw, a zwøaszcza przy odprawianiu obrzeÎdoÂw pogrzebowych. Ho-

milie pogrzebowe powinny bycÂ odpowiednio przygotowane ze wzgleÎdu na szczegoÂ lnaÎ

wymoweÎ tej chwili, jak roÂwniezÇ ze wzgleÎdu na czeÎ staÎ obecnosÂcÂ na pogrzebie ludzi

niewierzaÎcych i obojeÎ tnych religijnieº.
44 SDKosz-Koøob, statut 611, s. 94: ¹W czasie Mszy sÂwieÎ tej pogrzebowej nalezÇy

zawsze gøosicÂ homilieÎ o prawdach wiecznych, unikacÂ natomiast nalezÇy gøoszenia moÂw

pochwalnych na czesÂcÂ zmarøegoº.
45 SAGdanÂ , n. 763, s. 317: ¹Podczas kazÇdego pogrzebu nalezÇy gøosicÂ homilieÎ

opartaÎ na søowie BozÇym, tresÂci modlitw za zmarøych oraz znaczeniu symboli uzÇywa-

nych w liturgii (paschaø, pokropienie wodaÎ sÂwieÎ conaÎ, okadzenie). Podczas ceremonii

pogrzebowych stanowczo nalezÇy unikacÂ wygøaszania moÂw pochwalnych na czesÂcÂ

zmarøegoº.
46 SAPrzem, statut 245, s. 84: ¹NalezÇy zawsze gøosicÂ homilieÎ podczas Mszy sÂwieÎ -

tych obrzeÎdowych [...], pogrzeb)º.
47 SDRadom, n. 107 § 4, s. 45: ¹Podczas Mszy sÂw. pogrzebowej lub jesÂli jest tylko

Liturgia Søowa, jak przewiduje prawo liturgiczne ± nalezÇy wygøosicÂ homilieÎº.
48 SAèoÂdz, art. 147, s. 50: ¹Homilie i kazania powinny bycÂ gøoszone podczas [...]

pogrzeboÂwº.
49 SAPrzem, statut 245, s. 84.
50 SDKosz-Koøob, statut 611, s. 94; SAGdanÂ , n. 763, s. 317.
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ObrzeÎdoÂw pogrzebu dostosowanych do zwyczajoÂw diecezji polskich,
ktoÂ re z tych samych wzgleÎdoÂw preferujaÎ bardziej zwyczaj grzebania
zwøok anizÇeli ich kremacjeÎ 51. NiektoÂre synody podkresÂlajaÎ znaczenie
chrztu i utrzymania wspoÂ lnoty z KosÂcioøem katolickim52.

Gdy chodzi o podstawy prawa do pogrzebu kosÂcielnego, nalezÇy
stwierdzicÂ, zÇe wszystkie synody diecezjalne odwoøujaÎ sieÎ , wprost lub
posÂrednio, do postanowienÂ KPK/83, Ordo Exequiarum, instrukcji
Episkopatu PolskiOpogrzebie i modlitwach za zmarøych iObrzeÎdoÂw

pogrzebu dostosowanych do zwyczajoÂw diecezji polskich.
SposÂroÂd polskich synodoÂw diecezjalnych, jakie odbyøy sieÎ po pro-

mulgacji KPK/83, cztery wypowiadajaÎ sieÎ na temat podmiotu prawa
do pogrzebu kosÂcielnego. Rzecz znamienna, zÇe tylko Synod Archi-
diecezji Biaøostockiej przyznaje prawo do pogrzebu kosÂcielnego ka-
techumenom, powoøujaÎc sieÎ na kan. 1183 KPK/8353. Pozostaøe trzy
synody zaweÎ zÇajaÎ prawo do niego, gdy chodzi o dorosøych, tylko do
katolikoÂw ochrzczonych w KosÂciele katolickim lub do niego przyjeÎ -
tych po chrzcie sÂw. Nie jest to zgodne z powszechnym prawem ka-
nonicznym. Co wieÎ cej, II Synod Diecezji CzeÎ stochowskiej54 i Synod
Archidiecezji Wrocøawskiej55 przyznajaÎ to prawo wyøaÎcznie katoli-
kom zÇyjaÎcym zgodnie z przykazaniami BozÇymi i kosÂcielnymi. NalezÇy
zauwazÇycÂ, zÇe tego rodzaju sformuøowania stojaÎ w wyrazÂnej sprzecz-
nosÂci z kan. 1184 § 1 KPK/83, ktoÂ ry uzalezÇnia udzielenie pogrzebu
kosÂcielnego tylko od jakichkolwiek oznak pokuty wyrazÇonych przed
sÂmierciaÎ przez ochrzczonego grzesznika, przynalezÇaÎcego formalnie
do KosÂcioøa katolickiego, nawet znajdujaÎcego sieÎ w karach kosÂciel-
nych.

51 SAGdanÂ , n. 767, s. 318; SAGniez(3), n. 181; por. SDEøck, n. 903, s. 143.
52 SDKosz-Koøob, statut 599, s. 93; SDLub(3), n. 234-235; SABiaø, n. 578, s. 133.
53 SABiaø, n. 578, s. 133: ¹Prawo do pogrzebu kosÂcielnego majaÎ wszyscy wierni

i katechumeni (kan. 1183 KPK). Biskup diecezjalny zezwala na pogrzeb dzieci, ktoÂre

zmarøy przed chrztem, jesÂli rodzice chcieli je ochrzcicÂº.
54 SDCzeÎ st(2), s. 115: ¹KazÇdy katolik zÇyjaÎcy zgodnie z przykazaniami BozÇymi

i kosÂcielnymi ma prawo, tak z racji chrztu sÂw. jak i trwania w zÇywej øaÎcznosÂci i jednosÂci

z KosÂcioøem, do pogrzebu kosÂcielnego [...]º.
55 SAWrocø, n. 82, s. 800: ¹KazÇdy katolik zÇyjaÎcy zgodnie z przykazaniami BozÇymi

i kosÂcielnymi ma prawo do pogrzebu kosÂcielnegoº.

JAN GOèAÎB352



W zÇadnym ze statutoÂw synodoÂw diecezjalnych nie ma regulacji
dotyczaÎcych dziecka ochrzczonego jako podmiotu pogrzebu kosÂciel-
nego. Milczenie synodoÂw diecezjalnych zdaje sieÎ potwierdzacÂ przy-
puszczenie, zÇe pogrzeb dziecka ochrzczonego nie stanowi wieÎkszego
problemu duszpasterskiego w Polsce. Jedynie statuty II Synodu Die-
cezji CzeÎ stochowskiej przypominajaÎ, izÇ ObrzeÎdy pogrzebu zawierajaÎ
takzÇe trzy formy pogrzebu dzieci, ktoÂ re nie doszøy do uzÇywania ro-
zumu, w numerach 134-21656. Statuty PoznanÂskiego Synodu Archi-
diecezjalnego nakazujaÎ stosowanie peønej formy obrzeÎdowej podczas
pogrzeboÂw dzieci57.

Dwa natomiast synody diecezjalne ± Synod Archidiecezji GdanÂ -
skiej i Synod Archidiecezji GniezÂnienÂskiej, odnoszaÎ sieÎ do problemu
pogrzebu kosÂcielnego dzieci nieochrzczonych i uznajaÎ je za godne
pogrzebu kosÂcielnego ze wzgleÎdu na wiareÎ rodzicoÂw, odwoøujaÎc sieÎ
do zezwolenia Konferencji Episkopatu Polski na ich pogrzeb kosÂciel-
ny. Jako racjeÎ zezwolenia na tego rodzaju pogrzeb oba synody po-
dajaÎ solidarnosÂcÂ KosÂcioøa w cierpieniach z pograÎzÇonymi w zÇaøobie
rodzicami58. I Synod Diecezji Eøckiej postanawia w tej materii, zÇe
¹zwazÇywszy na okolicznosÂci w aspekcie duszpasterskim, ordynariusz
miejsca mozÇe zezwolicÂ na pogrzeb kosÂcielny dziecka nieochrzczone-
go, ktoÂ re urodziøo sieÎ z katolickich rodzicoÂw, lecz nie byøo to wyni-
kiem ich zaniedbaniaº59. Statuty PoznanÂskiego Synodu Archidiecez-
jalnego zobowiaÎzujaÎ duszpasterzy, aby w przypadku tego rodzaju
pogrzebu zastosowacÂ peønaÎ formeÎ obrzeÎdoÂw pogrzebowych60.

Synod Archidiecezji Przemyskiej przytacza normeÎ kan. 1183 § 3
KPK/83, zgodnie z ktoÂraÎ ordynariusz miejsca mozÇe pozwolicÂ na po-
grzeb katolicki nalezÇaÎcym do wspoÂ lnoty kosÂcielnej niekatolickiej,
gdy nie ma ich wøasnego szafarza i nie mieli oni przeciwnej woli61.

56 SDCzeÎ st(2), s. 114.
57 SAPoz, n. 33, s. 296-297.
58 SAGdanÂ , n. 765, s. 317; SAGniez(3), n. 181.
59 SDEøck, n. 900, s. 143.
60 SAPoz, n. 33, s. 296-297: ¹Zgodnie z kan. 1183 zwraca sieÎ uwageÎ na obowiaÎzek

stosowania peønej formy pogrzebu dzieci, nawet tych, ktoÂ re zmarøy przed chrztem.

Odnosi sieÎ to roÂwniezÇ do dzieci pozbawionych zÇycia przed urodzeniemº.
61 SAPrzem, statut 304, s. 102.
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Z kolei I Synod Diecezji Eøckiej zawiera normeÎ , zgodnie z ktoÂraÎ
ochrzczonym przynalezÇnym do jakiegosÂ kosÂcioøa lub wspoÂ lnoty kosÂ-
cielnej niekatolickiej mozÇna urzaÎdzicÂ pogrzeb, gdy brak jest ich wøas-
nego szafarza, jednakzÇe za pozwoleniem ordynariusza miejsca, do
ktoÂrego nalezÇy ocena okolicznosÂci, osoby i miejsca62. Wspomniany
synod okresÂla kraÎg osoÂb, ktoÂ rym przysøuguje prawo pochowania
osoby zmarøej. NalezÇaÎ do nich: pozostaøy maøzÇonek, krewni zsteÎpni
i wsteÎpni, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewienÂstwa, po-
winowaci w linii prostej oraz inne osoby, ktoÂ re do tego dobrowolnie
sieÎ zobowiaÎzÇaÎ. Przytoczona norma synodalna stanowi dosøownaÎ re-
cepcjeÎ na grunt prawa kanonicznego art. 10 ust. 1 ustawy o cmen-
tarzach63.

Przepisy synodalne powtarzajaÎ zasadeÎ wyrazÇonaÎ przez prawo-
dawstwo powszechne, zÇe szafarzem wøasÂciwym obrzeÎdoÂw pogrzebo-
wych jest przede wszystkim proboszcz, a w dalszej kolejnosÂci wika-
riusz parafialny lub diakon64. Jedynie w przypadku zaistnienia po-
trzeby duszpasterskiej, gdy szafarz wøasÂciwy nie mozÇe przewodniczycÂ
wszystkim stacjom pogrzebu, obrzeÎdy w domu zmarøego i na cmen-
tarzu mogaÎ odprawicÂ wierni sÂwieccy. Im powierza sieÎ roÂwniezÇ prze-
wodniczenie wigilii przy zmarøym65.

Udziaø w pogrzebie kapøanoÂw obcych (tzn. niepracujaÎcych aktu-
alnie w danej parafii) powinien bycÂ uzgodniony z miejscowym pro-
boszczem66.

62 SDEøck, n. 901, s. 143.
63 SDEøck, Aneksy, ZarzaÎdzenie dotyczaÎce cmentarza parafialnego, n. 10, s. 218.
64 SDKosz-Koøob, statut 607, s. 94: ¹Szafarzem nabozÇenÂ stwa pogrzebowego jest

miejscowy proboszcz, wikariusz lub diakonº.
65 SAGdanÂ , n. 771, s. 319: ¹ZacheÎ ca sieÎ do celebracji w wigilieÎ pogrzebu nabozÇenÂ -

stwa søowa BozÇego przy zmarøym takzÇe przez osoby sÂwieckieº. Por. SDTar(4), statut

238 § 1, s. 135; por. Statuty Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie, statut 225, s. 85.

SDRz (1), statut 359 § 3, s. 171: ¹W razie potrzeby, stacjeÎ w domu zmarøego mozÇe

odprawicÂ osoba sÂwiecka. Ona tezÇ mozÇe przewodniczycÂ tzw. wigilii przy zmarøymº.
66 SDTar(4), statut 238 § 2, s. 135. SAèoÂdz, art. 269, s. 71: ¹Duchowni, ktoÂ rzy

chcaÎ uczestniczycÂ w obrzeÎdach pogrzebu poza swojaÎ parafiaÎ, powinni uzgodnicÂ swoÂ j

udziaø z miejscowym proboszczemº. SDRz (1), statut 358 § 3, s. 170: ¹Duchowni,

majaÎcy zamiar uczestniczycÂ w obrzeÎdach pogrzebowych, powinni uzgodnicÂ swoÂ j udziaø

z miejscowym proboszczemº.
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Statut 605 StatutoÂw Synodu Diecezjalnego KoszalinÂ sko-Koøobrze-
skiego podkresÂla znaczenie wieÎ zi øaÎczaÎcej proboszcza ze zmarøym pa-
rafianinem i dlatego postanawia, zÇe proboszcz mozÇe pochowacÂ swoje-
go parafianina roÂwniezÇ w innej parafii, jezÇeli taka jest wola zmarøego
lub jego rodziny. Zwraca jednak uwageÎ , zÇe w takim przypadku ko-
nieczna jest uprzednia zgoda proboszcza parafii, w ktoÂrej odbywa sieÎ
pogrzeb. Ten jednak powinien cheÎ tnie zgodzicÂ sieÎ na tego rodzaju
pogrzeb, uzÇyczycÂ sÂwiaÎtyni, szat liturgicznych i sprzeÎ tu pogrzebowego67.

Statuty synodalne zaznaczajaÎ, zÇe szafarze pogrzebu kosÂcielnego
nie powinni uzalezÇniacÂ okazaøosÂci obrzeÎdoÂw pogrzebowych od wy-
sokosÂci zøozÇonej z tej okazji ofiary68, a w przygotowaniu i sprawowa-
niu obrzeÎdoÂw pogrzebowych wystrzegacÂ sieÎ wszystkiego, co mogøoby
urazicÂ pograÎzÇonaÎ w zÇaøobie rodzineÎ 69. Na podkresÂlenie zasøugujaÎ
sformuøowania II Synodu Diecezji CzeÎ stochowskiej, I Synodu Die-
cezji Eøckiej oraz Pierwszego Synodu Diecezji Rzeszowskiej w spra-
wie pogrzebu kosÂcielnego osoÂb ubogich i bezdomnych. Jako jedyne
z polskich synodoÂw stwierdzajaÎ, zÇe ¹pogrzebanie osoÂb ubogich i bez-
domnych nalezÇy uwazÇacÂ za szczegoÂ lny obowiaÎzek chrzesÂcijanÂ ski
miejscowych duszpasterzyº70.

II Synod Diecezji CzeÎ stochowskiej i Synod Archidiecezji GdanÂ -
skiej nakazujaÎ, aby szafarze celebracji obrzeÎdoÂw pogrzebowych sto-
sowali sieÎ do przepisoÂw liturgicznych w kwestii doboru formularza
mszy i koloru szat oraz uzÇywania peønego stroju liturgicznego (su-
tanna, komzÇa, stuøa, kapa)71. KlarownaÎ normeÎ prawnaÎ w tym wzgleÎ -
dzie podaje art. 266 III Synodu Archidiecezji èoÂdzkiej: ¹Pogrzeb
chrzesÂcijanÂ ski nalezÇy odprawicÂ z zachowaniem prawa powszechnego
i przepisoÂw liturgicznych; pozostawicÂ mozÇna tylko te zwyczaje lokal-
ne i tradycje rodzinne, ktoÂ re nie saÎ z nimi sprzeczneº72. Do zacho-

67 Zob. SDKosz-Koøob, statut 605 § 1-3, s. 94.
68 SDPøoc(17), n. 398, s. 72: ¹W sprawowaniu pogrzebu kosÂcielnego wyklucza sieÎ

zalezÇnosÂcÂ okazaøosÂci nabozÇenÂ stwa pogrzebowego od wysokosÂci zøozÇonej z tej okazji

ofiary (por. kan. 1181)º. Por. SDEøck, n. 898, s. 143.
69 SAGniez(3), n. 179.
70 SDCzeÎ st(2), s. 115; SDEøck, n. 899, s. 143; SDRz (1), statut 360 § 2, s. 171.
71 SDCzeÎ st(2), s. 114; SAGdanÂ , n. 770, s. 319.
72 SAèoÂdz, art. 266, s. 70.
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wania religijnych tradycji zwiaÎzanych ze sÂmierciaÎ i pogrzebem, tj.
modlitwy rodziny i znajomych przy trumnie, udziaøu w pogrzebie,
zamawianie mszy sÂw. itp. zobowiaÎzujaÎ wiernych roÂwniezÇ inne syno-
dy, mianowicie Synod Archidiecezji Przemyskiej i Pierwszy Synod
Diecezji Rzeszowskiej73.

I Synod Diecezji Radomskiej poleca, aby z powodu sÂmierci pa-
piezÇa i biskupa diecezji we wszystkich parafiach diecezji odbyøy sieÎ
nabozÇenÂ stwa pogrzebowe. Z tej racji wszyscy kapøani diecezji zobo-
wiaÎzani saÎ do ofiarowania w ich intencji trzech intencji mszalnych74.
W przypadku sÂmierci kapøana dekanatu kapøani dekanalni powinni
ofiarowacÂ za zmarøego trzy intencje mszalne, inni kapøani przynaj-
mniej jednaÎ75.

Polskie prawo synodalne wydaje sieÎ utrwalacÂ jako zasadeÎ , zÇe
miejscem ceremonii pogrzebowych jest wøasny kosÂcioÂ ø parafialny
zmarøego76. Nie podchodzi ono podmiotowo do miejsca ceremonii
pogrzebowych jako do uprawnienia wiernego zmarøego. UjeÎ cie tego
zagadnienia ma raczej charakter przedmiotowy. NiektoÂre synody
jednakzÇe potwierdzajaÎ uprawnienie kazÇdego wiernego i tych, na ktoÂ -
rych spoczywa troska o urzaÎdzenie pogrzebu, zwøaszcza rodziny, do
innego kosÂcioøa, w ktoÂrym odbywacÂ sieÎ beÎdzie nabozÇenÂstwo pogrze-
bowe nizÇ wøasny kosÂcioÂ ø parafialny zmarøego77. Gdy nabozÇenÂstwo
pogrzebowe ma sieÎ odbycÂ w innej parafii, niektoÂ re synody obligujaÎ
wprost duszpasterza wybranego kosÂcioøa do powiadomienia probo-

73 SAPrzem, statut 398 § 3, s. 134; SDRz (1), statut 358 § 2, s. 170.
74 SDRadom, n. 112 § 1, s. 46.
75 TamzÇe, § 2, s. 46.
76 SDW-Pras(1), n. 380, s. 133: ¹NabozÇenÂ stwo pogrzebowe za zmarøego winno

bycÂ odprawione w jego wøasnym kosÂciele parafialnymº. Por. SDPelp(1), n. 260, s. 61;

SDTar(4), statut 239 § 1, s. 203. SAèoÂdz, art. 268, s. 71: ¹Pogrzeb katolicki, z reguøy,

powinien bycÂ odprawiony w parafii wøasnej zmarøegoº. SDRz(1), statut 360 § 1, s. 171:

¹NabozÇenÂ stwo pogrzebowe powinno sieÎ odbycÂ w parafialnym kosÂciele zmarøego [...]º.

SDEøck, n. 889, s. 141; por. SDKosz-Koøob, statut 603, s. 94; SDRadom, n. 107 § 1, s. 45.
77 SDKosz-Koøob, statut 603, s. 94; SDRadom, n. 107 § 2, s. 45; SAèoÂdz, art. 268,

s. 71; SDPelp(1), n. 260, s. 61; SDTar(4), statut 239 § 1, s. 203; SDW-Pras(1), n. 380,

s. 133. SDRz (1), statut 360 § 1, s. 171: ¹Kto zajmuje sieÎ urzaÎdzeniem pogrzebu, mozÇe

wybracÂ inny kosÂcioÂ ø, za zgodaÎ jego zarzaÎdcy i po zawiadomieniu wøasnego proboszcza

osoby zmarøejº.
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szcza osoby zmarøej, a inne nakazujaÎ to ogoÂ lnie bez wskazania, na
kim ciaÎzÇy tego rodzaju obowiaÎzek. NaøozÇenie obowiaÎzku powiado-
mienia duszpasterza wybranego kosÂcioøa na odprawienie nabozÇenÂ -
stwa pogrzebowego jest niewaÎtpliwie uszczegoÂ øowieniem ogoÂ lnej
normy kan. 1177 § 2 KPK/83 i rozwiewa waÎtpliwosÂci w tej materii.
Kilka synodoÂw nakøada obowiaÎzek na zarzaÎdceÎ wybranego kosÂcioøa,
by przed wyrazÇeniem zgody na nabozÇenÂstwo pogrzebowe w kosÂciele
powierzonym jego pieczy uzyskaø zasÂwiadczenie o zÇyciu religijnym
zmarøego od jego wøasnego proboszcza78. Taki wymoÂg prawny sta-
nowi zaostrzenie kodeksowej dyscypliny kosÂcielnej. KPK/83 nie do-
maga sieÎ bowiem wystawiania sÂwiadectw kwalifikacyjnych i starania
sieÎ o nie, lecz poprzestaje na obowiaÎzku powiadomienia wøasnego
proboszcza. Statuty synodalne potwierdzajaÎ koniecznosÂcÂ uzyskania
zgody od zarzaÎdcy wybranego kosÂcioøa na odprawienie w nim nabo-
zÇenÂstwa pogrzebowego, przewidzianaÎ w kan. 1177 § 2 KPK/8379.
Synod Diecezji PelplinÂ skiej wymaga oproÂcz uzyskania sÂwiadectwa
kwalifikujaÎcego, dotyczaÎcego zÇycia religijnego osoby zmarøej, takzÇe
contra legem universalem zgody wøasnego proboszcza na odprawie-
nie nabozÇenÂstwa pogrzebowego poza wøasnaÎ parafiaÎ80. OczywisÂcie
przepis ten nie ma zÇadnej mocy prawnej.

78 SAèoÂdz, art. 268, s. 71: ¹JednakzÇe kazÇdy wierny albo ci, ktoÂrzy zajmujaÎ sieÎ

organizacjaÎ pogrzebu zmarøego, mogaÎ wybracÂ innaÎ parafieÎ . W takim przypadku dusz-

pasterz, do ktoÂ rego skierowana jest prosÂba o odprawienie pogrzebu, powinien zapytacÂ

proboszcza wøasnej parafii zmarøego, czy nie zachodzaÎ ku temu prawne przeszkodyº.

SDW-Pras(1): ¹MozÇe bycÂ ono odprawione w innym kosÂciele nizÇ parafialny, jednak

zawsze po powiadomieniu proboszcza osoby zmarøej i zasieÎgnieÎ ciu opinii o zÇyciu re-

ligijnymº. SDPelp(1), n. 260, s. 61. Synod Archidiecezji Przemyskiej i Synod Archi-

diecezji GdanÂskiej podajaÎ w aneksach identyczne formularze takiego sÂwiadectwa

kwalifikacyjnego. SAPrzem, Aneks 56, Informacja o zmarøym w zwiaÎzku z pogrzebem

poza wøasnaÎ parafiaÎ, s. 414: ¹Niniejszym informujeÎ , zÇe Zmarøy(a) sÂp. .......................

...................., zamieszkaøy na terenie tutejszej parafii przy ul. .....................................,

byø(a) osobaÎ wierzaÎcaÎ, praktykujaÎcaÎ (niewierzaÎcaÎ, niepraktykujaÎcaÎ). Przed sÂmierciaÎ

przyjaÎø sakramenty: pokuty, Eucharystii, namaszczenia chorych (nie przyjaÎø sakramen-

toÂw sÂwieÎ tych)º. Zob. takzÇe: SAGdanÂ , Formularz 48, s. 402; SDRz (1), Formularze:

Informacja o zmarøym w zwiaÎzku z pogrzebem poza wøasnaÎ parafiaÎ, s. 499.
79 SDEøck, n. 889, s. 141.
80 SDPelp(1), n. 260, s. 61: ¹Powinno to sieÎ stacÂ za zgodaÎ proboszcza wøasÂciwego

wystawiajaÎcego kwalifikujaÎce sÂwiadectwo co do pogrzebuº.
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Synod Diecezji KoszalinÂ sko-Koøobrzeskiej i Synod Archidiecezji
Przemyskiej zÇaÎdajaÎ wystawienia zasÂwiadczenia o zaopatrzeniu wier-
nego przed sÂmierciaÎ sÂwieÎ tymi sakramentami. Pierwszy z nich domaga
sieÎ tego, jezÇeli sÂmiercÂ wiernego nastaÎpiøa poza jego wøasnaÎ parafiaÎ,
a drugi, jezÇeli wierny zmarø w szpitalu. Logika tych przepisoÂw praw-
nych wskazuje, zÇe obowiaÎzek wystawienia rzeczonego zasÂwiadczenia
spoczywa na szafarzu sakramentoÂw, a dostarczenie jego proboszczo-
wi miejsca pogrzebu kosÂcielnego jest powinnosÂciaÎ rodziny81. NiektoÂ -
re z synodoÂw polecajaÎ, by na cmentarzach parafialnych znajdowaø sieÎ
dom przedpogrzebowy lub kaplica cmentarna82.

Ustawodawcy synodalni zobowiaÎzujaÎ zarzaÎdcoÂw kaplic przedpo-
grzebowych znajdujaÎcych sieÎ na cmentarzach parafialnych do udo-

81 SDKosz-Koøob, statut 604, s. 94: ¹JezÇeli ktosÂ zmarø poza swojaÎ parafiaÎ, woÂw-

czas rodzina zmarøego przedkøada proboszczowi miejsca pogrzebu zasÂwiadczenie o za-

opatrzeniu sÂwieÎ tymi sakramentamiº. SAPrzem, statut 115, § 1, s. 43: ¹ObowiaÎzkiem

kapelana jest prowadzenie dokumentacji chorych zaopatrzonych sakramentami sÂwieÎ -

tymi, ktoÂ ra pozwoli na rzetelne wystawianie zasÂwiadczenÂ dla celoÂw pogrzebu katolic-

kiegoº.
82 SDPelp(1), Aneks 35, Instrukcja o cmentarzach katolickich, s. 222: ¹Tam,

gdzie warunki pozwalajaÎ, zaleca sieÎ wybudowacÂ kapliceÎ cmentarnaÎº. SDZ-Luba(1),

Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych, s. 218: ¹Planowanie i zagospodaro-

wanie nowych cmentarzy nalezÇy powierzycÂ fachowcom przy udziale architekta, urba-

nisty, geodety i architekta zieleni. Na cmentarzu nalezÇy wytyczycÂ aleje prowadzaÎce do

kwater grzebalnych, oraz miejsca na sanitariaty i sÂmietniki, a w miareÎ potrzeb roÂwniezÇ

dziaøki na kapliceÎ pogrzebowaÎ, kostniceÎ i dzwonniceÎº. SAPrzem, statut 415, s. 139:

¹§ 1. Zaleca sieÎ , aby cmentarze parafialne i komunalne posiadaøy kaplice przedpo-

grzebowe, odpowiednio wyposazÇone i utrzymane. § 2. ZarzaÎdcy kaplic przedpogrze-

bowych znajdujaÎcych sieÎ na cmentarzach parafialnych, udosteÎpniajaÎ te pomieszczenia

zmarøym z innego obrzaÎdku czy wyznaniaº. SDDroh(1), n. 212, s. 161: ¹Na cmentarzu,

ktoÂ ry nie jest poøozÇony w bezposÂrednim saÎsiedztwie kosÂcioøa, winna bycÂ kaplica,

w ktoÂrej mogøyby sieÎ odprawiacÂ ceremonie pogrzebowe, a przy roÂzÇnych okazjach

mozÇna byøoby celebrowacÂ MszeÎ SÂwieÎ taÎº. SABiaø, n. 357, s. 92: ¹Na kazÇdym cmentarzu

powinna znajdowacÂ sieÎ kaplica cmentarnaº. SDèowi(1), Aneks 25, Instrukcja syno-

dalna o cmentarzach grzebalnych, n. 1, s. 263: ¹Planowanie i zagospodarowanie no-

wych cmentarzy nalezÇy powierzycÂ fachowcom przy udziale architekta, urbanisty, geo-

dety i architekta zieleni. Na cmentarzu nalezÇy wytyczycÂ aleje prowadzaÎce do kwater

grzebalnych oraz miejsca na sanitariaty i sÂmietniki, a w miareÎ potrzeb roÂwniezÇ dziaøki

na kapliceÎ pogrzebowaÎ, kostniceÎ i dzwonniceÎ º.
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steÎpniania ich braciom innego obrzaÎdku lub wyznania celem odpra-
wienia pogrzebu83.

Uwaga synodoÂw diecezjalnych, gdy chodzi o miejsce pochoÂwku,
koncentruje sieÎ gøoÂwnie na cmentarzu parafialnym. WieÎkszosÂcÂ syno-
doÂw przypomina zalecenie KPK/83, zÇe kazÇda parafia powinna posia-
dacÂ wøasny cmentarz grzebalny, na ktoÂrego zaøozÇenie lub poszerzenie
potrzebna jest ± oproÂcz zezwolenia wøadz administracyjnych ± zgoda
wøadzy diecezjalnej84.

Prawodawcy synodalni, przywoøujaÎc normeÎ kan. 1180 KPK/83,
potwierdzajaÎ uprawnienie wiernego do pogrzebania jego ciaøa lub
prochoÂw na cmentarzu parafialnym, jezÇeli parafia posiada wøasny
cmentarz oraz uprawnienie do wyboru ± zgodnie z prawem ± innego
cmentarza85. I SynodDiecezji Eøckiej postanawia, zÇe jesÂli ktosÂ wybraø
inny kosÂcioÂ ø pogrzebu nizÇ parafialny, nic nie zastrzegajaÎc w sprawie
cmentarza, nalezÇy domniemywacÂ, zÇe posÂrednio wybraø takzÇe miejs-
cowy cmentarz86.

Synody potwierdzajaÎ sakralny charakter cmentarza87. Statuty
wieÎkszosÂci synodoÂw diecezjalnych, chroniaÎc sakralnosÂcÂ tego miejsca,

83 SAPrzem, statut 415 § 2, s. 139; SDRz (1), statut 392, s. 183.
84 SDDroh(1), n. 212, s. 161: ¹Synod przypomina, zÇe kazÇda parafia powinna

posiadacÂ wøasny cmentarz grzebalny (kan. 1240). Przy tworzeniu nowych parafii na-

lezÇy dlatego przewidziecÂ na cmentarz grzebalny miejsce godne i niezbyt odlegøe od

kosÂcioøa. [...]. DecyzjeÎ o powstaniu nowego cmentarza mozÇe podjaÎcÂ wyøaÎcznie biskup

diecezjalnyº. SABiaø, n. 353-354, s. 92: ¹Tam, gdzie jest to tylko mozÇliwe, parafia

powinna miecÂ wøasny cmentarz. Na zaøozÇenie nowego lub poszerzenie istniejaÎcego

cmentarza parafialnego potrzebne jest zezwolenie biskupa diecezjalnegoº. SDTar(4),

statut 241 § 2-3, s. 205: ¹Tam, gdzie tylko to jest mozÇliwe parafia powinna miecÂ wøasny

cmentarz wyznaniowy. Na zaøozÇenie nowego lub poszerzenie istniejaÎcego cmentarza

parafialnego, potrzebne jest ± obok zezwolenia wøadz panÂstwowych ± takzÇe zezwole-

nie wøadzy diecezjalnejº. SDRz(1), statut 393 § 1, s. 184: ¹Na zaøozÇenie nowego cmen-

tarza parafialnego lub poszerzenie dotychczasowego, potrzebna jest ± oproÂcz zezwo-

lenia wøadz administracyjnych ± zgoda wøadzy diecezjalnejº.
85 SDEøck, n. 890, s. 142; SDRadom, n. 108 § 1, s. 45.
86 SDEøck, n. 890, s. 142.
87 SAPrzem, statut 414 § 1-2, s. 139: ¹Cmentarze, podobnie jak sÂwiaÎtynie, saÎ

miejscem sÂwieÎ tym, przeznaczonym wyøaÎcznie na grzebanie zmarøych i odprawianie

nabozÇenÂstw. GodnosÂcÂ cmentarzy wymaga, aby byøy one utrzymane w nalezÇytym po-

rzaÎdku i odpowiednio zabezpieczoneº. SDTar(4), statut 241 § 1, s. 204-205: ¹Cmen-
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zacheÎ cajaÎ lub wreÎ cz zobowiaÎzujaÎ zarzaÎdcoÂw cmentarzy parafialnych,
jak roÂwniezÇ inne osoby odpowiedzialne za poszczegoÂ lne groby, aby
cmentarze i groby wyposazÇano w symbole i napisy wyrazÇajaÎce chrzesÂ-
cijanÂ skaÎ wiareÎ w zmartwychwstanie i zÇycie wieczne. Ustawodawcy
synodalni zabraniajaÎ umieszczania na cmentarzu napisoÂw, symboli
i dekoracji, ktoÂ re tchnaÎ laickaÎ wizjaÎ zÇycia pozagrobowego88. Drugi
Synod Diecezji Wøocøawskiej poleca, aby w takich miejscach jak
cmentarz i ogrodzenie cmentarne nie umieszczacÂ reklam89.

I Synod Diecezji KoszalinÂ sko-Koøobrzeskiej zabrania parafiom
zrzekania sieÎ cmentarzy beÎdaÎcych w ich posiadaniu90.

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej postanawia, zÇe ¹odpowie-
dzialnym za cmentarz parafialny jest kazÇdorazowy proboszcz, ktoÂ ry
sprawuje jego administracjeÎ przy udziale Rady parafialnejº91. Z kolei
Synod Archidiecezji Biaøostockiej stanowi, zÇe ¹zarzaÎdcaÎ cmentarza
parafialnego jest kazÇdorazowy proboszcz danej parafiiº, ktoÂ ry ¹dba

tarz jako miejsce wiecznego spoczynku zmarøych posiada charakter sakralny i powi-

nien bycÂ otoczony religijnaÎ czciaÎ i szacunkiem. PoniewazÇ stan, w jakim sieÎ znajduje,

jest sÂwiadectwem poziomu wiary i kultury miejscowej ludnosÂci, dlatego winien bycÂ

przedmiotem szczegoÂ lnej troski i opieki ze strony duszpasterzy i wiernychº.

SDPelp(1), Aneks 35, Instrukcja o cmentarzach katolickich, s. 222: ¹Cmentarz kato-

licki, podobnie jak sÂwiaÎtynia, jest miejscem sÂwieÎ tym, przeznaczonym wyøaÎcznie do

chowania zmarøych i odprawiania nabozÇenÂ stw zÇaøobnych. GodnosÂcÂ miejsca sÂwieÎ tego

wymaga, aby cmentarz byø estetycznie ogrodzony i posiadaø zamykanaÎ brameÎº.

SABiaø, n. 352, s. 92: ¹Cmentarz jako miejsce grzebania zmarøych posiada charakter

sakralny i powinien bycÂ otoczony religijnaÎ czciaÎ i szacunkiemº. SDWøocø(2), statut

229, s. 68: ¹Cmentarze powinny bycÂ uprzednio posÂwieÎ cone, wedøug przepisoÂw prawa

kosÂcielnego. JezÇeli nie saÎ posÂwieÎ cone (cmentarze komunalne), nalezÇy posÂwieÎ cicÂ

z osobna kazÇdy groÂb. PosÂwieÎ cenia dokonuje kapøan odprawiajaÎcy pogrzebº.

SAGniez(3), n. 182: ¹Przy bramie wejsÂciowej jest wskazane umieszczenie tablicy za-

wierajaÎcej pouczenie, zÇe cmentarz to miejsce sÂwieÎ te, zobowiaÎzujaÎce do powagi i sku-

pieniaº. SDRz (1), statut 391, s. 183: ¹§ 1. Cmentarze, jak i sÂwiaÎtynie saÎ miejscem

sÂwieÎ tym, przeznaczonym wyøaÎcznie na grzebanie umarøych i odprawianie nabozÇenÂ stw.

§ 2. GodnosÂcÂ cmentarzy wymaga, aby byøy one utrzymane w nalezÇytym porzaÎdku

i odpowiednio zabezpieczoneº.
88 SDEøck, n. 892, s. 142; SDSand(2), n. 459, s. 287; SDKosz-Koøob, statut 681,

s. 103; SDRz (1), statut 359 § 4, s. 171.
89 SDWøocø(2), statut 227, s. 68.
90 SDKosz-Koøob, statut 683, s. 103.
91 SDRz (1), statut 393 § 2, s. 184.
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o porzaÎdek na cmentarzu, wyznacza miejsca pochoÂwkoÂw i zatwierdza
projekty nagrobkoÂwº92.

Podobne normy znajdujemy w przepisach innych synodoÂw93.
Prawodawcy synodalni zobowiaÎzujaÎ zarzaÎdcoÂw cmentarzy parafial-
nych do prowadzenia ksieÎgi cmentarnej zgodnej z prawem cywil-
nym94 oraz ksieÎgi ewidencji groboÂw95.

92 SABiaø, n. 355, s. 92.
93 SDPelp(1), Aneks 35, Instrukcja o cmentarzach katolickich, s. 222: ¹NadzoÂr

nad cmentarzem sprawuje proboszcz. On tezÇ ustanawia dozorceÎ cmentarza i w umowie

o praceÎ okresÂla zakres jego obowiaÎzkoÂw. Prowadzi ksieÎ geÎ cmentarnaÎº. SDDroh(1),

n. 212, s. 161: ¹KazÇda parafia posiadajaÎca wøasny cmentarz parafialny winna prowadzicÂ

ksieÎgeÎ pogrzeboÂw zwanaÎ ksieÎgaÎ cmentarzaº.
94 SDWøocø(2), statut 231, s. 68: ¹ZarzaÎd cmentarza kosÂcielnego jest zobowiaÎza-

ny prowadzicÂ ksieÎgeÎ cmentarnaÎ, w ktoÂ rej zapisuje sieÎ : kto, gdzie i kiedy zostaø pocho-

wanyº. SDRz (1), statut 393 § 3, s. 184.
95 SDèowi(1), Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych, n. 11-14, s. 265:

¹W kazÇdej parafii, na terenie ktoÂ rej znajduje sieÎ cmentarz, nalezÇy prowadzicÂ ksieÎgeÎ

ewidencji groboÂw. Do ksieÎ gi wpisuje sieÎ : nazwisko i imieÎ osoby pochowanej, wiek,

ostatnie miejsce zamieszkania, dateÎ i miejsce zgonu, przyczyneÎ zgonu, dateÎ wystawie-

nia i numer aktu zgonu, dateÎ pochowania, numer grobu i kwatery zgodnie z planem

cmentarza (jezÇeli go nie ma, nalezÇy go bezzwøocznie sporzaÎdzicÂ); przy ekshumacji dateÎ

i miejsce ponownego zøozÇenia szczaÎtkoÂw. NalezÇy takzÇe wpisacÂ dateÎ i numer pokwito-

wania stwierdzajaÎcego nabyte prawo do grobu. W ksieÎdze ewidencji groboÂw mozÇna

roÂwniezÇ odnotowacÂ imiona i nazwiska osoÂb uprawnionych do pochowania w grobie

rodzinnym, jezÇeli wystaÎpiaÎ z takim wnioskiem i udokumentujaÎ swoÂ j prawny tytuø

(pokrewienÂ stwo lub powinowactwo wykazane aktami saÎdu cywilnego, postanowienia

saÎdu stwierdzajaÎce prawo do spadku, ewentualnie osÂwiadczenie z podpisami potwier-

dzone notarialnie) i wniosaÎ opøaty przewidziane za wpisanie uprawnienÂ do ksieÎgi

cmentarnej. Obok ksieÎgi cmentarnej nalezÇy roÂwniezÇ gromadzicÂ dokumentacjeÎ doty-

czaÎcaÎ kazÇdego grobu (akt zgonu, karta zgonu, inne akty stanu cywilnego itd.) wedøug

numeracji i oznaczenÂ groboÂw. W razie niestosowania sieÎ do przepisoÂw niniejszej in-

strukcji ZarzaÎd Cmentarza ma prawo nakazacÂ: rozbioÂ rkeÎ grobu, jego przesunieÎ cie lub

zmniejszenie na koszt osoby, ktoÂra naruszyøa przepisy, a takzÇe usunieÎ cie samowolnie

umieszczonych øawek, drzew, krzewoÂw itp. W sprawach waÎtpliwych nalezÇy stosowacÂ

sieÎ do przepisoÂw zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarøych z 31.1.1959 r.

(Dz.U. nr 47, poz. 298) i rozporzaÎdzenia Min. Gospod. Terenowej i Ochrony SÂ rodo-

wiska z 20.X.1970 r. w sprawie urzaÎdzania cmentarzy, prowadzenia ksiaÎg cmentarnych

oraz chowania zmarøych (Dz.U. nr 47, poz. 299)º. SDZ-Luba(1), Instrukcja synodalna

o cmentarzach grzebalnych, s. 219-220.
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Odbyte po 1983 r. synody diecezjalne nie wypowiadajaÎ sieÎ nato-
miast zasadniczo co do innych miejsc sÂwieÎ tych ± poza cmentarzami
parafialnymi ± przeznaczonymi na grzebanie zmarøych, o ktoÂrych
moÂwi KPK/8396. Ograniczenie realizacji uprawnienia wiernych do
pogrzebania wmiejscu sÂwieÎ tym tylko do cmentarzy parafialnych i po-
sÂwieÎ conych groboÂw na cmentarzach komunalnych wynika z tego, zÇe
zaroÂwno polska tradycja chowania zmarøych, jak tezÇ prawodawstwo
cywilne ograniczajaÎ uprawnienie wiernych do pochowania tylko do
cmentarzy97. WyøaÎcznie SynodArchidiecezji Biaøostockiej przypomi-
na normeÎ kan. 1242 KPK/83, zakazujaÎcaÎ grzebania zmarøych w kosÂ-
cioøach, chocÂ zaweÎ zÇa ujeÎ te w niej taksatywnie wyjaÎtki do biskupoÂw
diecezjalnych, roÂwniezÇ emerytowanych98. Jest to poniekaÎd zrozumia-
øe, poniewazÇ na terenie archidiecezji biaøostockiej nie ma innych
uprzywilejowanych osoÂb uprawnionych do pochoÂwku w kosÂciele.

Warte odnotowania jest to, zÇe polskie prawo synodalne kanoni-
zuje przepisy polskiego prawa cywilnego, gdy chodzi o wykonanie
uprawnienia wiernych zmarøych do grobu99. W pierwszym wypadku
kanonizacja dotyczy zakazu grzebania zmarøych bez otrzymania kar-
ty zgonu wydanej przez odpowiednie wøadze administracyjne (zob.

96 SDKosz-Koøob, statut 679, s. 103: ¹Cmentarze mogaÎ bycÂ parafialne i komunal-

ne. Parafialne nalezÇy posÂwieÎ cicÂ zgodnie z przepisami liturgicznymi. Natomiast na

cmentarzach komunalnych, ktoÂ re nie saÎ posÂwiecone, nalezÇy sÂwieÎ cicÂ kazÇdy groÂb w cza-

sie obrzeÎdoÂw pogrzebowychº.
97 Zob. art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o cmentarzach.
98 SABiaø, n. 358, s. 92: ¹W kosÂcioøach nie nalezÇy grzebacÂ zmarøych, chyba zÇe

chodzi o biskupoÂw diecezjalnych, roÂwniezÇ emerytowanych, ktoÂ rzy powinni bycÂ cho-

wani w archikatedrze (kan. 1242 KPK/83)º.
99 Zob. SDPelp(1), s. 233: ¹W sprawach pogrzebu nalezÇy przestrzegacÂ zasad

prawa kosÂcielnego oraz ustawy wøadzy cywilnejº. SDZ-Luba(1), s. 220: ¹W sprawach

waÎtpliwych nalezÇy stosowacÂ sieÎ do przepisoÂw zawartych w ustawie o cmentarzach

i chowaniu zmarøych z 31.01.1959 r. ( Dz.U. nr 47, poz. 298) i RozporzaÎdzenia Min.

Gospod. Terenowej i Ochrony SÂ rodowiska z 20.X. 1970 r. w sprawie urzaÎdzania

cmentarzy i prowadzenia ksiaÎg cmentarnych oraz chowania zmarøych (Dz.U. nr 47,

poz. 299)º. SDèowi(1), s. 265: ¹W sprawach waÎtpliwych nalezÇy stosowacÂ sieÎ do prze-

pisoÂw zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarøych z 31.1.1959 r. (Dz.U.

nr 47, poz. 298) i rozporzaÎdzenia Min. Gospod. Terenowej i Ochrony SÂ rodowiska

z 20.X.1970 r. w sprawie urzaÎdzania cmentarzy, prowadzenia ksiaÎg cmentarnych oraz

chowania zmarøych (Dz.U. nr 47, poz. 299)º.
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ustawa o cmentarzach, art. 8.1. i art. 11 ust. 5)100. I Synod Diecezji
Eøckiej wymaga roÂwniezÇ, aby w przypadkach, w ktoÂrych zachodzi
uzasadnione podejrzenie, zÇe przyczynaÎ zgonu byøo przesteÎpstwo,
oproÂcz karty zgonu wymagacÂ zezwolenia prokuratora101. W drugim
natomiast wypadku polega ona na przyjeÎ ciu przepisoÂw ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarøych102, okresÂlajaÎcych warunki po-
nownego uzÇycia grobu ziemnego po upøywie dwudziestu lat od
ostatniego pochoÂwku103.

100 SDKosz-Koøob, statut 612, s. 95: ¹Nie wolno grzebacÂ zmarøego bez otrzy-

mania karty zgonu wydanej przez odpowiednie wøadze administracyjne (USC)º.

Zob. § 15 pkt 11 rozporzaÎdzenia MinistroÂw Gospodarki Terenowej i Ochrony

SÂ rodowiska oraz Zdrowia i Opieki Spoøecznej z dnia 20 pazÂdziernika 1972 r. w spra-

wie urzaÎdzania cmentarzy, prowadzenia ksiaÎg cmentarnych oraz chowania zmar-

øych (Dz.U. z 1972 r., nr 47, poz. 299); § 8 ust. 2 rozporzaÎdzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie posteÎpowania ze zwøokami i szczaÎtkami ludzkimi

(Dz.U. z dnia 28 grudnia 2001 r., nr 153, poz. 1783); por. RozporzaÎdzenie Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej

wypeøniania (Dz.U. z dnia 28 grudnia 2001 r., nr 153, poz. 1782). SDRz (1), In-

strukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, n. 29, s. 216: ¹Karta zgonu stanowi

tezÇ podstaweÎ do przyjeÎ cia i pogrzebania zwøok na cmentarzu kosÂcielnym. Bez karty

zgonu nie wolno grzebacÂ zwøokº. Por. J. GoøaÎb, Prawo do pogrzebu i jego wyko-

nanie, s. 249-255.
101 SDEøck, Aneksy, ZarzaÎdzenie dotyczaÎce cmentarza parafialnego, n. 9, s. 218.
102 Zob. art. 7. ust. 1 ustawy o cmentarzach.
103 SDEøck, Aneksy, ZarzaÎdzenie dotyczaÎce cmentarza parafialnego, n. 6,

s. 218: ¹GroÂb nie mozÇe bycÂ uzÇyty do ponownego chowania przed upøywem 20 latº.

SAGniez(3), n. 183: ¹GroÂb nie mozÇe bycÂ uzÇyty do ponownego chowania przed

upøywem lat dwudziestu. Po upøywie lat dwudziestu uzÇycie grobu do chowania nie

mozÇe nastaÎpicÂ, jezÇeli jakakolwiek osoba zgøosi zastrzezÇenie przeciw temu i uisÂci

opøateÎ , przewidzianaÎ za pochowanie zwøok. ZastrzezÇenie to ma skutek na dalszych

lat dwadziesÂcia i mozÇe bycÂ odnowione. W istniejaÎcych grobach murowanych dopusz-

cza sieÎ chowanie zwøok osoÂb zmarøych w ciaÎgu dwudziestu lat po wydaniu decyzji

o zamknieÎ ciu cmentarza. Wzbronione jest uzÇycie do ponownego pochowania gro-

boÂw majaÎcych wartosÂcÂ pamiaÎtek historycznych (ze wzgleÎdu na swaÎ dawnosÂcÂ lub

osoby, ktoÂre saÎ w nich pochowane, lub zdarzenia, z ktoÂrymi majaÎ zwiaÎzek), albo

wartosÂcÂ artystycznaÎº. SDPelp(1), Aneks 35, Instrukcja o cmentarzach katolickich,

s. 222: ¹Zwøoki pozostajaÎ w grobie nietknieÎ te przez 20 latº. SDPelp(1), Aneks 35,

Instrukcja o cmentarzach katolickich, s. 222: ¹Po upøywie lat 20 ponowne uzÇycie

grobu do chowania nie mozÇe nastaÎpicÂ, jezÇeli jakakolwiek osoba zgøosi zastrzezÇenie

przeciw temu i uisÂci opøateÎ , przewidzianaÎ za pochowanie zwøok. ZastrzezÇenie to ma
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I Synod Diecezji Eøckiej przypomina o koniecznosÂci sporzaÎdze-
nia planu zagospodarowania terenu, ktoÂ ry powinien obejmowacÂ
miejsca szczegoÂ lne, czyli rodzaje groboÂw, drogi do poÂ l grzebalnych
oraz pola grzebalne i zadrzewienie104.

NalezÇy roÂwniezÇ odnotowacÂ, zÇe jeden z synodoÂw diecezjalnych,
a mianowicie II Synod Diecezji Wøocøawskiej, nakazuje stosowacÂ sieÎ
do przepisoÂw panÂstwowych, okresÂlajaÎcych termin wykonania upraw-
nienia do pochoÂwku ciaøa zmarøego, przewozÇenia zwøok i ich ekshu-

skutek na dalszych 20 lat i mozÇe bycÂ odnowione. PowyzÇsze przepisy nie majaÎ za-

stosowania do pochowania zwøok w grobach murowanych, przeznaczonych do po-

mieszczenia zwøok wieÎ cej nizÇ jednej osoby. NiezalezÇnie od powyzÇszych przepisoÂw

jest zabronione uzÇycie do ponownego pochowania groboÂw, majaÎcych wartosÂcÂ pa-

miaÎtek historycznych (ze wzgleÎdu na swaÎ dawnosÂcÂ lub osoÂb, ktoÂre saÎ w nich po-

chowane, lub zdarzenÂ z ktoÂrymi majaÎ zwiaÎzek) albo wartosÂcÂ artystycznaÎº. SDZ-Lu-

ba(1), Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych, s. 219: ¹GroÂb ziemny nie

mozÇe bycÂ uzÇyty do ponownego pochowania zmarøego przed upøywem 20 lat. Po 20

latach ponownie mozÇna uzÇycÂ grobu do pochowania, chyba zÇe zainteresowana osoba

udowodni do tego swoje prawo (patrz p. 12) i uisÂci opøaty (tzw. pokøadne lub za

miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upøywie 20 lat). W razie zamiaru wy-

korzystania groboÂw opuszczonych lub tych, za ktoÂre nie wniesiono opøat na dalsze

uzÇytkowanie, nalezÇy powiadomicÂ wiernych o zamiarze likwidacji okresÂlonych gro-

boÂw (w kosÂciele, w prasie przez ogøoszenia lub przez osoby trzecie). Do przekopania

groboÂw opuszczonych, od momentu powiadomienia o ich likwidacji mozÇna przystaÎ-

picÂ dopiero po upøywie roku. Groby historyczne, artystyczne, ludzi zasøuzÇonych,

powszechnie znanych winny bycÂ pod szczegoÂ lnaÎ opiekaÎ zarzaÎdu cmentarza. Nie

mozÇna ich uzÇywacÂ do ponownego chowania zmarøych, za wyjaÎtkiem czøonkoÂw ro-

dziny i pod warunkiem, zÇe nie beÎdzie naruszony wystroÂ j zewneÎ trzny grobuº. SDèo-

wi(1), Aneks 25, Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych, s. 264: ¹W razie

zamiaru wykorzystania groboÂw opuszczonych lub tych, za ktoÂre nie wniesiono opøat

na dalsze uzÇytkowanie, nalezÇy powiadomicÂ wiernych o zamiarze likwidacji okresÂlo-

nych groboÂw (z ambony, w prasie przez ogøoszenie lub przez osoby trzecie). Do

przekopania groboÂw opuszczonych, od momentu powiadomienia o ich likwidacji

mozÇna przystaÎpicÂ dopiero po upøywie roku. Groby historyczne, artystyczne, ludzi

zasøuzÇonych, powszechnie znanych winny bycÂ pod szczegoÂ lnaÎ opiekaÎ zarzaÎdu cmen-

tarza. Nie mozÇna ich uzÇywacÂ do ponownego chowania zmarøych, za wyjaÎtkiem

czøonkoÂw rodziny i pod warunkiem, zÇe nie beÎdzie naruszony wystroÂ j zewneÎ trzny

grobuº. SDPelp(1), Aneks 35, Instrukcja o cmentarzach katolickich, s. 222: ¹Zwøoki

pozostajaÎ w grobie nietknieÎ te przez 20 latº.
104 SDEøck, Aneksy, ZarzaÎdzenie dotyczaÎce cmentarza parafialnego, n. 11-19,

s. 219.
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macji105. Bardziej szczegoÂ øowe normy zawiera I Synod Diecezji Eøc-
kiej, ktoÂ ry wymaga, aby na ekshumacjeÎ zwøok uzyskacÂ zezwolenie
proboszcza, beÎdaÎcego zarzaÎdcaÎ cmentarza, oraz wøadz sÂwieckich.

Gdy chodzi o czas pochowania, prawodawca synodalny posta-
nawia, zÇe ¹ciaøo zmarøego wolno pochowacÂ dopiero po upøywie od-
powiedniego czasu, wystarczajaÎcego do wykluczenia wszelkich waÎt-
pliwosÂci co do zgonu, zwøaszcza jezÇeli sÂmiercÂ nastaÎpiøa nagleº. I Sy-
nod Diecezji Eøckiej przywoøuje w tej materii prawo sÂwieckie i wpro-
wadza normeÎ , ktoÂ ra brzmi: ¹nie wolno wieÎ c grzebacÂ zwøok przed
upøywem 24 godzin od zgonu, a najpoÂzÂniej po upøywie 72 godzin od
zgonu ± zwøoki powinny bycÂ usunieÎ te z mieszkania celem pochowa-
nia, w razie odroczenia terminu pogrzebu zwøoki muszaÎ bycÂ zøozÇone
w domu przedpogrzebowym lub kaplicy cmentarnej do czasu po-
grzebuº106.

I Synod Diecezji PelplinÂ skiej oraz I Synod Diecezji Eøckiej pole-
cajaÎ, aby w miejscowosÂciach, gdzie nie ma cmentarza komunalnego,
proboszcz (duszpasterz) umozÇliwiø pochowanie na tym cmentarzu
osoÂb zmarøych innego wyznania lub niewierzaÎcych107. I Synod Die-
cezji Radomskiej stanowi normeÎ , zgodnie z ktoÂraÎ nie mozÇna odmoÂ -
wicÂ pogrzebania zmarøego niekatolika, baÎdzÂ odsteÎpcy od KosÂcioøa,
na cmentarzu parafialnym, gdy w miejscowosÂci nie ma innego cmen-
tarza108.

Prawodawca Synodu Eøckiego, przywoøujaÎc art. 8 ust. 3 konkor-
datu polskiego, deklaruje ponadto, zÇe ¹nawet w przypadku istnienia
cmentarza komunalnego, rodzina innego wyznania ma prawo prosicÂ
proboszcza katolickiego, aby bliskie jej osoby, zostaøy pochowane
razem na cmentarzu parafialnymº109.

105 SDWøocø(2), statut 230, s. 68: ¹Co do terminu chowania zwøok, przewozÇenia

ich, ekshumacji itp. nalezÇy stosowacÂ sieÎ do przepisoÂw panÂstwowychº.
106 SDEøck, n. 905, s. 143.
107 SDPelp(1), Aneks 35, Instrukcja o cmentarzach katolickich, s. 223; SDEøck,

n. 902, s. 143.
108 SDRadom, n. 108 § 2, s. 45.
109 SDEøck, n. 902, s. 143.
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4. ODMOWA POGRZEBU KOSÂCIELNEGO

Synody diecezjalne sporo uwagi posÂwieÎ cajaÎ zagadnieniu odmowy
pogrzebu kosÂcielnego. NalezÇy odnotowacÂ, zÇe I Synod Diecezji èo-
wickiej czyni istotne rozroÂzÇnienie mieÎdzy odmowaÎ pogrzebu kosÂciel-
nego i odmowaÎ zgody na pochoÂwek w miejscu sÂwieÎ tym. TraktujaÎcy
o tym statut 271 w sposoÂb wyrazÂny nawiaÎzuje do art. 45 ust. 3 ustawy
o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej z 17 maja 1989 r.110 NiektoÂre synody stojaÎ na stanowisku,
zÇe pogrzebu kosÂcielnego nie nalezÇy odmawiacÂ poza sytuacjami wy-
mienionymi w kan. 1184 KPK/83111. Z kolei I Synod Diecezji Ra-

110 SDèowi(1), statut 271, s. 73: ¹NalezÇy odroÂzÇnicÂ odmoweÎ pogrzebu kosÂcielnego

od zgody na pochoÂwek osoÂb na cmentarzu katolickim. Nie nalezÇy odmawiacÂ zgody na

pochoÂwek niekatolikoÂw, niewierzaÎcych, publicznych grzesznikoÂw na cmentarzu para-

fialnym, jesÂli nie ma cmentarza komunalnegoº. Por. art. 45 ust. 3 ustawy o cmenta-

rzach i chowaniu zmarøych z 31 stycznia 1959 r. (tekst pierw.: Dz.U. z 1959 r., nr 11,

poz. 62; tekst jedn.: Dz.U. z 1972 r., nr 47, poz. 298; tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., nr 23,

poz. 295; zmiany: Dz.U. z 2000 r., nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 2002 r., nr 113, poz. 984):

¹W miejscowosÂciach, gdzie nie ma cmentarzy komunalnych, zarzaÎdcy cmentarzy

umozÇliwiajaÎ pochowanie na cmentarzach, o ktoÂrych mowa w ust. 1, na roÂwnych pra-

wach takzÇe innych zmarøychº. Zob.W. Uruszczak, Prawo wyznaniowe (wprowadzenie

i opracowanie), KrakoÂw 1997, s. 173; K. Warchaøowski, Prawo wyznaniowe. WyboÂr

zÂroÂdeø (wg stanu na 1.06. 2000), Warszawa 2000, s. 209. Por. Konkordat mieÎdzy StolicaÎ

ApostolskaÎ i RzeczpospolitaÎ PolskaÎ zawarty dnia 28 lipca 1993 r., ratyfikowany 25mar-

ca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318), art. 8 ust. 3: ¹Miejscom przeznaczonym

przez wøasÂciwaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ do sprawowania kultu i grzebania zmarøych PanÂstwo

gwarantuje w tym celu nienaruszalnosÂcÂ [...]º. OsÂwiadczenie rzaÎdowe z dnia 26 stycznia

1998 r. w sprawie deklaracji RzaÎdu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r.

w celu zapewnienia jasnej wykøadni przepisoÂw konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ

a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (MP

z 1998 r., nr 4, poz. 51), n. 2: ¹PojeÎ cie nienaruszalnosÂci cmentarzy, uzÇyte w artykule

8 ust. 3 Konkordatu, nie mozÇe bycÂ rozumiane jako prawo do odmowy pochowania na

cmentarzu katolickim osoby innego wyznania lub niewierzaÎcejº. Zob. S. Rudnicki,

dz. cyt., s. 206; por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995, s. 280.
111 SDCzeÎ st(2), s. 115: ¹Pogrzebu kosÂcielnego nalezÇy odmoÂwicÂ tym, ktoÂ rym go

odmawia prawo kanoniczne (por. kan. 1184 KPK)º. SAGdanÂ , n. 762, s. 316: ¹Poza

sytuacjami wymienionymi w prawie kanonicznym (KPK 1184) nie nalezÇy odmawiacÂ

chrzesÂcijanÂ skiego pogrzebuº. SAGniez(3), n. 179: ¹Poza sytuacjami wymienionymi

w prawie kanonicznym (por. kan. 1184 KPK) nie nalezÇy odmawiacÂ chrzesÂcijanÂskiego

pogrzebuº. SDTar(4), statut 240 § 1, s. 204: ¹Duszpasterze niech posteÎpujaÎ tu bardzo
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domskiej wprowadza normeÎ , zgodnie z ktoÂraÎ, gdy zachodzaÎ okolicz-
nosÂci odmowy pogrzebu kosÂcielnego wedøug zasad prawa kanonicz-
nego, nalezÇy zwroÂcicÂ sieÎ z tym do kurii diecezjalnej112.

InteresujaÎce wskazania w tej materii zawiera I Synod Diecezji
Eøckiej, ktoÂ ry stwierdza: zÇe ¹poniewazÇ KosÂcioÂ ø nie rozstrzyga o losie
osoby zmarøej, sam zasÂ pogrzeb zawsze posiada charakter modlitwy
wstawienniczej za zmarøego, Synod popiera tendencjeÎ , by stosunko-
wo najrzadziej odmawiacÂ pogrzebu kosÂcielnego, ograniczajaÎc sieÎ tyl-
ko do wypadkoÂw naprawdeÎ koniecznych ze wzgleÎdoÂw duszpaster-
skichº113. Wspomniany synod przyjmuje jako søuszny zwyczaj ogra-
niczania pewnej okazaøosÂci zewneÎ trznej pogrzebu, co w opinii wier-
nych stanowi wyraz pewnej dezaprobaty w stosunku do tych, ktoÂ rzy
nie utrzymywali za zÇycia zÇywej wieÎ zi z KosÂcioøem114. PoznanÂski Sy-
nod Archidiecezjalny zwraca natomiast uwageÎ , zÇe w przypadku po-
grzebu samoboÂ jcoÂw, jawnych grzesznikoÂw i zÇyjaÎcych w niesakramen-
talnym maøzÇenÂ stwie nalezÇy stosowacÂ sieÎ do norm zawartych w in-
strukcji liturgiczno-duszpasterskiej Episkopatu Polski O pogrzebie

i modlitwach za zmarøych (n. 13-14), zamieszczonej w ObrzeÎdach

pogrzebu dostosowanych do zwyczajoÂw diecezji polskich115. Synod
Diecezji Rzeszowskiej dopuszcza pogrzeb katolicki osoÂb, ktoÂ re do
sÂmierci zÇyøy w niesakramentalnym zwiaÎzku, jesÂli przed zgonem oka-
zaøy jakiesÂ oznaki pokuty i jesÂli odbeÎdzie sieÎ to bez publicznego
zgorszenia116. Ten sam synod poleca, aby nie odmawiacÂ pogrzebu
katolickiego samoboÂ jcy, jesÂli w ciaÎgu zÇycia okazywaø przywiaÎzanie do
wiary i KosÂcioøa117. W takiej sytuacji nakazuje on duszpasterzom, aby
wyjasÂnili uczestnikom pogrzebu podstawy takiego stanowiska i wy-
brali skromniejszaÎ formeÎ pogrzebu, bioraÎc pod uwageÎ zdrowaÎ opinieÎ
wiernych.

roztropnie, ograniczajaÎc odmoweÎ do wypadkoÂw koniecznych, wyliczonych w kan.

1184 § 1 KPKº.
112 SDRadom, n. 109, s. 45.
113 SDEøck, n. 893, s. 142.
114 TamzÇe.
115 SAPoz, n. 33, s. 297; por. Rytuaø polski, s. 26-27.
116 SDRz (1), statut 361 § 1, s. 171.
117 TamzÇe, § 2, s. 172.
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Gdy chodzi o samoboÂ jceÎ , ktoÂ ry przed zamachem na swoje zÇycie
dawaø publiczne zgorszenie, I Synod Diecezji Eøckiej oraz Pierwszy
Synod Diecezji Rzeszowskiej polecajaÎ, go aby traktowacÂ jako jaw-
nego grzesznika, czyli przy przyznaniu mu pogrzebu lub jego odmo-
wie uwzgleÎdnicÂ dwa czynniki, a mianowicie, ewentualne oznaki po-
kuty uczynione przed sÂmierciaÎ i niebezpieczenÂstwo zgorszenia wier-
nych w sytuacji przyznania samoboÂ jcy pogrzebu kosÂcielnego118.

WieÎkszosÂcÂ synodoÂw przytacza kan. 1184 § 1 n. 1 i 2 KPK/83,
dotyczaÎcy pozbawienia pogrzebu kosÂcielnego notorycznych aposta-
toÂw, heretykoÂw, schizmatykoÂw oraz tych, ktoÂ rzy wybrali kremacjeÎ
swojego ciaøa z motywoÂw przeciwnych wierze chrzesÂcijanÂ skiej119.

118 SDEøck, n. 894, s. 142; SDRz (1), statut 361 § 3, s. 172.
119 SDPøoc(17), n. 399 § 1, s. 72: ¹JesÂli przed sÂmierciaÎ nie dali zÇadnych oznak

pokuty, pogrzebu kosÂcielnego powinni bycÂ pozbawieni: a) notoryczni apostaci oraz

trwajaÎcy w herezji lub schizmieº. SDW-Pras(1), n. 387, s. 133: ¹Mimo izÇ sÂmiercÂ do-

maga sieÎ wyrazoÂw szczerego wspoÂ øczucia dla najblizÇszej rodziny takzÇe ze strony miejs-

cowego duszpasterza, to jednak nie powinien on zezwalacÂ na chrzesÂcijanÂski pogrzeb

czøowieka, ktoÂry nie dajaÎc zÇadnych oznak pokuty, zszedø z tego sÂwiata jako aposta-

ta, heretyk albo schizmatyk lub publiczny gorszyciel (por. kan. 1184, 1; 1185)º.

SDèowi(1), statut 269 § 2, s. 73: ¹JezÇeli przed sÂmierciaÎ nie okazywali zÇadnych oznak

skruchy, pogrzebu kosÂcielnego powinni bycÂ pozbawieni: 1. notoryczni apostaci trwa-

jaÎcy w herezji lub w schizmie; 2. osoby, ktoÂre wybraøy spalenie swojego ciaøa z moty-

woÂw przeciwnych wierze chrzesÂcijanÂ skiej; 3. inni jawni grzesznicy (por. kan. 1184)º.

SDEøck, n. 895, s. 142. SDPelp(1), n. 260 § 1, s. 61: ¹JezÇeli zmarøy przed sÂmierciaÎ nie

dawaø zÇadnych znakoÂw pokuty, pogrzebu kosÂcielnego nalezÇy odmoÂwicÂ: notorycznym

apostatom oraz trwajaÎcym w herezji lub schizmie, osobom, ktoÂ re wybraøy spalenie

swojego ciaøa z motywoÂw przeciwnych wierze chrzesÂcijanÂskiej, innym jawnym grze-

sznikom, ktoÂ rym nie mozÇna przyznacÂ pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernychº.

SABiaø, n. 580, s. 134: ¹Nie majaÎ prawa do kosÂcielnego pogrzebu: notoryczni apostaci,

osoby, ktoÂ re wybraøy spalenie ciaøa z motywoÂw przeciwnych chrzesÂcijanÂ skiej wierze,

jawni grzesznicy i wierni, ktoÂ rzy do sÂmierci zÇyli w niesakramentalnym zwiaÎzku maø-

zÇenÂskim (kan. 1184 § l KPK). W wyzÇej wymienionych przypadkach mozÇliwy byøby

pogrzeb katolicki, gdyby te osoby wyraziøy przez sÂmierciaÎ jakiesÂ akty skruchy, np.

prosÂbeÎ o kapøana, ucaøowanie krzyzÇa, akt zÇalu. O znakach nawroÂcenia mozÇe posÂwiad-

czycÂ nawet jedna osoba, jezÇeli jest wiarygodna. Duszpasterze niech w takich wypad-

kach wyjasÂniaÎ wiernym, dlaczego jest pogrzeb, aby uniknaÎcÂ w ten sposoÂb zgorszenia

oraz niepokoju w parafiiº. SDPøoc(17), n. 399 § 1, s. 72: ¹JesÂli przed sÂmierciaÎ nie dali

zÇadnych oznak pokuty, pogrzebu kosÂcielnego powinni bycÂ pozbawieni: b) osoby, ktoÂre

wybraøy spalenie swojego ciaøa z motywoÂw przeciwnych wierze chrzesÂcijanÂ skiejº.

SAGdanÂ , n. 767, s. 318: ¹Tym, ktoÂ rzy wybrali spalenie swoich zwøok, nalezÇy udzielicÂ
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Znaczna czeÎ sÂcÂ z nich przypomina, zÇe warunkiem odmowy pogrzebu
kosÂcielnego powinien bycÂ brak wyrazÇenia przed sÂmierciaÎ jakichkol-
wiek oznak pokuty i odnosi go do okresÂlonych kategorii grzeszni-
koÂw. XVII Synod Diecezjalny Pøocki, I Synod Diecezji èowickiej,
I Synod Diecezji PelplinÂ skiej, I Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej
oraz Synod Archidiecezji GdanÂ skiej przytaczajaÎ in extenso sformu-
øowania kan. 1184 KPK/83 dotyczaÎce grzesznikoÂw, ktoÂ rych nalezÇy
pozbawicÂ pogrzebu kosÂcielnego120.

Od powszechnej dyscypliny KosÂcioøa odbiega jednakzÇe III Synod
Diecezji Lubelskiej, ktoÂ ry chocÂ stwierdza, zÇe pogrzebu religijnego
ochrzczonym w zasadzie nie odmawia sieÎ , ale do wypadkoÂw uzasad-
niajaÎcych takaÎ odmoweÎ zalicza ¹wypadek naprawdeÎ wyrazÂnej nie-
wiary zmarøegoº i wypadek ¹jego wrogosÂci do KosÂcioøaº121. Wydaje
sieÎ , zÇe saÎ to sformuøowania zbyt ogoÂ lne i stwarzajaÎ niebezpieczenÂstwo
dowolnej interpretacji. Kilka synodoÂw uszczegoÂ øawia wymienionaÎ
w kan. 1184 KPK/83 kategorieÎ jawnych grzesznikoÂw. ZaliczajaÎ one
do nich tych wiernych, ktoÂ rzy do sÂmierci zÇyli w niesakramentalnym
zwiaÎzku maøzÇenÂskim122.

chrzesÂcijanÂ skiego pogrzebu, chyba zÇe z caøaÎ pewnosÂciaÎ wiadomo, izÇ podjeÎ li oni decyzjeÎ

z motywoÂw przeciwnych zasadomwiary chrzesÂcijanÂ skiej (KPK 1184). W takiej sytuacji

trzeba jednak wyeliminowacÂ niebezpieczenÂ stwo zgorszenia ze strony wiernych. W ka-

techezie nalezÇy zasygnalizowacÂ, zÇe KosÂcioÂ ø wyzÇej ceni zwyczaj grzebania zwøok, anizÇeli

ich kremacjeÎ przede wszystkim dlatego, izÇ sam Chrystus po swojej sÂmierci zostaø

pogrzebany (OPO 15)º. SAGniez(3), n. 181: ¹Tym, ktoÂ rzy wybrali spalenie swoich

zwøok, nalezÇy udzielicÂ chrzesÂcijanÂskiego pogrzebu, chyba zÇe z caøaÎ pewnosÂciaÎ wiado-

mo, izÇ podjeÎ li oni teÎ decyzjeÎ z motywoÂw przeciwnych zasadom wiary chrzesÂcijanÂskiej

(por. KPK, kan. 1184, § 2). W takiej sytuacji trzeba jednak wyeliminowacÂ niebezpie-

czenÂ stwo zgorszenia ze strony wiernych. W katechezie wypada zasygnalizowacÂ, zÇe

KosÂcioÂ ø wyzÇej ceni zwyczaj grzebania zwøok, anizÇeli ich kremacjeÎ , przede wszystkim

z uwagi na fakt, izÇ sam Chrystus po swojej sÂmierci zostaø pogrzebany (por. OPog 15)º .

SDRz (1), statut 362, s. 172: ¹JesÂli przed sÂmierciaÎ nie dali zÇadnych oznak pokuty,

pogrzebu kosÂcielnego powinni bycÂ pozbawieni: 1. notoryczni apostaci, heretycy i schiz-

matycy. 2. osoby, ktoÂ re wybraøy spalenie swojego ciaøa z motywoÂw przeciwnych

chrzesÂcijanÂ skiej wierze. 3. inni jawni grzesznicy, ktoÂ rym nie mozÇna przyznacÂ pogrzebu

bez publicznego zgorszenia wiernych (kan. 1184 § 1 KPK)º.
120 SDEøck, n. 895, s. 142.
121 SDLub(3), n. 234.
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Synod Diecezji KoszalinÂ sko-Koøobrzeskiej w statucie n. 600 § 1
postanawia ponadto: ¹JezÇeli przed sÂmierciaÎ nie dali zÇadnych oznak
pokuty, oproÂcz przypadkoÂw wyszczegoÂ lnionych w KPK, w Diecezji
KoszalinÂ sko-Koøobrzeskiej nalezÇy odmoÂwicÂ pogrzebu kosÂcielnego,
jako publicznym grzesznikom: 1. PrzynalezÇnym do zwiaÎzkoÂw i orga-
nizacji majaÎcych na celu walkeÎ z religiaÎ; 2. PokaÎtnym handlarzom
alkoholem, narkotykami lub ich surowcami [...] 4. Caøkowicie nie-
praktykujaÎcym swojej wiaryº123. Norma zawarta w statucie 31 III
Synodu Diecezji Kieleckiej nakazuje odmoÂwicÂ pogrzebu kosÂcielnego
tym wiernym, ktoÂrzy saÎ naøogowymi pijakami, baÎdzÂ prowadzaÎ po-
kaÎtny handel alkoholem (meliny), uznajaÎc ich za publicznych grzesz-
nikoÂw124. I Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej nakazuje traktowacÂ
jako publicznego gorszyciela samoboÂ jceÎ , ktoÂ ry przed sÂmierciaÎ przez
døuzÇszy czas dawaø zgorszenie125. Podobnie wypowiada sieÎ I Synod
Diecezji DrohiczynÂskiej126. Generalnie wszystkie synody warunkujaÎ
udzielenie pogrzebu wyzÇej wymienionej kategorii osoÂb od wyrazÇenia
przez nich jakichkolwiek oznak zÇalu, skruchy i pokuty. Istnieje duzÇa
rozpieÎ tosÂcÂ w precyzowaniu przez poszczegoÂ lne synody, na czym te
oznaki majaÎ polegacÂ i w jaki sposoÂb nalezÇy je weryfikowacÂ. Wedøug
IV Synodu Diecezji Tarnowskiej mogaÎ nimi bycÂ przykøadowo: prosÂ-
ba o kapøana, wzbudzenie aktu zÇalu, ucaøowanie krzyzÇa127. I Synod

122 SDKosz-Koøob, statut 600, s. 93: ¹§ 1. JezÇeli przed sÂmierciaÎ nie dali zÇadnych

oznak pokuty, oproÂcz przypadkoÂw wyszczegoÂ lnionych w KPK, w Diecezji KoszalinÂ -

sko-Koøobrzeskiej nalezÇy odmoÂwicÂ pogrzebu kosÂcielnego jako publicznym grzeszni-

kom: [...], 3. zÇyjaÎcym w konkubinacie lub w wolnym zwiaÎzku «maøzÇenÂ skim» bez

przeszkoÂd kanonicznych do zawarcia maøzÇenÂ stwa kosÂcielnegoº. SAPrzem, statut

402 § 1, s. 135: ¹Dopuszcza sieÎ pogrzeb katolicki jawnych grzesznikoÂw i wiernych,

ktoÂ rzy do sÂmierci zÇyli w niesakramentalnym maøzÇenÂstwie, jesÂli przed sÂmierciaÎ okazali

jakiekolwiek oznaki pokuty i obeÎdzie sieÎ to bez publicznego zgorszeniaº. SABiaø, n.

580, s. 134: ¹Nie majaÎ prawa do kosÂcielnego pogrzebu: [...] Wierni, ktoÂ rzy do sÂmierci

zÇyli w niesakramentalnym zwiaÎzku maøzÇenÂ skim (kan. 1184 § l KPK)º. Por. SABiaø,

n. 580, s. 134.
123 SDKosz-Koøob, statut 600, s. 93.
124 SDKiel(3), n. 31, s. 219.
125 SDW-Pras(1), n. 383, s. 133.
126 SDDroh(1), n. 190, s. 148-149.
127 SDTar(4), statut 240 § 1, s. 204.
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Diecezji Eøckiej i I Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej za oznaki
pokuty, o ktoÂ rych mowa w kan. 1184, uznajaÎ: prosÂbeÎ o kapøana
(chocÂby nie zdaÎzÇyø przybycÂ), wzbudzenie zewneÎ trzne aktu zÇalu (bicie
sieÎ w piersi, ucaøowanie krzyzÇa, przeproszenie za spowodowane zgor-
szenie)128. Te same formy oznak pokuty wymienia Synod Archidie-
cezji Biaøostockiej, chociazÇ nie wspomina o przeproszeniu za spowo-
dowane zgorszenie129. Synody wymagajaÎ, by oznaki zÇalu, pokuty,
skruchy czy nawroÂcenia byøy potwierdzone przez wiarygodnych
sÂwiadkoÂw130. SynodArchidiecezji Biaøostockiej postanawia, zÇe o zna-
kach nawroÂcenia mozÇe posÂwiadczycÂ nawet jedna osoba, jezÇeli jest
wiarygodna131.

Drugim warunkiem ± mocno podkresÂlanym w polskim ustawo-
dawstwie synodalnym ± udzielenia pogrzebu kosÂcielnego jest moral-
na pewnosÂcÂ, izÇ pogrzeb jawnego i publicznego grzesznika nie spowo-
duje zgorszenia wiernych. PoszczegoÂ lne synody okresÂlajaÎ ten waru-
nek nasteÎpujaÎco: ¹jesÂli nie ma niebezpieczenÂstwa zgorszenia innych
wiernychº132; ¹odbeÎdzie sieÎ to bez publicznego zgorszeniaº133; ¹gdy
zgoda na taki pogrzeb mozÇe budzicÂ zgorszenie wiernychº134; ¹nalezÇy
zawsze wykluczacÂ zgorszenieº135; ¹jesÂli nie ma niebezpieczenÂstwa
zgorszenia wiernychº136; ¹w takiej sytuacji trzeba jednak wyelimino-
wacÂ niebezpieczenÂstwo zgorszenia ze strony wiernychº137; ¹gdy za-
chodzaÎ inne powody, ktoÂ re mogaÎ wywoøacÂ zgorszenie wiernychº138;
¹gdy zgoda na taki pogrzeb mozÇe budzicÂ zgorszenie wiernychº139.
Kilka synodoÂw przytacza wadliwe tøumaczenie kodeksowego okresÂ-

128 SDEøck, n. 895, s. 142; SDW-Pras(1), n. 32, s. 184.
129 SABiaø, n. 580, s. 134.
130 Zob. SDèowi(1), statut 269 § 3, s. 73; SDW-Pras(1), n. 32, s. 184; SAèoÂdz,

n. 32, s. 95; SAWrocø, n. 82, s. 800.
131 SABiaø, n. 580, s. 134.
132 SAWrocø, n. 82, s. 800.
133 SAPrzem, statut 402 § 1, s. 135.
134 SDSand(2), n. 290, s. 243.
135 SDCzeÎ st(2), s. 115.
136 SDèowi(1), statut 269 § 3, s. 73.
137 SAGdanÂ , n. 767, s. 318; SAGniez(3), n. 181.
138 SDKiel(3), n. 30, s. 219.
139 SDSand(2), n. 290, s. 243.

PRAWO DO POGRZEBU KOSÂCIELNEGO I JEGO WYKONANIE 371



lenia wymogu braku niebezpieczenÂstwa zgorszenia przy wyrazÇaniu
zgody na pogrzeb kosÂcielny: ¹ktoÂ rym nie mozÇna przyznacÂ pogrzebu
bez publicznego zgorszenia wiernychº140.

Wydaje sieÎ , zÇe zbyt rygorystycznaÎ normeÎ i w istocie niezgodnaÎ
z wolaÎ prawodawcy kodeksowego zawiera n. 190 I Synodu Diecezji
DrohiczynÂskiej: ¹NalezÇy odmoÂwicÂ pogrzebu lub jego czeÎ sÂci tylko
wtedy, gdy zachodzaÎ inne wazÇne przyczyny, z powodu ktoÂrych zdzi-
wienie, a nawet zgorszenie wiernych mozÇe wywoøacÂ zachowanie peø-
nej formy pogrzebuº141. KPK/83 w kan. 1184 § 1 n. 3 nie przewiduje
bowiem wystaÎpienia zdziwienia u wiernych jako okolicznosÂci wystar-
czajaÎcej do odmowy pogrzebu kosÂcielnego.

NiektoÂre synody wskazujaÎ sposoÂb, w jaki mozÇna uniknaÎcÂ zgor-
szenia wiernych w wypadku pogrzebu jawnych i publicznych grzesz-
nikoÂw, dajaÎc tym samym wyraz zatroskaniu o to, aby chrzesÂcijanÂ skie
miøosierdzie wzieÎ øo goÂreÎ nad formalistycznym podejsÂciem do tej ka-
tegorii osoÂb. I Synod Diecezji èowickiej postanawia, zÇe ¹na katolicki
pogrzeb jawnych grzesznikoÂw mozÇna wyrazicÂ zgodeÎ , jezÇeli przed
sÂmierciaÎ dali jakiesÂ oznaki skruchy, potwierdzone przez wiarygod-
nych sÂwiadkoÂw i jezÇeli nie ma niebezpieczenÂstwa zgorszenia wier-
nych. Zgorszeniu temu mozÇna zapobiec, informujaÎc o tym wier-
nychº142. Podobne zalecenie spotykamy w n. 580 Synodu Archidie-
cezji Biaøostockiej (¹Duszpasterze, niech w takich wypadkach wyjasÂ-
niaÎ wiernym, dlaczego jest pogrzeb, aby uniknaÎcÂ w ten sposoÂb zgor-
szenia oraz niepokoju w parafiiº)143 oraz w statucie 290 II Synodu
Diecezji Sandomierskiej (¹Uczestnikom takiego pogrzebu trzeba
jednak wyjasÂnicÂ okolicznosÂci sÂmierci zmarøego. NalezÇy w tym wzgleÎ -
dzie zachowacÂ jednomysÂlnosÂcÂ w posteÎpowaniu duszpasterzyº)144

i w n. 190 Diecezji DrohiczynÂskiej w odniesieniu do pogrzebu samo-
boÂ jcoÂw (¹Uczestnikom takiego pogrzebu nalezÇy jednak wyjasÂnicÂ sy-
tuacjeÎº)145.

140 SDPelp(1), n. 260 § 1, s. 61; SDPøoc(17), n. 399 § 1; SDRz (1), statut 362, s. 172.
141 SDDroh(1), n. 190, s. 148-149.
142 SDèowi(1), statut 269 § 3, s. 73.
143 SABiaø, n. 580, s. 134.
144 SDSand(2), n. 290, s. 243.
145 SDDroh(1), n. 190, s. 148-149.
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Daleko idaÎcaÎ ostrozÇnosÂcÂ co do odmowy udzielenia pogrzebu
kosÂcielnego jawnym i publicznym grzesznikom zachowuje Synod
Diecezji KoszalinÂ sko-Koøobrzeskiej, wiaÎzÇaÎc jaÎ tylko ze zgorszeniem
wiernych, ktoÂ rego nie mozÇna uniknaÎcÂ nawet po wyjasÂnieniach dusz-
pasterza dotyczaÎcych oznak pokuty i nawroÂcenia146.

Kilka synodoÂw przypomina duszpasterzom, zÇe odmowa pogrze-
bu kosÂcielnego zawiera w sobie takzÇe odmoweÎ jakiejkolwiek mszy
sÂw. pogrzebowej147.

Niezwykle doniosøaÎ normeÎ duszpasterskaÎ zawierajaÎ statuty I Sy-
nodu Diecezji Warszawsko-Praskiej: ¹Nie stanowiaÎ podstawy do od-
mowy pogrzebu takie okolicznosÂci jak: nieregularnosÂcÂ wypeøniania
praktyk religijnych, nieprzyjmowanie kapøana po koleÎdzie itp.º148

Norma ta zapobiega zbyt surowemu traktowaniu wiernych zmarøych
przez duszpasterzy. WieÎksze tego rodzaju niebezpieczenÂstwo istnieje
w duzÇych parafiach, zwøaszcza w parafiach wielkomiejskich, gdzie
wieÎ zÂ osobista wiernych z duszpasterzem jest niezwykle ograniczona
i bardzo øatwo mozÇe sieÎ zdarzycÂ, zÇe kartoteki parafialne nie beÎdaÎ
zawieracÂ peønej informacji o ich zÇyciu religijnym.

Dla uniknieÎ cia niepotrzebnego zrazÇenia sieÎ wiernych do KosÂcioøa
katolickiego, w sytuacji gdy zmarøy nie speøniaø wszystkich wymogoÂw
do udzielenia mu pogrzebu kosÂcielnego, niektoÂ re synody søusznie
zalecajaÎ zastosowanie ograniczonej formy ceremonii pogrzebowych.
TakaÎ sugestieÎ znajdujemy w statutach IV Synodu Diecezji Tarnow-
skiej i XVII Synodu Diecezji Pøockiej149. MozÇliwosÂcÂ zastosowania

146 SDKosz-Koøob, statut 600-601, s. 93.
147 SDEøck, n. 897, s. 143: ¹Pozbawienie pogrzebu kosÂcielnego zawiera w sobie

takzÇe odmoweÎ odprawienia Mszy sÂwieÎ tej egzekwialnejº. SAGdanÂ , n. 762, s. 316:

¹Przypomina sieÎ , zÇe odmowa pogrzebu kosÂcielnego zawiera w sobie takzÇe odmoweÎ

jakiejkolwiek Mszy sÂwieÎ tej pogrzebowejº. SABiaø, n. 581, s. 134: ¹Gdy søusznie od-

mawia sieÎ pogrzebu kosÂcielnego, tam tezÇ odmawia sieÎ i Mszy sÂw. pogrzebowej (kan.

1185 KPK)º. SAGniez(3), n. 179: ¹Przypomina sieÎ , zÇe odmowa pogrzebu kosÂcielnego

zawiera w sobie takzÇe odmoweÎ jakiejkolwiek Mszy sÂw. pogrzebowejº (kan. 1185

KPK).
148 SDW-Pras(1), n. 32, s. 184.
149 SDTar(4), statut 240 § 1, s. 204: ¹Duszpasterze niech posteÎpujaÎ tu bardzo

roztropnie, ograniczajaÎc odmoweÎ do wypadkoÂw koniecznych, wyliczonych w kan.

1184 § 1 KPK. W pewnych okolicznosÂciach niech wybierajaÎ skromniejszy rodzaj po-
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ograniczonej formy pogrzebu kosÂcielnego ¹w wypadku sÂmierci prak-
tykujaÎcych swojaÎ wiareÎ konkubinariuszy, ktoÂ rzy nie mogli zawrzecÂ
katolickiego zwiaÎzku maøzÇenÂskiego z powodu przeszkody kanonicz-
nej, chyba zÇe spowoduje to zgorszenie wiernych, nawet po wyjasÂnie-
niach duszpasterzaº, przewiduje I Synod Diecezji KoszalinÂ sko-Koøo-
brzeskiej150.

Liberalne przepisy i niezgodne z postanowieniami prawa po-
wszechnego w kwestii udzielenia pogrzebu kosÂcielnego jawnym i pu-
blicznym grzesznikom zawierajaÎ statuty I Synodu Diecezji Drohi-
czynÂskiej i I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej. Z ich sformuøo-
wanÂ mozÇna bowiem a contrario wyciaÎgnaÎcÂ wniosek, zÇe ograniczonej
formy pogrzebu kosÂcielnego mozÇna udzielicÂ tym, ktoÂ rzy trudnili sieÎ
notorycznie pokaÎtnaÎ sprzedazÇaÎ alkoholu151, gøosili publicznie poglaÎ-
dy sprzeczne z naukaÎ KosÂcioøa oraz prowadzili dziaøalnosÂcÂ demora-
lizujaÎcaÎ zwøaszcza wobec dzieci i møodziezÇy, a takzÇe innym publicz-
nym grzesznikom, czyli osobom dajaÎcym sÂwiadomie zøy przykøad
zÇycia oraz wywoøujaÎcym zgorszenie u wiernych152.

DoceniajaÎc osiaÎgnieÎ cia wspoÂ øczesnej medycyny, gøoÂwnie psychia-
trii, diecezjalne synody polskie, nawiaÎzujaÎc do instrukcji liturgiczno-
duszpasterskiej Episkopatu Polski O pogrzebie i modlitwach za

zmarøych z dnia 5 maja 1978 r.153, przyjmujaÎ jako zasadeÎ , zÇe samo-
boÂ jcy nie saÎ odpowiedzialni za swoÂ j czyn i dlatego nie wolno im

grzebu, liczaÎc sieÎ ze zdrowaÎ opiniaÎ wiernychº. SDPøoc(17), n. 399 § 3, s. 72:

¹W pewnych okolicznosÂciach duszpasterz mozÇe wybracÂ skromniejszy rodzaj pogrzebu

(z ograniczeniem), stosownie do zdrowej opinii wiernychº.
150 SDKosz-Koøob, statut 600, s. 93.
151 SDDroh(1), n. 190, s. 149; SDW-Pras(1), n. 382, s. 133.
152 SDDroh(1), n. 190, s. 149.
153 Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski O pogrzebie i modlit-

wach za zmarøych z dnia 5 maja 1978 r., w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne

Episkopatu Polski (1966-1993), oprac. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1994,

n. 13, s. 355: ¹Wedøug powszechnego zdania psychiatroÂw samoboÂ jcy nie saÎ w peøni

odpowiedzialni za swoÂ j czyn. Dlatego nie odmawia sieÎ im pogrzebu katolickiego, jezÇeli

w ciaÎgu zÇycia okazywali przywiaÎzanie do wiary i KosÂcioøa. Uczestnikom takiego po-

grzebu nalezÇy wyjasÂnicÂ sytuacjeÎ . JezÇeli zachodzi powazÇna waÎtpliwosÂcÂ, nalezÇy zwroÂcicÂ

sieÎ do ordynariusza. SamoboÂ jceÎ , ktoÂ ry przed zamachem na wøasne zÇycie dawaø zgor-

szenie, nalezÇy traktowacÂ jako jawnego grzesznikaº.
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odmawiacÂ pogrzebu kosÂcielnego, jezÇeli za zÇycia okazywali przywiaÎ-
zanie do wiary i KosÂcioøa154. W tym konteksÂcie za maøo praktyczny
nalezÇy uznacÂ przepis n. 109 statutu I SynoduDiecezji DrohiczynÂ skiej:
¹Nie nalezÇy odmawiacÂ pogrzebu samoboÂ jcom, jesÂli samoboÂ jstwo po-
peønione zostaøo wskutek zaburzenÂ psychicznych, potwierdzonych
pisemnaÎ opiniaÎ lekarzaº155. Wymaganie od odpowiedzialnych za
urzaÎdzenie pogrzebu kosÂcielnego, by dostarczyli szafarzowi pogrze-
bu opinieÎ lekarza potwierdzajaÎcaÎ zaburzenia psychiczne u zmarøego
samoboÂ jcy, jest za daleko idaÎce. W Polsce, zwøaszcza w sÂrodowisku
wiejskim, kazÇda choroba psychiczna jest odbierana bardzo negatyw-
nie, staÎd do rzadkosÂci nalezÇy szukanie pomocy u lekarza psychiatry.
Ponadto zaøamania psychiczne mogaÎ przyjsÂcÂ nagle i lekarz stwierdza-
jaÎcy zgon wcale niemusi bycÂ specjalistaÎ z psychiatrii.W zwiaÎzku z tym

154 SDKosz-Koøob, statut 602, s. 93: ¹SamoboÂ jcommozÇna udzielicÂ pogrzebu, o ile

istnieje uzasadnione przypuszczenie, zÇe uczynili to pod wpøywem zaburzenÂ psychicz-

nychº. SAWrocø, n. 82, s. 800: ¹Nie nalezÇy odmawiacÂ pogrzebu kosÂcielnego samo-

boÂ jcom, jezÇeli ci w ciaÎgu zÇycia okazywali przywiaÎzanie do wiary i KosÂcioøa. W sÂwietle

zasad psychiatrii uwazÇa sieÎ , zÇe samoboÂ jcy nie saÎ w peøni odpowiedzialni za swoÂ j czynº.

SAPrzem, statut 401 § 1-3, s. 135: ¹BioraÎc pod uwageÎ aktualne opinie psychiatroÂw, nie

powinno sieÎ odmawiacÂ pogrzebu katolickiego samoboÂ jcom, jesÂli w ciaÎgu zÇycia okazy-

wali przywiaÎzanie do wiary i KosÂcioøaº. SDW-Pras(1), n. 383, s. 133: ¹Nie nalezÇy

odmawiacÂ pogrzebu w peøni katolickiego samoboÂ jcom, jesÂli wiadomo, zÇe do sÂmierci

doszøo wskutek zaburzenÂ psychicznychº. SAèoÂdz, n. 33, s. 95: ¹Wedøug powszechnego

zdania psychiatroÂw, samoboÂ jcy nie saÎ w peøni odpowiedzialni za swoÂ j czyn. Dlatego nie

odmawia sieÎ pogrzebu katolickiego zmarøemu, jesÂli za zÇycia okazywaø przywiaÎzanie do

KosÂcioøaº. SDW-Pras(1), n. 33, s. 184: ¹Wedøug powszechnej opinii lekarzy psychia-

troÂw, samoboÂ jcy nie saÎ w peøni odpowiedzialni za swoÂ j czyn. Dlatego nie odmawia sieÎ

pogrzebu katolickiego zmarøemu, jesÂli za zÇycia okazywaø przywiaÎzanie do KosÂcioøaº.

SDKiel(3), n. 30, s. 219: ¹Synod przypomina duszpasterzom, zÇe zgodnie z nowym

prawem samoboÂ jstwo nie stanowi podstawy do odmoÂwienia chrzesÂcijanÂskiego pogrze-

buº. SDDroh(1), n. 190, s. 148-149: ¹Wedøug powszechnego zdania psychiatroÂw, sa-

moboÂ jcy nie saÎ w peøni odpowiedzialni za swoÂ j czyn, dlatego nie odmawia sieÎ im

pogrzebu katolickiego, jezÇeli w ciaÎgu zÇycia okazywali przywiaÎzanie do wiary i KosÂcio-

øaº. SABiaø, n. 579, s. 134: ¹SamoboÂ jcy mogaÎ miecÂ pogrzeb kosÂcielny, tylko wtedy, gdy

za zÇycia okazywali przywiaÎzanie do wiary i KosÂcioøaº. SDèowi(1), statut 269 § l, s. 72-

-73: ¹Nie nalezÇy odmawiacÂ katolickiego pogrzebu samoboÂ jcom, jesÂli w ciaÎgu zÇycia

okazywali przywiaÎzanie do wiary i KosÂcioøa. W sÂwietle zasad psychiatrii uwazÇa sieÎ ,

zÇe samoboÂ jcy nie saÎ w peøni odpowiedzialni za swoÂ j czynº.
155 SDDroh(1), n. 190, s. 148-149.
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wierni mogaÎ miecÂ powazÇne trudnosÂci w zdobyciu tego rodzaju opinii
od biegøego specjalisty.

Synody diecezjalne optujaÎ za tym, zÇe w wypadku waÎtpliwosÂci co
do winy osoÂb uchodzaÎcych za grzesznikoÂw publicznych nie nalezÇy
odmawiacÂ pogrzebu kosÂcielnego, lecz stosownie do zasad roztrop-
nosÂci duszpasterskiej odprawicÂ nabozÇenÂstwo pogrzebowe bez mszy
sÂw. pogrzebowej lub w inny sposoÂb ograniczycÂ ceremonie pogrzebo-
we156. Alternatywnie w powazÇniejszych wypadkach synody zalecajaÎ,
by duszpasterze zwroÂcili sieÎ o radeÎ do biskupa diecezjalnego (ordy-
nariusza miejsca) lub kurii diecezjalnej o wydanie decyzji w tej spra-
wie, podajaÎc przy tym dokøadnie wazÇniejsze okolicznosÂci zÇycia
i sÂmierci zmarøego157.

156 SAGdanÂ , n. 762, s. 316: ¹W wypadkach waÎtpliwych (nagøa sÂmiercÂ, sÂmiercÂ na

skutek alkoholizmu, samoboÂ jstwo) nie nalezÇy odmawiacÂ posøugi religijnej nad gro-

bem, pamieÎ tajaÎc, zÇe zmarøy stanaÎø juzÇ na saÎdzie BozÇym, a modlitwa za zÇywych i umar-

øych mozÇe bycÂ zÂroÂdøem pociechy dla zÇyjaÎcych, a nawet poczaÎtkiem nawroÂcenia. Szcze-

goÂ lne wypadki pozostawia sieÎ do osaÎdzenia proboszczaº. SAGniez(3), n. 179:

¹W wypadkach waÎtpliwych (nagøa sÂmiercÂ, sÂmiercÂ na skutek alkoholizmu, samoboÂ j-

stwo) nie nalezÇy odmawiacÂ posøugi religijnej nad grobem pamieÎ tajaÎc, zÇe zmarøy stanaÎø

juzÇ na saÎdzie BozÇym, a modlitwa za zÇywych i umarøych mozÇe bycÂ zÂroÂdøem pociechy dla

zÇyjaÎcych, a nawet poczaÎtkiem nawroÂcenia. MozÇna takzÇe odprawicÂ MszeÎ sÂw. do miøo-

sierdzia BozÇego, dbajaÎc o to, aby nie byøo z tego powodu zgorszenia (bez podawania

do publicznej wiadomosÂci). SzczegoÂ øowe wypadki pozostawia sieÎ do osaÎdzenia roz-

tropnosÂci proboszcza. W wypadkach szczegoÂ lnych trudnosÂci proboszcz zechce odniesÂcÂ

sieÎ do ordynariusza miejsca, do ktoÂrego decyzji nalezÇy sieÎ dostosowacÂ (por. kan. 1184

KPK)º. SDèowi(1), statut 270, s. 73: ¹W wypadku powazÇnych waÎtpliwosÂci w odnie-

sieniu do osoÂb wymienionych w stat. 269 § 1 i § 2, proboszcz, stosownie do zasad

roztropnosÂci duszpasterskiej, mozÇe odprawicÂ nabozÇenÂ stwo pogrzebowe bez Mszy

sÂw. pogrzebowej lub w inny sposoÂb ograniczycÂ ceremonie pogrzebowe [...]º.
157 SDEøck, n. 896, s. 142: ¹W wypadkach waÎtpliwych nalezÇy zwroÂcicÂ sieÎ do

ordynariusza miejsca, podajaÎc dokøadnie okolicznosÂci zÇycia i sÂmierci zmarøego, do

ktoÂ rego decyzji nalezÇy sieÎ dostosowacÂ (por. kan. 1184). NalezÇy daÎzÇycÂ, by pogrzeb

nie staø sieÎ nigdy zarzewiem konfliktu z wiernymiº. SDèowi(1), statut 270, s. 73:

¹[...] baÎdzÂ zwroÂcicÂ sieÎ do wøadzy diecezjalnej, podajaÎc dokøadne okolicznosÂci zÇycia

i sÂmierci zmarøegoº. SDPøoc(17), n. 399 § 2, s. 72: ¹W wypadku waÎtpliwosÂci nalezÇy

zwroÂcicÂ sieÎ do ordynariusza miejsca, podajaÎc dokøadnie okolicznosÂci zÇycia i sÂmierci

zmarøego. NalezÇy woÂwczas stosowacÂ sieÎ do otrzymanych decyzji (por. kan. 1184)º.

SDW-Pras(1), n. 384, s. 133: ¹W przypadku waÎtpliwosÂci, czy wypada pochowacÂ jakie-

gosÂ zmarøego po katolicku, nalezÇy zwroÂcicÂ sieÎ do Kurii z prosÂbaÎ o decyzjeÎ , podajaÎc przy
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5. WYKONANIE PRAWA DO POGRZEBU KOSÂCIELNEGO

W przedmiocie wykonania prawa wiernego do pogrzebu kosÂciel-
nego statuty synodoÂw diecezjalnych koncentrujaÎ sieÎ na dwoÂch zagad-
nieniach: sposobie zaøatwiania formalnosÂci pogrzebowych i duszpas-
terskim podejsÂciu do uczestnikoÂw kosÂcielnych ceremonii pogrze-
bowych.

NiektoÂre synody podkresÂlajaÎ wageÎ szczegoÂ lnego taktu i delikat-
nosÂci oraz kultury w zaøatwianiu formalnosÂci pogrzebowych oraz
nakøadajaÎ na duszpasterzy wykonujaÎcych funkcje administracyjne
obowiaÎzek wyrazÇenia wspoÂ øczucia rodzinie zmarøego oraz søoÂw dusz-
pasterskiego pokrzepienia158. Z tej okazji winni oni zacheÎ cicÂ krew-

tym dokøadnie wazÇniejsze okolicznosÂci zÇycia i sÂmierci zmarøegoº. SABiaø, n. 579, s. 134:

¹W razie waÎtpliwosÂci duszpasterz ma zwroÂcicÂ sieÎ o radeÎ do biskupa diecezjalnego.

Uczestnikom pogrzebu nalezÇy wyjasÂnicÂ powody podjeÎ tej decyzjiº. SDCzeÎ st(2), s. 115:

¹W waÎtpliwosÂciach nalezÇy odniesÂcÂ sieÎ do Kurii Diecezjalnej, przedstawiajaÎc stan fak-

tyczny i swoje stanowisko w danej sytuacji, by biskup moÂgø podjaÎcÂ odpowiedniaÎ de-

cyzjeÎ º.
158 SDCzeÎ st(2), s. 115: ¹Zaøatwienie formalnosÂci pogrzebowych i sam obrzeÎd

pogrzebu stanowiaÎ dzisiaj czeÎ sto dla duszpasterza okazjeÎ do zetknieÎ cia sieÎ z osobami

obojeÎ tnymi religijnie i nie praktykujaÎcymi. Takt i delikatnosÂcÂ podejsÂcia w uzgadnianiu

spraw pogrzebu, wspoÂ øczucie okazane z powodu sÂmierci bliskiej osoby, mogaÎ bycÂ dla

obojeÎ tnych w wierze zacheÎ taÎ do zÇycia bardziej gorliwego i nawroÂcenia sieÎ tych, ktoÂ rzy

odeszli od Chrystusaº. SAGdanÂ , n. 769, s. 319: ¹Synod apeluje do kapøanoÂw, by

zgøaszanie pogrzebu w kancelarii parafialnej i samaÎ liturgieÎ pogrzebu traktowali jako

okazjeÎ zblizÇenia do Boga i KosÂcioøa ludzi o roÂzÇnych przekonaniach i postawach zÇy-

ciowych. Wszelkim kontaktom duszpasterza z osobami zainteresowanymi pogrzebem

winien towarzyszycÂ takt, szacunek i wspoÂ øczucieº. SAPrzem, statut 399 § 1-2, s. 134:

¹W zwiaÎzku z zaøatwianiem formalnosÂci pogrzebowych kapøan winien okazacÂ szcze-

goÂ lnaÎ delikatnosÂcÂ i takt duszpasterski. Pogrzeb mozÇe bycÂ okazjaÎ nawiaÎzania duszpas-

terskiego kontaktu z osobami religijnie obojeÎ tnymi i stojaÎcymi z dala od KosÂcioøaº.

SDW-Pras(1), Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, n. 31, s. 184: ¹W roz-

patrywaniu spraw zwiaÎzanych z pogrzebem nalezÇy przejawiacÂ szczegoÂ lny takt i kultureÎ .

Jednym z obowiaÎzkoÂw jest wyrazÇenie wspoÂ øczucia rodzinie zmarøego oraz søoÂw dusz-

pasterskiego pokrzepienia. Krewnych i przyjacioÂ ø zmarøego nalezÇy zacheÎcicÂ do mod-

litw w jego intencji, zamoÂwienia Mszy sÂw. i odbycia spowiedziº. SAWrocø, n. 83, s. 801:

¹Synod apeluje do kapøanoÂw, by zgøaszanie pogrzebu w kancelarii parafialnej i samaÎ

liturgieÎ pogrzebu traktowali jako okazjeÎ zblizÇenia do Boga i KosÂcioøa ludzi o roÂzÇnych

przekonaniach i postawach zÇyciowych. Wszelkim kontaktom duszpasterza z osobami
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nych i przyjacioÂ ø zmarøego do modlitw w jego intencji, do zamoÂwienia
mszy sÂw. i odbycia spowiedzi sakramentalnej. Pierwszy Synod Die-
cezji Rzeszowskiej poleca duszpasterzom, aby przypomnieli wiernym
o znaczeniu ofiarowania mszy sÂw. za zmarøych oraz o peønym uczest-
nictwie we mszy sÂw. pogrzebowej, a takzÇe o mszach sÂw. w roczniceÎ
sÂmierci i mszach sÂw. gregorianÂskich159. Z kolei II Synod Diecezji
CzeÎ stochowskiej zwraca uwageÎ , zÇe ¹takt i delikatnosÂcÂ podejsÂcia w u-
zgadnianiu spraw pogrzebu, wspoÂ øczucie okazane z powodu sÂmierci
bliskiej osoby, mogaÎ bycÂ dla obojeÎ tnych w wierze zacheÎ taÎ do zÇycia
bardziej gorliwego i nawroÂcenia sieÎ tych, ktoÂ rzy odeszli od Chrystu-
saº160. W podobnym duchu wypowiada sieÎ Pierwszy Synod Diecezji
Rzeszowskiej, ktoÂ ry poleca, aby kapøan w zwiaÎzku z zaøatwianiem
formalnosÂci pogrzebowych okazaø szczegoÂ lnaÎ delikatnosÂcÂ i takt dusz-
pasterski, poniewazÇ pogrzeb mozÇe bycÂ okazjaÎ nawiaÎzania kontaktu
duszpasterskiego z osobami religijnie obojeÎ tnymi i stojaÎcymi z dala
od KosÂcioøa161. NiektoÂre synody zwracajaÎ uwageÎ duszpasterzy na
koniecznosÂcÂ formacji pracownikoÂw cmentarzy parafialnych. ZalecajaÎ
odbywanie z nimi spotkanÂ w ramach dekanatoÂw lub w domach re-
kolekcyjnych, aby przez modlitweÎ , konferencje ascetyczne i wymianeÎ
dosÂwiadczenÂ formowacÂ ich do godnego zachowania sieÎ wobec tajem-
nicy sÂmierci. Pracownicy cmentarzy parafialnych posøugujaÎcy pod-
czas pogrzeboÂw majaÎ zachowywacÂ sieÎ godnie, strzec sieÎ rutyny, po-
sÂpiechu oraz wszelkich naduzÇycÂ162. WieÎkszosÂcÂ ustawodawcoÂw syno-
dalnych przynagla duszpasterzy do prowadzenia ksieÎgi zmarøych,
ktoÂ ra stanowi jednaÎ z ksiaÎg parafialnych znajdujaÎcych sieÎ w kancelarii
parafialnej163. Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, okresÂlajaÎc do-
køadniej sposoÂb zachowania normy kan. 1182 KPK/83, stwierdza, zÇe

zainteresowanymi pogrzebem winien towarzyszycÂ takt, szacunek i wspoÂ øczucieº. Por.

SDRadom, n. 106 § 2, s. 44.
159 SDRz (1), statut 359 § 1, s. 170; SDRadom, n. 106 § 3, s. 45.
160 SDCzeÎ st(2), s. 115.
161 SDRz (1), statut 359 § 2, s. 171.
162 SAPrzem, statut 400 § 1 i 2, s. 134; SDRz (1), statut 394, s. 184.
163 SAPrzem, Aneks 35, Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, s. 354;

SDRz (1), Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, n. 29, s. 215.
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¹podstaweÎ wpisu do ksiaÎg zmarøych stanowi karta zgonu, wydana
przez UrzaÎd Miasta lub Gminyº164.

Statuty synodalne zobowiaÎzujaÎ dziekanoÂw do zajeÎ cia sieÎ pogrze-
bem zmarøego kapøana ich dekanatu oraz powiadomienia o jego
sÂmierci wøadzy diecezjalnej (kurii)165.

NiektoÂre synodyw celu zachowania sakralnosÂci i nienaruszalnosÂci
groboÂw na cmentarzach kosÂcielnych ustanawiajaÎ wymoÂg (por. kan.
1243 KPK/83), aby na ekshumacjeÎ zwøok oproÂcz zgody odpowied-
nich wøadz panÂstwowych166 uzyskacÂ zgodeÎ wøadzy kosÂcielnej167.

164 SDRz (1), Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, n. 29, s. 216.
165 SDCzeÎ st(2), Aneks, Statut KsieÎ zÇy dziekanoÂw Diecezji CzeÎ stochowskiej,

s. 287: ¹OproÂcz obowiaÎzkoÂw i praw, ktoÂre precyzuje prawo powszechne KosÂcioøa

dziekani Diecezji CzeÎ stochowskiej winni: [...] c) gdy kapøan kondekanalny umrze,

powiadomicÂ natychmiast wøadzeÎ diecezjalnaÎ, zabezpieczycÂ archiwum i mienie para-

fialne; w Kurii Diecezjalnej ustalicÂ termin i miejsce pogrzebu, a nasteÎpnie powiadomicÂ

o tym wszystkich dziekanoÂw Diecezji, zorganizowacÂ i zatroszczycÂ sieÎ o to, by pogrzeb

odbyø sieÎ godnieº. SAGniez(3), n. 53: ¹W zakres obowiaÎzkoÂw dziekana wchodzi po-

nadto: [...] i) organizowanie pogrzeboÂw zmarøym kapøanom dekanatu i przekazywanie

Kurii Metropolitarnej ± w terminie dwoÂch tygodni od dnia pogrzebu ± posÂmiertnego

wspomnieniaº. SAPrzem, Aneks 34, Instrukcja o sprawowaniu urzeÎdu dziekana, I/6,

s. 350: ¹Dziekan [...] w przypadku sÂmierci kapøana zabezpiecza jego dobre imieÎ , tro-

szczy sieÎ o majaÎtek osobisty i kosÂcielny, w przypadku sÂmierci proboszcza zabezpiecza

ksieÎgi parafialne, zajmuje sieÎ pogrzebem, tj. uzgadnia z kuriaÎ miejsce i termin, powia-

damia o pogrzebie dekanat i dziekanoÂw archidiecezjiº. SDRz (1), Wytyczne dla pracy

dekanatu i urzeÎdoÂw dekanalnych, s. 206: ¹Do obowiaÎzkoÂw i uprawnienÂ dziekana

nalezÇy takzÇe: [...] OrganizowacÂ pogrzeby kapøanoÂw dekanalnych i w razie nieobecnosÂci

Biskupa przewodniczycÂ uroczystosÂciom zÇaøobnym. Dziekan zawiadamia Biskupa

o sÂmierci kapøana, oraz wszystkich dziekanoÂw w diecezji, ktoÂ rzy niezwøocznie prze-

kazÇaÎ informacje o pogrzebie wszystkim kapøanom w dekanacie. Dziekan zawiadamia

takzÇe radio VIA oraz zobowiaÎzany jest zatroszczycÂ sieÎ o przygotowanie nekrologu

i przekazanie go do redakcji ¹Zwiastowaniaº.
166 Zob. art. 15 ust. 1 ustawy o cmentarzach.
167 SDPøoc(17), n. 401, s. 72: ¹Na ekshumacjeÎ zwøok nalezÇy uzyskacÂ zezwolenie

proboszcza (zarzaÎdcy cmentarza) oraz wøadz sÂwieckichº. SDEøck, n. 904, s. 143.

SDPelp(1), n. 262, s. 61: ¹Na ekshumacjeÎ zwøok nalezÇy uzyskacÂ zezwolenie proboszcza

(zarzaÎdcy cmentarza) oraz wøadz sÂwieckichº. SDPelp(1), Aneks 35, Instrukcja o cmen-

tarzach katolickich, s. 222: ¹Zwøoki pozostajaÎ w grobie nietknieÎ te przez 20 lat. Eks-

humacja przed upøywem tego okresu mozÇe bycÂ dokonana za zgodaÎ wøasÂciwego inspek-

tora sanitarnego, po poinformowaniu zarzaÎdcy cmentarza, w nasteÎpujaÎcych wypad-

kach: na umotywowanaÎ prosÂbeÎ osoÂb uprawnionych do pochowania zwøok; na zarzaÎ-
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6. REGULACJA ODPèATNOSÂCI

ZA ODPRAWIENIE POGRZEBU KOSÂCIELNEGO

W statutach synodalnych generalnie brak konkretnych odniesienÂ
do kwestii opøat z tytuøu odprawienia pogrzebu kosÂcielnego. Wynika
to z faktu, zÇe w ogromniej wieÎkszosÂci diecezji polskich nie obowiaÎ-
zujaÎ w sprawach administracyjnych ustalone taksy, jak to ma miejsce
niemal powszechnie w caøym KosÂciele katolickim. WyjaÎtek stanowiaÎ
taksy przewidziane za wniesienie powoÂdztwa w sprawach maøzÇenÂ -
skich (tzw. opøaty saÎdowe). Jest zwyczajem typowo polskim, zÇe z racji
sprawowania posøug religijnych, a przede wszystkim sprawowania
Eucharystii, wierni skøadajaÎ jednak dobrowolne ofiary. Zwyczaj ten
bywa czasem naduzÇywany, zaroÂwno przez duchownych, ktoÂ rzy zÇaÎ-
dajaÎ wygoÂrowanych gratyfikacji, jak i przez wiernych, ktoÂ rzy proszaÎ
o okresÂlonaÎ posøugeÎ , w tym roÂwniezÇ i o pogrzeb kosÂcielny, a uchylajaÎ
sieÎ od sprawiedliwych ofiar.

ChociazÇ tego rodzaju naduzÇycia zdarzajaÎ sieÎ w praktyce w kazÇdej
diecezji, jedynie trzy synody diecezjalne uznaøy za stosowne wypo-
wiedziecÂ sieÎ na ten temat, nakøadajaÎc na duszpasterzy obowiaÎzek
daleko idaÎcej powsÂciaÎgliwosÂci w traktowaniu pogrzebu jako okazji
do majaÎtkowego wzbogacenia sieÎ . Chodzi tu o statuty I Synodu Die-
cezji Warszawsko-Praskiej, ktoÂ re zawierajaÎ bardzo powsÂciaÎgliwie
sformuøowanaÎ normeÎ , a mianowicie: ¹Gdyby sÂmiercÂ byøa spowodo-
wana nieszczeÎ sÂliwym wypadkiem (pozÇarem, zawaleniem domu, po-
wodziaÎ itp.), duszpasterz powinien okazacÂ rodzinie postaweÎ samary-
tanÂskaÎº168.

W podobnym duchu, chociazÇ bardziej konkretnie, wypowiada
sieÎ II Synod Diecezji CzeÎ stochowskiej, przywoøujaÎcy odpowiednie
numery instrukcji Episkopatu Polski O pogrzebie i modlitwach za

zmarøych, ktoÂ ry stanowi: ¹Trzeba tezÇ miecÂ na uwadze, zÇe od wier-
nych znajdujaÎcych sieÎ w trudnej sytuacji zÇyciowej nie mozÇna zÇaÎdacÂ

dzenie prokuratora lub saÎdu; na podstawie decyzji wøasÂciwego inspektora sanitarnego

i Kurii Diecezjalnej w razie zajeÎ cia terenu cmentarnego na inny celº. SDWøocø(2),

statut 230, s. 68: ¹Co do terminu chowania zwøok, przewozÇenia ich, ekshumacji itp.

nalezÇy stosowacÂ sieÎ do przepisoÂw panÂstwowychº.
168 SDW-Pras(1), Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, n. 31, s. 184.
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ofiar z racji pogrzebu, a nawet nalezÇy udzielicÂ im pomocy material-
nej (por. instrukcja Episkopatu Polski z 1978 r. O pogrzebie i mod-

litwach za zmarøych, n. 67)º169. Pierwszy Synod Diecezji Rzeszow-
skiej w tej materii postanawia: ¹Niech proboszczowie uwazÇajaÎ bez-
interesowne pogrzebanie osoÂb ubogich i opuszczonych za swoÂ j dusz-
pasterski i chrzesÂcijanÂ ski obowiaÎzekº170. Podobny zapis zawierajaÎ
statuty I Synodu Diecezji Eøckiej, w ktoÂrych czytamy: ¹natomiast
od wiernych znajdujaÎcych sieÎ w trudnej sytuacji zÇyciowej nie mozÇna
domagacÂ sieÎ ofiar z racji pogrzebu, co wieÎ cej, nalezÇy im udzielicÂ
w takim wypadku pomocy materialnejº171. W statucie 272 I Synodu
Diecezji èowickiej czytamy, zÇe ¹od wiernych znajdujaÎcych sieÎ
w trudnej sytuacji materialnej nie mozÇna zÇaÎdacÂ ofiar skøadanych
z racji pogrzebuº172. Z kolei I Synod Diecezji DrohiczynÂ skiej po-
stanawia, zÇe ¹ofiara z racji pogrzebu, skøadana na reÎ ce proboszcza
lub wikariusza w kancelarii parafialnej, powinna bycÂ zasadniczo
dobrowolna. Ubodzy, ktoÂ rzy nie mogaÎ zøozÇycÂ ofiary, powinni otrzy-
macÂ posøugeÎ pogrzebu ich bliskich z zachowaniem peønej oprawy
liturgicznej. W parafiach, w ktoÂ rych organista lub kosÂcielny saÎ upo-
wazÇnieni do przyjmowania ofiar od wiernych, do proboszcza zawsze
nalezÇy prawo decyzji o bezpøatnym ich udziale w pogrzebieº173.
Tylko Synod Diecezji KoszalinÂ sko-Koøobrzeskiej ± jako jedyny
sposÂroÂd odbytych po promulgacji KPK/83 ± w sposoÂb jednoznaczny
zakazuje w kazÇdej sytuacji, zÇe ¹Z okazji odprawiania pogrzebu kosÂ-
cielnego: 1. nie wolno zÇaÎdacÂ okresÂlonej zapøaty, ale nalezÇy poprzes-
tacÂ na dobrowolnej ofierze; 2. zøozÇona ofiara nie mozÇe decydowacÂ
wyøaÎcznie o okazaøosÂci czy skromnosÂci nabozÇenÂstwa zÇaøobnego, czy
pogrzebu (zob. kan. 1181)º174. Synod Archidiecezji Przemyskiej na-
tomiast postanawia, zÇe ¹duszpasterze nie mogaÎ zÇaÎdacÂ, okresÂlacÂ wiel-
kosÂci ofiary ani uzalezÇniacÂ od jej zøozÇenia speønienia posøugi sakra-
mentalnej i duszpasterskiejº175.

169 SDCzeÎ st(2), s. 114.
170 SDRz (1), statut 360 § 2, s. 171.
171 SDEøck, n. 899, s. 143.
172 SDèowi(1), s. 73.
173 SDDroh(1), n. 190, s. 149.
174 SDKosz-Koøob, statut 614, s. 95.
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OdreÎbnaÎ kwestiaÎ w statutach synodalnych jest zagadnienie opøat
przewidzianych za korzystanie z grobu na cmentarzu kosÂcielnym
(parafialnym lub diecezjalnym), ktoÂ re stanowiaÎ fundusz parafialny
i powinny bycÂ przeznaczone na zarzaÎd oraz nalezÇyte utrzymanie
cmentarza176. Zgodnie z normaÎ statutu 430 Synodu Archidiecezji
Przemyskiej, gdy cmentarz stanowi wøasnosÂcÂ parafii, opøaty cmentar-
ne powinny bycÂ przeznaczone na cele parafialne w wysokosÂci usta-
lonej przez proboszcza, ktoÂ ry podejmuje decyzjeÎ w tej sprawie w po-
rozumieniu z radaÎ duszpasterskaÎ lub jej sekcjaÎ do spraw ekonomicz-
nych177. NiektoÂre statuty zaznaczajaÎ, izÇ wielkosÂcÂ opøat nie mozÇe prze-
kroczycÂ kosztoÂw pochowania zwøok i zÇe wolno je pobieracÂ raz na
dwadziesÂcia lat178. W tych sformuøowaniach mozÇna dopatrzycÂ sieÎ
kanonizacji przepisoÂw panÂstwowych179.

WyrazÂne normy w tym wzgleÎdzie zawiera I Synod Diecezji Eøc-
kiej, ktoÂ ry postanawia, zÇe ¹opøaty za korzystanie z cmentarzy i urzaÎ-
dzenÂ cmentarnych pobierane saÎ za: ± dzierzÇaweÎ miejsca na pochoÂwek
(groÂb normalny, dziecinny, pojedynczy, podwoÂ jny itp.) na okres 20
lat, ± postawienie pomnika (pojedynczego, podwoÂ jnego) itp.) na
okres utrzymania technicznego, ± budoweÎ grobu murowanego (po-
jedynczego, podwoÂ jnego) itp.) na okres utrzymania stanu technicz-
nego, ± korzystanie z kaplicy cmentarnej baÎdzÂ kostnicyº180. Prawo-

175 SAPrzem, statut 423 § 6, s. 144.
176 SDPøoc(17), n. 432 postanawia, zÇe: ¹Opøaty cmentarne stanowiaÎ fundusz pa-

rafialny, nie zasÂ fundusz proboszcza lub administratora parafiiº. SDW-Pras(1), n. 414,

s. 137: ¹Opøaty cmentarne stanowiaÎ fundusz ogoÂ lnoparafialnyº.
177 SAPrzem, statut 430, s. 146.
178 Zob. SAGniez(3), n. 183; SDPelp(1), Aneks 35, Instrukcja o cmentarzach

katolickich, s. 222; SDLuba(1), Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych,

s. 219.
179 Zob. art. 7 ustawy o cmentarzach: ¹1. GroÂb nie mozÇe bycÂ uzÇyty do ponownego

chowania przed upøywem lat 20. 2. Po upøywie lat 20 ponowne uzÇycie grobu do cho-

wania nie mozÇe nastaÎpicÂ, jezÇeli jakakolwiek osoba zgøosi zastrzezÇenie przeciw temu

i uisÂci opøateÎ , przewidzianaÎ za pochowanie zwøok. ZastrzezÇenie to ma skutek na dal-

szych lat 20 i mozÇe bycÂ odnowione. 3. Przepisy ust. l i 2 nie majaÎ zastosowania do

pochowania zwøok w grobach murowanych, przeznaczonych do pomieszczenia zwøok

wieÎ cej nizÇ jednej osoby. 4. Dozwolone saÎ umowy, przedøuzÇajaÎce termin, przed upøy-

wem ktoÂ rego nie wolno uzÇycÂ grobu do ponownego pochowaniaº.
180 SDEøck, ZarzaÎdzenie dotyczaÎce cmentarza parafialnego, n. 3, s. 218.
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dawca synodalny zobowiaÎzuje zarzaÎdceÎ cmentarza do odnotowania
faktu pobrania opøat oraz sporzaÎdzenia odpowiedniego dokumentu.
Synod poleca takzÇe, aby wysokosÂcÂ wnoszonych opøat zblizÇona byøa
do stawek obowiaÎzujaÎcych na cmentarzach komunalnych w saÎsied-
nich miejscowosÂciach; okresÂla jaÎ proboszcz za wiedzaÎ biskupa eøckie-
go. Prawodawca synodalny stwierdza ponadto, zÇe wniesienie opøaty
za groÂb nie jest roÂwnoznaczne z nabyciem praw do gruntu, gdyzÇ

nadal stanowi on wøasnosÂcÂ zarzaÎdcy cmentarza181.
W dwoÂch wypadkach synody podajaÎ normy, ktoÂ rymi powinni kie-

rowacÂ sieÎ zarzaÎdcy cmentarza (proboszcz, kurialna komisja do spraw
cmentarzy) w razie zamiaru ponownego wykorzystania groboÂw
opuszczonych lub tych, za ktoÂre nie wniesiono opøat na dalsze uzÇytko-
wanie. Mianowicie, winni oni powiadomicÂ wiernych o zamiarze likwi-
dacji okresÂlonych groboÂw i zezwolicÂ na ich przekopanie dopiero po
upøywie roku od momentu wspomnianego powiadomienia182.

Prawodawca synodalny I Synodu Diecezji PelplinÂ skiej stanowi,
zÇe parafia ma prawo prowadzicÂ wøasny zakøad pogrzebowy, nato-
miast nie mozÇe angazÇowacÂ sieÎ w jakaÎkolwiek dziaøalnosÂcÂ innych za-
køadoÂw pogrzebowych183.

ZAKONÂ CZENIE

Tematyka pogrzebu kosÂcielnego staøa sieÎ przedmiotem szczegoÂ l-
nej refleksji II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) oraz syno-
doÂw diecezjalnych, zwøaszcza po promulgowaniu nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Przepisy prawne synodoÂw zawierajaÎ caøy szereg znaczaÎcych, a nie-
jednokrotnie i oryginalnych dyspozycji klarownego przedstawienia
problematyki zwiaÎzanej z prawem do pogrzebu kosÂcielnego i jego

181 TamzÇe.
182 SDZ-Luba(1), Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych, s. 219;

SDèowi(1), Aneks 25, Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych, s. 264.
183 SDPelp(1), Aneks 35, Instrukcja o cmentarzach katolickich, s. 222, 223.
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wykonaniem oraz pozbawieniem. Ustawodawcy synodalni, nawiaÎzu-
jaÎc do norm KPK/83 dotyczaÎcych prawa do pogrzebu, jego wykona-
nia i odmowyoraz przepisoÂw liturgicznychOrdo exequiarum z 1969 r.,
okresÂlajaÎcych formy liturgii pogrzebowej, podajaÎ wiernym dokøad-
niejszy sposoÂb ich zastosowania w konkretnych sytuacjach oraz przy-
naglajaÎ do ich zachowania. Dotyczy to nasteÎpujaÎcych kwestii: prawa
do pogrzebu kosÂcielnego, form liturgii pogrzebowej, podstaw odmo-
wy pogrzebu kosÂcielnego oraz zachowanie charakteru sakralnego
cmentarza i opøat cmentarnych i pogrzebowych.

W uchwaøach szeregu synodoÂw diecezjalnych spotykamy sieÎ
z przepisami, ktoÂ re zacheÎ cajaÎ wspoÂ lnoty lokalne do kultywowania
istniejaÎcych tradycji i zwyczajoÂw, szczegoÂ lnie gdy chodzi o modlitwy
przy zmarøym przed pogrzebem ± msze sÂw. rocznicowe, gregorianÂ -
skie itp.

SzczegoÂ lne miejsce w uchwaøach synodalnych zajmujaÎ przepisy
prawne, ktoÂ re stanowiaÎ kanonizacjeÎ prawa sÂwieckiego, przede
wszystkim przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarøych
z 1959 r. oraz przepisy wykonawcze. Przedmiotem zainteresowania
ustawodawcoÂw synodalnych staøy sieÎ nasteÎpujaÎce zagadnienia regu-
lowane prawem sÂwieckim: zakøadanie i utrzymanie cmentarzy, lo-
kalizacja groboÂw i sposoÂb grzebania, kremacja zwøok, stwierdzanie
zgonu, czas i miejsce pochowania, ekshumacja zwøok, ponowne uzÇy-
cie grobu, prowadzenie ksiaÎg cmentarnych, zachowanie porzaÎdku
na cmentarzu oraz ogøoszenie i przestrzeganie regulaminu cmen-
tarnego.

Po przeanalizowaniu przepisoÂw synodalnych wydaje sieÎ stosow-
ne zgøosicÂ postulaty de lege ferenda, aby w polskim kanonicznym
prawie partykularnym zostaøa wprowadzona norma, zabraniajaÎca
pochopnej odmowy pogrzebu kosÂcielnego w sytuacji zøozÇenia przed
kompetentnym urzeÎdnikiem panÂ stwowym deklaracji o wystaÎpieniu
z KosÂcioøa. Wzorem innych panÂstw europejskich (np. Austrii) nalezÇy
takzÇe opracowacÂ liturgieÎ pogrzebu dostosowanaÎ do sprawowania jej
przy urnie z prochami.
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Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertaÁ religiosa. Un

quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, a cura di A. Nardini,
G. di Nucci, Roma 2001, ss. 625.

DokonujaÎce sieÎ w ostatnich latach przemiany polskiego prawa wy-
znaniowego wskazujaÎ na potrzebeÎ zwroÂcenia uwagi na rozwiaÎzania przy-
jeÎ te we Wøoszech. Przemawia za tym sÂwiadomosÂcÂ podobienÂstw widocz-
nych w strukturze wyznaniowej spoøeczenÂ stw tych panÂstw oraz fakt, zÇe
przyjmujaÎc KonstytucjeÎ RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., wyrazÂnie nawiaÎzano
do modelu relacji panÂstwo ± KosÂcioÂ ø, ktoÂ ry we Wøoszech realizowany jest
juzÇ od dziesieÎ cioleci, a ktoÂrego istota polega na dowartosÂciowaniu kosÂcio-
øoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w zÇyciu publicznym z zachowaniem
± jako wiodaÎcej ± idei rozdziaøu. Za najbardziej charakterystyczne cechy
tego modelu nalezÇy uznacÂ wspoÂ ødziaøanie wøadz publicznych ze zwiaÎzkami
wyznaniowymi oraz dwustronnaÎ metodeÎ normowania spraw wchodzaÎ-
cych w zakres wzajemnych stosunkoÂw.

ZwroÂcenie uwagi na prawo wøoskie jest uzasadnione roÂwniezÇ ze
wzgleÎdu na wysuwane w Polsce postulaty zmiany systemu finansowa-
nia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. NalezÇy przypomniecÂ, zÇe konkordat pol-
ski z 1993 r. przewiduje mozÇliwosÂcÂ dokonania w tym systemie zmian
uwzgleÎdniajaÎcych potrzeby KosÂcioøa, jego misjeÎ oraz dotychczasowaÎ
praktykeÎ zÇycia kosÂcielnego w Polsce (art. 22 ust. 2). We Wøoszech
natomiast zostaø wypracowany nowoczesny model tego finansowania,
oparty na przyznanej podatnikom mozÇliwosÂci przekazania czeÎ sÂci pøa-
conego podatku dochodowego na rzecz wybranego zwiaÎzku wyzna-
niowego.

Realizacja zasygnalizowanych wyzÇej rozwiaÎzanÂ we Wøoszech nie do-
konaøa sieÎ oczywisÂcie bez praktycznych komplikacji i døugich okresoÂw
przestojoÂw, wynikajaÎcych m.in. z braku caøosÂciowych koncepcji oraz wy-
suwanych w doktrynie waÎtpliwosÂci. Ich przeanalizowanie wydaje sieÎ ko-
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nieczne dla uniknieÎ cia podobnych sytuacji w trakcie oczekiwanej realiza-
cji podobnych zmian w prawie polskim.

Na szczegoÂ lnaÎ uwageÎ zasøuguje w tym konteksÂcie opracowanie pt.
Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertaÁ religiosa. Un quin-

dicennio di politica e legislazione ecclesiastica (Od umowy z 1984 r. do

projektu ustawy o wolnosÂci religijnej. PieÎtnastolecie polityki i ustawodaw-

stwa wyznaniowego), ktoÂ re zostaøo wydane przez Prezydium wøoskiej
RadyMinistroÂw. Prezentowana ksiaÎzÇka stanowi swego rodzaju kontynua-
cjeÎ wczesÂniejszej publikacji o podobnym charakterze, ktoÂra zostaøa po-
sÂwieÎ cona przede wszystkim konkordatowi wøoskiemu z 1984 r. (Un Ac-

cordo di libertaÁ . La revisione del concordato con la Santa Sede. La riforma

della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre con-

fessioni religiose, Roma 1986).
Zgodnie ze wsteÎpnaÎ prezentacjaÎ dokonanaÎ przez Giuliano Amato,

oÂwczesnego Prezesa Rady MinistroÂw, celem opracowania jest udokumen-
towanie transformacji, jakiej zostaøy poddane od 1984 r. stosunki panÂ stwa
wøoskiego z KosÂcioøem katolickim oraz innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi.
GøoÂwnym celem tych przemian byøo mozÇliwie najpeøniejsze zagwaranto-
wanie wolnosÂci religijnej, a praktyka potwierdziøa, zÇe realizacji tego celu
dobrze søuzÇy rozwoÂ j instytucjonalnych relacji pomieÎdzy panÂstwem a po-
szczegoÂ lnymi zwiaÎzkami wyznaniowymi.

Zadanie wprowadzenia w lektureÎ speønia tekst autorstwa Francesco
Margiotta Broglio, w ktoÂrym zostaøy wskazane najwazÇniejsze aspekty
polityki wyznaniowej realizowanej we Wøoszech w ciaÎgu ostatnich lat.
Jak podkresÂla autor, dosÂwiadczenia wøoskie pozwalajaÎ na stwierdzenie,
zÇe w aktualnie istniejaÎcych warunkach sekularyzacji spoøeczenÂstw oraz
rosnaÎcego pluralizmu religijnego system ukøadowy duzÇo lepiej gwarantuje
efektywne korzystanie z wolnosÂci religijnej, nizÇ odrzucajaÎcy umowy skraj-
ny system separacji, realizowany np. we Francji.

Trzon omawianej publikacji tworzaÎ cztery sekcje, poprzedzone ob-
szernaÎ czeÎ sÂciaÎ o charakterze wprowadzajaÎcym, ktoÂra zostaøa posÂwieÎ cona
kompetencjom RadyMinistroÂw w sprawach o charakterze wyznaniowym.
W kolejnych trzech czeÎ sÂciach zgrupowano dokumentacjeÎ odnoszaÎcaÎ sieÎ
do prawodawstwa wøoskiego, a dotyczaÎcaÎ kolejno: gwarancji wolnosÂci
religijnej in genere, realizacji nowego konkordatu oraz praktyki zawiera-
nia umoÂw przewidzianych w art. 8 ust. 3 tamtejszej konstytucji.W ostatnim
fragmencie publikacji zebrano dokumenty mieÎdzynarodowe i wspoÂ lnoto-
we zwiaÎzane z ochronaÎ wolnosÂci religijnej. LektureÎ poszczegoÂ lnych partii
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dokumentoÂw (z wyjaÎtkiem ostatniej sekcji) uøatwiajaÎ opracowania przy-
gotowane przez wybitnych przedstawicieli doktryny wøoskiego prawa wy-
znaniowego, ktoÂrzy czynnie uczestniczyli w procesie transformacji tego
prawa jako czøonkowie odpowiednich komisji panÂ stwowych baÎdzÂ kosÂciel-
nych.

WprowadzajaÎcaÎ czeÎ sÂcÂ publikacji otwiera kroÂ tkie opracowanie Gior-
gio Pastoriego, przedstawiajaÎce ewolucjeÎ unormowanÂ okresÂlajaÎcych kom-
petencje centralnych organoÂw administracji panÂstwowej w kwestiach do-
tyczaÎcych stosunku panÂstwa do zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Zgodnie ze
znaczeniem nadanym w konstytucji umowom zawieranym ze zwiaÎzkami
wyznaniowymi kompetencje w sprawach zwiaÎzanych z zawieraniem tych-
zÇe umoÂw nalezÇaÎ do Prezesa Rady MinistroÂw, a nie do Ministra Spraw
WewneÎ trznych, ktoÂrego zadaniem jest zapewnienie realizacji praw nalezÇ-
nych zwiaÎzkom wyznaniowym.

OproÂcz wyciaÎgu z kilku aktoÂw normatywnych decydujaÎcych o zaryso-
wanym podziale kompetencji, w omawianej czeÎ sÂci opracowania zostaøy
zamieszczone liczne rozporzaÎdzenia Prezesa Rady MinistroÂw, na podsta-
wie ktoÂrych utworzono szereg roÂzÇnorodnych komisji, wspomagajaÎcych go
w wykonywaniu ciaÎzÇaÎcych na nim zadanÂ . Osobne komisje utworzono
w zwiaÎzku z realizacjaÎ i interpretacjaÎ norm konkordatowych, umowami
zawieranymi z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi oraz relacjami
finansowymi, jakie istniejaÎ pomieÎdzy panÂstwem i zwiaÎzkami wyznaniowy-
mi. SzczegoÂ lne znaczenie nalezÇy przypisacÂ komisji konsultacyjnej ds. wol-
nosÂci religijnej, majaÎcej szeroko zakresÂlone zadania zwiaÎzane z analizowa-
niem unormowanÂ obowiaÎzujaÎcych w sprawach zwiaÎzanych z wolnosÂciaÎ
sumienia i religii oraz postulowaniem potrzebnych modyfikacji.

Pierwsza z zasadniczych czeÎ sÂci zbioru zostaøa posÂwieÎ cona generalnym
gwarancjom wolnosÂci religijnej. W lektureÎ zgromadzonych w niej doku-
mentoÂw wprowadza opracowanie Cesare Mirabellego, omawiajaÎce
orzecznictwo wøoskiego Trybunaøu Konstytucyjnego w kwestiach zwiaÎza-
nych z wolnosÂciaÎ wyboru i manifestowania wiary. Jednym z wazÇniejszych
problemoÂw generalnych gwarancji wolnosÂci religijnej we Wøoszech jest
ciaÎgøe obowiaÎzywanie prawodawstwa o tzw. kultach dopuszczonych (culti
ammessi), pochodzaÎcego z lat 1929-1930. Kontekst spoøeczny i normatyw-
ny, w ktoÂrym zostaøo ono przyjeÎ te, diametralnie odbiegaø jednak od tego,
ktoÂry istnieje obecnie. W konsekwencji unormowania o kultach dopusz-
czonych bazujaÎ na zaøozÇeniach odmiennych od tych, ktoÂre zostaøy przyjeÎ te
w obowiaÎzujaÎcej ustawie zasadniczej, a niektoÂ re unormowania szczegoÂ øo-
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we, pomimo wielu udokumentowanych w zbiorze interwencji ustawodaw-
cy oraz Trybunaøu Konstytucyjnego, saÎ ± jak sieÎ zdaje ± dosÂcÂ wyrazÂnie
sprzeczne z ustawaÎ zasadniczaÎ.

Na pierwszym miejscu wsÂroÂd zebranych w tej czeÎ sÂci dokumentoÂw
zamieszczono rzaÎdowy projekt ustawy o wolnosÂci religijnej, ktoÂ ra ma
zastaÎpicÂ prawodawstwo z lat 1929-1930. Zostaø on wniesiony do Sejmu
w 1997 r., jednak nie zostaø ostatecznie zaakceptowany. Z perspektywy
polskiej szczegoÂ lne zainteresowanie wzbudzajaÎ przepisy zawarte w roz-
dziale III projektu. ZnajdujaÎ sieÎ w nim bowiem wypracowane na podsta-
wie dotychczasowej praktyki unormowania dotyczaÎce trybu zawierania
umoÂw z niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi i uchwalania na ich
podstawie ustaw zgodnie z art. 8 ust. 3 Konstytucji Wøoch. Wydaje sieÎ ,
zÇe przepisy jednoznacznie okresÂlajaÎce sposoÂb realizacji analogicznego
w tresÂci art. 25 ust. 5 Konstytucji RP nalezÇaøoby ± jeszcze przed rozpo-
czeÎ ciem tego procesu ± uwzgleÎdnicÂ roÂwniezÇ w polskiej ustawie z 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. SzczegoÂ lnaÎ uwageÎ
nalezÇy jednak posÂwieÎ cicÂ okresÂleniu cech, jakimi winny sieÎ charakteryzo-
wacÂ zwiaÎzki wyznaniowe dopuszczane do rokowanÂ .

W projekcie wøoskiej ustawy o wolnosÂci religijnej jedynym obiektyw-
nym kryterium dopuszczenia do rokowanÂ jest zgodnosÂcÂ statutu danego
zwiaÎzku wyznaniowego z prawem wøoskim. Trudno sobie jednak wyob-
razicÂ, aby w drodze uchwalenia indywidualnej ustawy ± opartej na uprzed-
nio zawartej umowie ± mozÇna byøo unormowacÂ sytuacjeÎ prawnaÎ wszyst-
kich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (w praktyce wøoskiej uchwalono ± jak do-
taÎd ± jedynie 6 takich ustaw). RozwiaÎzanie zaproponowane w projekcie
ustawy o wolnosÂci religijnej zostaøo niewaÎtpliwie podyktowane normami
konstytucyjnymi, chroniaÎcymi roÂwnosÂcÂ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wobec
prawa. Wydaje sieÎ jednak, zÇe norm tych nie naruszaøoby uwzgleÎdnienie
kryterium, odwoøujaÎcego sieÎ do stopnia stabilnosÂci danego zwiaÎzku wy-
znaniowego. Brak natomiast klarownych kryterioÂw dopuszczenia zwiaÎzku
wyznaniowego do rokowanÂ ± jak na to wskazuje dotychczasowa praktyka
wøoska ± mozÇe oznaczacÂ uzalezÇnienie podjeÎ cia negocjacji od arbitralnej
i wyøaÎcznie politycznie uwarunkowanej decyzji rzaÎdu.

Inne dokumenty zawarte w tej czeÎ sÂci opracowania wskazujaÎ na prob-
lematykeÎ podejmowanaÎ w ostatnich latach przez wøoskiego ustawodawceÎ .
TresÂcÂ wielu z nich jest uwarunkowana przepisami prawa mieÎdzynarodo-
wego i wspoÂ lnotowego (np. unormowania dotyczaÎce ochrony danych oso-
bowych, w ktoÂrych uwzgleÎdniono szczegoÂ lnaÎ sytuacjeÎ istniejaÎcaÎ w ramach
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wspoÂ lnot o charakterze religijnym czy tezÇ normy majaÎce na celu ochroneÎ
przed dyskryminacjaÎ bazujaÎcaÎ na religii lub sÂwiatopoglaÎdzie). Inne zamie-
szczone w zbiorze akty dotyczaÎ przede wszystkim søuzÇby zasteÎpczej, uboju
rytualnego oraz praktyk religijnych wykonywanych przez osoby pozba-
wione wolnosÂci. O kierunkach rozwoju wøoskiego prawa wyznaniowego
sÂwiadczaÎ roÂwniezÇ zamieszczone w tej czeÎ sÂci zbioru orzeczenia Trybunaøu
Konstytucyjnego, w ktoÂ rych uznano za niezgodne z konstytucjaÎ przepisy
kodeksu karnego, roÂzÇnicujaÎce odpowiedzialnosÂcÂ karnaÎ w zalezÇnosÂci od
religii, ktoÂ rej dotyczyø czyn, oraz wypowiedziano sieÎ przeciwko mozÇliwosÂ-
ci ograniczania uøatwienÂ zwiaÎzanych ze wznoszeniem obiektoÂw kultu je-
dynie do tych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ktoÂrych sytuacja prawna zostaøa
unormowana w odreÎbnej ustawie.

W kolejnej czeÎ sÂci zbioru podjeÎ to problematykeÎ realizacji postano-
wienÂ konkordatu z 1984 r. W pierwszym z opracowanÂ wprowadzajaÎcych
Attilio Nicora poddaø analizie stopienÂ zaawansowania tego procesu,
zwracajaÎc uwageÎ na roÂzÇnorodnosÂcÂ wykorzystanych w jego trakcie form
(dziaøalnosÂcÂ komisji parytetowej, wymiana not dyplomatycznych, dalsze
umowy pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a Wøochami, umowy pomieÎdzy
KonferencjaÎ Episkopatu Wøoch i ministrami, konsultacje w poszczegoÂ l-
nych sprawach). Giorgio Feliciani skoncentrowaø sieÎ na roli Konferencji
Episkopatu Wøoch w realizacji konkordatu, podkresÂlajaÎc dowartosÂciowa-
nie tejzÇe Konferencji jako podmiotu decydujaÎcego o ksztaøcie relacji
panÂstwo ± KosÂcioÂ ø. KroÂ tkie uwagi zostaøy posÂwieÎ cone roÂwniezÇ aktywnosÂ-
ci Stolicy Apostolskiej na arenie mieÎdzynarodowej (Bruno Bottai), przy-
jeÎ temu w 1985 r. rezÇimowi prawnemu dotyczaÎcemu kosÂcielnych doÂbr
i jednostek organizacyjnych oraz systemu finansowania KosÂcioøa (Carlo
Cardia) oraz ochronie doÂbr kultury o charakterze sakralnym (Franco
Borsi).

WsÂroÂd zgromadzonych w tej czeÎ sÂci dokumentoÂw na pierwszym miejs-
cu umieszczono konkordat z 1984 r. wraz z protokoøem dodatkowym.
W dalszej kolejnosÂci uwzgleÎdniono roÂzÇnego rodzaju akty wydane dla
ich realizacji, a takzÇe dokumenty przyjeÎ te w celu okresÂlenia jednolitej
interpretacji nowych norm oraz wydane w zwiaÎzku z nimi orzeczenia
wøoskiego Trybunaøu Konstytucyjnego. Dokumenty te zostaøy pogrupo-
wane na podstawie kryterium merytorycznego. W kolejnych fragmentach
zebrano akty dotyczaÎce kwestii natury finansowej, nominacji na urzeÎdy
kosÂcielne, sÂwiaÎt religijnych, nauczania religii katolickiej w szkoøach pu-
blicznych, uznania przez panÂstwo tytuøoÂw nadawanych przez kosÂcielne
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szkoøy wyzÇsze, posøug religijnych, doÂbr kulturalnych o charakterze sakral-
nym oraz maøzÇenÂ stwa.

Z perspektywy polskiej warto zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe wszystkie umowy
zawierane przez organy wøadz publicznych z KonferencjaÎ Episkopatu
Wøoch zostaøy wprowadzone do wøoskiego porzaÎdku prawnego z wyko-
rzystaniem zÂroÂdeø prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego, zapewniajaÎcych
tym umowom peønaÎ realizacjeÎ . W Polsce natomiast tekst umowy mieÎdzy
RzaÎdemRP a KonferencjaÎ Episkopatu Polski z dnia 1 lipca 1999 r. w spra-
wie statusu prawnego kosÂcielnych szkoÂ ø wyzÇszych zostaø ¹podany do wia-
domosÂciº w zaøaÎczniku do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych,
a porozumienie pomieÎdzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Konfe-
rencjaÎ Episkopatu Polski z dnia 6 wrzesÂnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli religii zostaøo ogøoszone w ¹Dzienniku UrzeÎ -
dowymº tegozÇ Ministerstwa zupeønie samodzielnie. Praktyka ta jednak ±
na co juzÇ zwracano uwageÎ ± pozostaje w dysharmonii z normami Konsty-
tucji RP odnoszaÎcymi sieÎ do zÂroÂdeø prawa. DosÂwiadczenia wøoskie dodat-
kowo winny sieÎ przyczynicÂ do zrewidowania sposobu posteÎpowania sto-
sowanego w naszym kraju.

Kolejna z czeÎ sÂci omawianej publikacji zostaøa posÂwieÎ cona umowom
zawieranym przez RadeÎ MinistroÂw z przedstawicielami niekatolickich
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zgodnie z art. 8 ust. 3 Konstytucji Wøoch. Za-
warte do tej pory umowy zostaøy scharakteryzowane w trzech opracowa-
niach. Pierwsze z nich ± autorstwa Francesco Pizzettiego ± zostaøo posÂwieÎ -
cone ostatnim chronologicznie umowom, na podstawie ktoÂ rych jeszcze
nie uchwalono ustaw (z WøoskaÎ UniaÎ BuddyjskaÎ ± Unione Buddhista
Italiana oraz ChrzesÂcijanÂskaÎ KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy ± Congre-
gazione cristiana dei Testimoni di Geova). W kolejnym artykule Gianni
Long ukazaø charakterystyczne rysy pieÎ ciu umoÂw zawartych z KosÂcioøami
ewangelickimi (ze Stoøem WaldensoÂw ± Tavola Valdese, WøoskaÎ UniaÎ
ChrzesÂcijanÂskich KosÂcioøoÂw adwentystycznych Dnia SioÂdmego ± Unione
italiana delle chiese cristiane avventiste del 7 giorno, Zgromadzeniami
BozÇymi we Wøoszech ± Assemblee di Dio in Italia, ChrzesÂcijanÂskaÎ UniaÎ
Ewangelicko-BaptystycznaÎ Wøoch ± Unione cristiana evangelica battista
d'Italia oraz KosÂcioøem Ewangelicko-LuteranÂskim we Wøoszech ± Chiesa
evangelica luterana in Italia). Z kolei Giorgio Sacerdoti, autor trzeciego
opracowania, przedstawiø umoweÎ zawartaÎ przez RadeÎ MinistroÂw ze
ZwiaÎzkiem Wøoskich Gmin ZÇ ydowskich (Unione delle ComunitaÁ ebrai-
che italiane).
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W tej czeÎ sÂci zbioru zostaøy ponadto zamieszczone wszystkie ustawy
uchwalone zgodnie z art. 8 ust. 3 Konstytucji Wøoch, wraz z ich poÂzÂniej-
szymi nowelizacjami, a takzÇe projekty ustaw sporzaÎdzone na podstawie
umowy RzaÎdu Wøoch z KongregacjaÎ SÂwiadkoÂw Jehowy oraz WøoskaÎ
UniaÎ BuddyjskaÎ. SzczegoÂ lnaÎ wartosÂcÂ posiada tabela synoptyczna, pozwa-
lajaÎca na poroÂwnanie tresÂci zawartych do tego czasu umoÂw.

DosÂwiadczenia zwiaÎzane z realizacjaÎ art. 8 ust. 3 Konstytucji Wøoch
dowodzaÎ, zÇe normowanie sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych na
podstawie uprzednich umoÂw znaczaÎco przyczynia sieÎ do faktycznego za-
gwarantowania wolnosÂci religijnej w jej wymiarze indywidualnym i wspoÂ l-
notowym. DowodzaÎ roÂwniezÇ, zÇe instrument ukøadowy mozÇe bycÂ wyko-
rzystywany nie tylko w odniesieniu do KosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich, mocno
zakorzenionych w kulturze europejskiej, ale roÂwniezÇ w stosunku do
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych powstaøych w innych kontekstach spoøeczno-
kulturowych, a w konsekwencji posiadajaÎcych nawet skrajnie odmiennaÎ
struktureÎ i zasady doktrynalne. SpostrzezÇenia te posÂrednio potwierdzajaÎ
zasadnosÂcÂ unormowanÂ dotyczaÎcych form regulacji relacji pomieÎdzy panÂ -
stwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi, ktoÂ re zostaøy zawarte w polskiej usta-
wie zasadniczej.

W ostatniej czeÎ sÂci omawianej publikacji zgrupowano dokumenty
(baÎdzÂ ich fragmenty) zwiaÎzane z ochronaÎ wolnosÂci sumienia i religii, ktoÂ re
po 1980 r. zostaøy przyjeÎ te przez roÂzÇnorodne organizacje mieÎdzynarodo-
we oraz instytucje wspoÂ lnotowe. Ze zrozumiaøych wzgleÎdoÂw majaÎ one dla
Polski podobne znaczenie jak dla Wøoch.

WsÂroÂd przepisoÂw zaczerpnieÎ tych z prawa mieÎdzynarodowego u-
wzgleÎdniono nie tylko akty, ktoÂre zostaøy wprost posÂwieÎ cone prawu do
wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii (jak Deklaracja z 25 listopada 1981 r.
w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji
Opartych na Religii lub Przekonaniach), lecz roÂwniezÇ inne dokumenty
posÂwieÎ cone ochronie praw czøowieka, bioraÎce pod uwageÎ roÂwniezÇ teÎ
wolnosÂcÂ (jak np. Konwencja z 20 listopada 1989 r. o Prawach Dziecka).
Obok nich zamieszczono najwazÇniejsze przepisy prawa wspoÂ lnotowego,
decydujaÎce o poszanowaniu wolnosÂci religijnej oraz odnoszaÎce sieÎ do
statusu KosÂcioøoÂw w panÂstwach Unii Europejskiej. Przepisy wyjeÎ te
z Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂ lnoteÎ EuropejskaÎ (art. 13 i 151) mylnie
umieszczono jednak w sposoÂb sugerujaÎcy, izÇ pochodzaÎ one z Traktatu
o Unii Europejskiej. W tej czeÎ sÂci zbioru uwzgleÎdniono ponadto roÂzÇnego
rodzaju akty niemajaÎce charakteru prawnego, a wsÂroÂd nich roÂwniezÇ re-
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zolucje Parlamentu Europejskiego oraz rekomendacje Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy dotyczaÎce dziaøalnosÂci sekt i nowych ru-
choÂw religijnych.

Potrzeba uwzgleÎdnienia dosÂwiadczenÂ innych panÂstw przy tworzeniu
i ocenie unormowanÂ polskich nie wymaga dzisÂ szczegoÂ lnego uzasadniania.
RealizujaÎc unormowania przyjeÎ te w obowiaÎzujaÎcej Konstytucji RP oraz
daÎzÇaÎc do nalezÇytego wywiaÎzania sieÎ z zobowiaÎzanÂ wynikajaÎcych z obowiaÎ-
zujaÎcego prawa mieÎdzynarodowego oraz norm wspoÂ lnotowych, nalezÇy
zwroÂcicÂ szczegoÂ lnaÎ uwageÎ na prawo wøoskie. Republika Italii, jako czøo-
nek struktur wspoÂ lnotowych, od dziesieÎ cioleci realizuje bowiem podobny
model relacji panÂ stwo ± KosÂcioÂ ø. Z tych racji nalezÇy polecicÂ omawianaÎ
publikacjeÎ nie tylko badaczom polskiego prawa wyznaniowego, ale roÂw-
niezÇ wszystkim zaangazÇowanym w jego tworzenie.

Piotr Stanisz

MarõÂa JesuÂs GutieÂrrez del Moral, Miguel AÂ ngel CanÄ ivano Salvador, El
Estado frente a la libertad de religioÂn: jurisprudencia constitucional

espanÄ ola y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Barcelona
2003, ss. 187.

Profesor prawa wyznaniowego wUniwersytecie Freiburg im Breisgau
Javier MartõÂnez-Torron stwierdziø w Przedmowie do wymienionej wyzÇej
ksiaÎzÇki, zÇe jest to dzieøo ¹interesujaÎce i bardzo uzÇyteczneº w dobie inte-
gracji europejskiej, ktoÂ ra zmusza do zgøeÎbiania koncepcji demokracji, a ta
jest nieodøaÎczna od praw czøowieka, co podkresÂlono takzÇe w Karcie Praw
Podstawowych Unii Europejskiej, przyjeÎ tej na szczycie w Nicei w grudniu
2000 r. WsÂroÂd praw podstawowych osoÂb i wspoÂ lnot opartych na wieÎ zi
przekonanÂ jest wolnosÂcÂ religijna. Unia staøaby sieÎ schizofrenicznym bytem
politycznym, gdyby czyniaÎc deklaracje o demokracji, jednoczesÂnie igno-
rowaøa w aspekcie prawnym element tak znaczaÎcy, szczegoÂ lnie teraz, po
przystaÎpieniu do Unii krajoÂw z Europy Wschodniej i Centralnej, o tak
zroÂzÇnicowanym dosÂwiadczeniu w ukøadaniu relacji panÂstwo±zwiaÎzki wy-
znaniowe, odmiennym szczegoÂ lnie przy poroÂwnaniu z wieÎkszosÂciaÎ panÂstw
Europy Zachodniej. IstotnaÎ roleÎ w pojmowaniu i dostosowywaniu ¹stylu
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wschodniegoº stosunkoÂw panÂstwowo-kosÂcielnych odgrywacÂ mozÇe jurys-
prudencja Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka.

O jej wpøywie na prawo wewneÎ trzne poszczegoÂ lnych krajoÂw czøon-
kowskich traktujaÎ nowe publikacje. W kreÎgu nauki prawa wyznaniowego
wHiszpanii najbardziej znaczaÎce byøo dzieøo Isidora Martina SaÂncheza pt.
La recepcioÂn por el Tribunal Constitucional espanÄol de la jurisprudencia

sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de las liberta-

des de conciencia, religiosa y de ensenÄanza (Recepcja przez hiszpanÂski

Trybunaø Konstytucyjny orzecznictwa wydanego na podstawie Europej-

skiej Konwencji Praw Czøowieka, Granada 2002). KolejnaÎ jest praca El

Estado frente a la libertad de religioÂn: jurisprudencia constitucional es-

panÄola y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (PanÂstwo wobec

wolnosÂci religii: hiszpanÂskie orzecznictwo konstytucyjne a Europejski Try-

bunaø Praw Czøowieka), wydana przez oficyneÎ Atelier z Barcelony
w 2003 r., autorstwa dwojga doktoroÂw prawa z Katalonii. MarõÂa JesuÂs
GutieÂrrez del Moral jest wykøadowcaÎ w uniwersytecie Girona, autorkaÎ
ksiaÎzÇek: Confesiones religiosas y administraciones publicas. Las relaciones

en Girona 1914-1996 (ZwiaÎzki wyznaniowe a administracja publiczna.

Relacje w Gironie 1914-1996) oraz Proselitismo religioso y Derecho y

Tolerancja, educacioÂn y libertad religiosa (Prozelityzm religijny a prawo

i tolerancja, edukacja i wolnosÂcÂ religijna). Miguel AÂ ngel CanÄ ivano pracuje
w Barcelonie i opublikowaø wczesÂniej El objeto del proceso canoÂnico de

nulidad del matrimonio (Przedmiot kanonicznego procesu o niewazÇnosÂcÂ

maøzÇenÂstwa) oraz LegislacioÂn y formularios comentados de Derecho ma-

trimonial y procesal canoÂnico (Legislacja i objasÂnione formularze do pra-

wa maøzÇenÂskiego i procesu kanonicznego).
Temat zostaø ujeÎ ty w trzy rozdziaøy. Przedmiotem wspoÂ lnym saÎ zasady

podstawowe prawa wyznaniowego, roÂzÇnicujaÎcym natomiast ± podmioty:
twoÂrcy doktryny (rozdz. I) i trybunaøy ± Europejski Trybunaø Praw Czøo-
wieka (rozdz. II), Trybunaø Konstytucyjny Hiszpanii (rozdz. III). Ponadto
ksiaÎzÇka zawiera wszystkie elementy pracy naukowej. OproÂcz wspomnia-
nego WsteÎpu (ProÂlogo, s. 13-17) znajdujemy Wprowadzenie (Introduc-
cioÂn, s. 19-22), wykaz wykorzystanych orzeczenÂ (Jurisprudencia estudiada,
s. 179-181) i BibliografieÎ (s. 183-187).

Rozdziaø pierwszy to sumaryczny wykøad zasad kierunkowych hisz-
panÂskiego prawa wyznaniowego w literaturze naukowej. PodstawaÎ jest
konstytucja z 1978 r., poczynajaÎc od jej art. 1.1., proklamujaÎcego najwyzÇ-
sze wartosÂci: wolnosÂcÂ, sprawiedliwosÂcÂ, roÂwnosÂcÂ i pluralizm. Ponadto wska-
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zuje ona na zasady podstawowe, wsÂroÂd nich odnoszaÎce sieÎ do faktora
religijnego. GutieÂrrez i CanÄ ivano ukazujaÎ najpierw ewolucjeÎ doktryny
o konstytucyjnych principiach prawa wyznaniowego (s. 25-32), przy zasto-
sowaniu kryterium autorskiego, a nie przedmiotowego. Obrali wieÎ c drogeÎ
øatwiejszaÎ, ale dzieÎki temu poznajemy najwazÇniejszych przedstawicieli na-
uki prawa wyznaniowego w Hiszpanii, ktoÂ rymi ± w przedmiocie badanÂ ±
saÎ: J. GimeÂnez yMartõÂnez de Carvajal, J. ForneÂs, P. J. Viladrich, I. C. IbaÂn,
L. Prieto, A. Motilla, J. A. Souto Paz, J. M. GonzaÂlez de Valle, J. Gotti,
D. Llamazares, J. MartõÂnez-TorroÂn, J. Calvo-AÂ lvarez, Z. CombalõÂa,
A. C. AÂ lvarez Cortina. OczywisÂcie nie mozÇna moÂwicÂ o peønej zgodnosÂci
mieÎdzy poszczegoÂ lnymi autorami. WieÎkszosÂcÂ przyjmuje, zÇe zasadami hisz-
panÂskiego prawa wyznaniowego saÎ: wolnosÂcÂ religijna, roÂwnosÂcÂ, akonfesyj-
nosÂcÂ panÂstwa, kooperacja ze zwiaÎzkami wyznaniowymi. Inni podkresÂlajaÎ
wazÇne odniesienie do zasady generalnej ± personalizmu oraz prostej kon-
sekwencji tychzÇe ± pluralizmu religijnego i tolerancji religijnej. Autorzy
opracowania podajaÎ syntezeÎ szesÂciu z wymienionych zasad (oproÂcz gene-
ralnej ± personalizmu), gdyzÇ wszystkie one ± chocÂ na roÂzÇny sposoÂb ±
znajdujaÎ sieÎ w jurysprudencji Trybunaøu Konstytucyjnego Hiszpanii.

Niewielkie odsteÎpstwa od tej klasyfikacji znajdujemy w orzecznictwie
Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka w Strasburgu, o czym sÂwiadczy
tresÂcÂ najobszerniejszego rozdziaøu drugiego (s. 57-132), ktoÂrego bazeÎ
zÂroÂdøowaÎ stanowiaÎ akta trzydziestu spraw rozpatrywanych przez Trybu-
naø w latach 1976-2002, wybrane sposÂroÂd ponad stu.

ZasadeÎ wolnosÂci religii rozpatrywano poprzez zagadnienia: poszano-
wanie przekonanÂ religijnych rodzicoÂw w nauczaniu publicznym ich dzieci;
prawo do stowarzyszania sieÎ ; manifestowanie przekonanÂ religijnych,
w tym zgromadzenÂ ; kontrola poglaÎdoÂw osobistych obywateli w materii
religijnej; istnienie kosÂcioøoÂw panÂstwowych; granice wolnosÂci wypowiedzi;
legalnosÂcÂ wierzenÂ religijnych i ich manifestowanie; uznawanie zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych a ich autonomia.

ZasadeÎ roÂwnosÂci egzemplifikujaÎ sprawy dotyczaÎce ochrony wøasnosÂci
i niedyskryminacji z motywoÂw religijnych, poszanowania zÇycia prywatne-
go i rodzinnego, wolnosÂci wypowiedzi i niedyskryminacji, sprawiedliwego
procesu, dyskrecjonalnosÂci panÂstwa w okresÂlaniu tresÂci zasady roÂwno-
uprawnienia.

ZasadeÎ neutralnosÂci rozpatrywano w konteksÂcie laickosÂci jako reguøy
niewypowiedzianej w obszarze edukacji oraz autonomii wspoÂ lnot reli-
gijnych.
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Ani w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka, ani w jurysprudencji
Europejskiego Trybunaøu nie ma odniesienÂ do kooperacji (zasady wspoÂ ø-
dziaøania) panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, ale wspoÂ øpracy takiej nie
zanegowano przy rozpatrywaniu sprawy ze skargi Kokkinakisa przeciw-

ko Grecji (bliskosÂcÂ panÂ stwa i KosÂcioøa prawosøawnego) oraz skargi Dar-

by przeciwko Szwecji (podatki na rzecz KosÂcioøa oficjalnego). Autorzy
wskazali na wspoÂ ødziaøanie z grupami religijnymi jako koniecznosÂcÂ w po-
lityce wewneÎ trznej panÂstw europejskich, posøugujaÎc sieÎ przykøadem z laic-
kiej Francji.

W trzech rozstrzygnieÎ ciach spraw wniesionych przeciwko Wielkiej
Brytanii tolerancja i duch otwarcia saÎ wyrazÂnie kwalifikowane jako za-
sady. W wielu innych czyniono odniesienia do nich w konteksÂcie stwier-
dzenÂ o ¹spoøeczenÂstwie demokratycznymº. To upowazÇniøo AutoroÂw
opracowania do wyodreÎbnienia ¹zasady demokracjiº jako reguøy prawa
wyznaniowego. Wskazali oni na orzeczenie z 25 maja 1993 (par. 31),
cytujaÎc zdanie, zÇe wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii ± tak jak je ujmuje
art. 9 Konwencji ± jest jednym z fundamentoÂw spoøeczenÂstwa demo-
kratycznego; z kolei jego reguøy stanowiaÎ o tozÇsamosÂci wierzaÎcych, ich
koncepcji zÇycia, ale takzÇe saÎ podzielane przez ateistoÂw, agnostykoÂw,
sceptykoÂw czy obojeÎ tnych. Fundamentalny charakter wolnosÂci mysÂli,
sumienia i religii dla urzeczywistniania ¹spoøeczenÂstwa demokratyczne-
goº jest uwydatniony w sentencjach z 20 kwietnia 1994 r. (sprawa prze-
ciwko Austrii), z 18 wrzesÂnia 1999 r. (p. San Marino), z 14 grudnia
1999 r. (p. Grecji) oraz z 26 pazÂdziernika 2000 (p. Buøgarii). Aktualnie
najwieÎksze praktyczne znaczenie mozÇe miecÂ rozstrzygnieÎ cie z 31 lipca
2001 r. w sprawie Refach Partii i inni przeciwko Turcji. Trybunaø badaø
zÇaÎdanie islamistoÂw ± polegajaÎce na ustanowieniu systemu wielojury-
dycznego ± swobodnego stosowania prawa szariatu przez wspoÂ lnoteÎ
muzuømanÂ skaÎ oraz uciekania sieÎ do dzÇihadu jako metody dziaøania po-
litycznego. Wedøug Trybunaøu nie jest to zgodne z KonwencjaÎ RzymskaÎ.
System wielojurydyczny, bazujaÎcy na wierzeniach religijnych jednostek,
naruszaøby zasadeÎ niedyskryminacji w korzystaniu z praw i wolnosÂci
podstawowych okresÂlonych w Konwencji, a dzÇihad jest niekompatybilny
z demokracjaÎ.

W rozdziale trzecim (s. 133-177), przedstawiajaÎc zasady prawa wyzna-
niowego panÂ stwa w jurysprudencji Trybunaøu Konstytucyjnego Hiszpanii
oraz ich identyfikacjeÎ z jurysprudencjaÎ europejskaÎ, Autorzy powroÂcili do
schematu czterech zasad: wolnosÂci religijnej, roÂwnosÂci, akonfesyjnosÂci
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oraz kooperacji. GutieÂrrez i CanÄ ivano wykorzystali przy tym ograniczonaÎ
liczbeÎ orzeczenÂ Trybunaøu Konstytucyjnego (14), bezposÂrednio odnoszaÎ-
cych sieÎ do materii religijnej i traktujaÎcych jaÎ w sposoÂb dostatecznie wy-
razÂny, pomijajaÎc dotyczaÎce wolnosÂci ideologicznej lub sumienia. Docho-
dzaÎc do tej czeÎ sÂci rozprawy, apetyt na poznanie akurat pominieÎ tych zÂroÂdeø
jest wielki, ale nie mozÇna Autorom czynicÂ zarzutu, gdyzÇ konsekwentnie
zajmujaÎ sieÎ tym, co okresÂlono w tytule: ¹panÂ stwo wobec wolnosÂci religiiº.
Zainteresowani mogaÎ sieÎgnaÎcÂ do przywoøanej na poczaÎtku pracy Isidora
Martina SaÂncheza.

Rozdziaø drugi i trzeci konÂczy sieÎ paragrafami A modo de conclusioÂn;
saÎ one niezbeÎdne przy rezygnacji z pisania zakonÂczenia do caøej rozpra-
wy; wielosÂcÂ zagadnienÂ ± szczegoÂ lnie w rozdziale drugim ± uzasadnia
dodatkowo sformuøowanie konkluzji (faktycznie bardziej podsumowanÂ
nizÇ wnioskoÂw). PoroÂwnujaÎc doktryneÎ Trybunaøu Konstytucyjnego, Au-
torzy podkresÂlajaÎ identyczne objasÂnianie zasady wolnosÂci religijnej, po-
czynajaÎc od wyroÂzÇnienia wymiaru wewneÎ trznego i zewneÎ trznego, z ktoÂ -
rych tylko ten ostatni mozÇe bycÂ poddany ograniczeniom z racji ¹porzaÎd-
ku publicznegoº. Przy zasadzie roÂwnosÂci religijnej podnosi sieÎ jej cha-
rakter instrumentalny, jako gwarancji do korzystania bez dyskryminacji
z praw podstawowych i wolnosÂci publicznych, ze wskazaniem na zdecy-
dowanie klarowniejsze stanowisko Trybunaøu Europejskiego. W przy-
padku zasady akonfesyjnosÂci w jurysprudencji europejskiej termin ten
wyprowadzany wprost z wolnosÂci religijnej nie jest zdecydowanie jasny.
ChociazÇ zasada kooperacji nie jest proklamowana w Konwencji, ani
definiowana w orzecznictwie Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka,
to jest uznawana jako instrument ukøadania relacji panÂ stw ze zwiaÎzkami
wyznaniowymi. Trudno natomiast uznawacÂ jako ¹autentyczneº zasady
podstawowe prawa wyznaniowego ± pluralizm, tolerancjeÎ i demokracjeÎ ,
aczkolwiek saÎ przywoøywane jako wazÇne w orzecznictwie Europejskiego
Trybunaøu Praw Czøowieka dotyczaÎcym wolnosÂci religii; odniesienia do
nich znajdujaÎ sieÎ tezÇ w rozstrzygnieÎ ciach Trybunaøu Konstytucyjnego
Hiszpanii.

Prezentowana ksiaÎzÇka ukazaøa sieÎ w Serie Mayor. Zasøuguje na to nie
tylko z uwagi na format. Dotyczy kwestii podstawowych ± zasad trakto-
wania wymiaru religijnego osoÂb i ich zwiaÎzkoÂw przez panÂstwo oraz kra-
jowej i mieÎdzynarodowej ochrony wolnosÂci religijnej. Podniesione wyzÇej
zastrzezÇenia nie majaÎ charakteru merytorycznego, a piszaÎcy je, staraø sieÎ
dostrzegacÂ zasadnosÂcÂ przyjeÎ tych rozwiaÎzanÂ . DodacÂ jeszcze trzeba, zÇe Au-
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torom udaøo sieÎ zminimalizowacÂ liczbeÎ powtoÂrzenÂ , ktoÂ rych istnienie su-
geruje spis tresÂci. W efekcie otrzymalisÂmy interesujaÎcaÎ lektureÎ , polecanaÎ
zainteresowanym prawami czøowieka, szczegoÂ lnie wykøadowcom i studen-
tom prawa wyznaniowego.

Wiesøaw Bar

Isidoro MartõÂn SaÂnchez, La recepcioÂn por el Tribunal Constitucional

EspanÄ ol de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos

Humanos respecto de las libertades de conciencia, religiosa y de ensenÄ an-

za, Granada 2002, ss. 224.

Profesor prawa wyznaniowego (Derecho EclesõÂastico del Estado)
w Universidad AutoÂnoma de Madrid Isidoro MartõÂn SaÂnchez przygoto-
waø pozycjeÎ sÂwiadczaÎcaÎ o jego umiejeÎ tnosÂci redagowania syntezy. Praca
traktuje o recepcji przez Trybunaø Konstytucyjny Hiszpanii orzecznictwa
bazujaÎcego na Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka, a dotyczaÎcego
wolnosÂci sumienia, religii i nauczania.

Struktura opracowania jest przejrzysta. Materiaø zostaø uporzaÎdkowa-
ny w szesÂciu rozdziaøach merytorycznych, poprzedzonych Wprowadze-

niem. Uzupeønia go Wykaz orzeczenÂ cytowanych oraz Bibliografia.
We WsteÎpie (I, s. 1-7) Autor wskazaø racje podjeÎ cia tematu, z finaøo-

wym stwierdzeniem, zÇe do dnia ukazania sieÎ tej pozycji nie byøo innej
w hiszpanÂskiej literaturze prawnej, zajmujaÎcej sieÎ w sposoÂb systematyczny
i kompletny tytuøowym zagadnieniem (s. 7). BazeÎ zÂroÂdøowaÎ opracowania
oproÂcz Konstytucji KroÂ lestwa Hiszpanii i aktoÂw prawa mieÎdzynarodowe-
go odnoszaÎcych sieÎ do wolnosÂci sumienia, religii oraz edukacji stanowiøy
wyroki Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka (w liczbie 25), decyzje
Europejskiej Komisji Praw Czøowieka (øaÎcznie 50), orzeczenia Trybunaøu
SprawiedliwosÂci WspoÂ lnoty Europejskiej (13), 2 wyroki Trybunaøu Kon-
stytucyjnego Republiki Wøoskiej, 1 orzeczenie Trybunaøu Konstytucyjne-
go Niemiec oraz rozstrzygnieÎ cia Trybunaøu Konstytucyjnego Hiszpanii
(øaÎcznie 49) i SaÎdu NajwyzÇszego (3). Wykaz literatury obejmuje 99 pozycji
w jeÎ zykach hiszpanÂ skim, wøoskim, francuskim, angielskim i niemieckim
pochodzaÎcych od 78 autoroÂw.
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Ze wzgleÎdu na tresÂcÂ wyrazÂne saÎ dwie czeÎ sÂci: pierwszaÎ stanowiaÎ roz-
dziaøy oznaczone II, III i IV (generalia), drugaÎ ± zagadnienia szczegoÂ øowe
(rozdz. V-VII).

W rozdziale II (s. 9-41) przedstawiono syntezeÎ ochrony wolnosÂci su-
mienia, religii i kultury w systemie Rady Europy zaroÂwno od strony nor-
matywnej (m.in.: Europejska Konwencja Praw Czøowieka z 1950 r., ze
szczegoÂ øowaÎ analizaÎ art. 9 i 14; Europejska Konwencja o Ekstradycji
z 1957 r. ± art. 3; Europejska Konwencja o Ochronie Danych Osobowych
z 1981 r. ± art. 6; Konwencja o OchronieMniejszosÂci Narodowych z 1995 r.
± art. 4, 7-8; Rekomendacja nr 1178 z 5 lutego 1992 r. o Sektach i Nowych
Ruchach Religijnych z 5 lutego 1992 r.; Rekomendacja Zgromadzenia
Rady Europy nr 1202 z 2 lutego 1993 r. o Tolerancji w SpoøeczenÂstwie
Demokratycznym; Rekomendacja nr 1396 z 27 stycznia 1999 r. o Religii
i Demokracji oraz Rekomendacja nr 1412 z 22 czerwca 1999 r. o Nielegal-
nej DziaøalnosÂci Sekt), jak tezÇ orzecznictwa (Europejski Trybunaø Praw
Czøowieka, z uwzgleÎdnieniem dorobku Komisji Praw Czøowieka przed
wejsÂciem w zÇycie Protokoøu 11 z 11 maja 1994 r., jak tezÇ Komitetu Mi-
nistroÂw).

Z rozdziaøu III (s. 43-81) poznajemy zwiaÎzki mieÎdzy systemem ochro-
ny praw fundamentalnych Rady Europy i Unii Europejskiej. PodkresÂlono
brak katalogu praw fundamentalnych w traktatach wspoÂ lnotowych, jak
tezÇ podano projekt takowego. OczywisÂcie ta czeÎ sÂcÂ zwiaÎzana jest ze stanem
istniejaÎcym w chwili przygotowania ksiaÎzÇki. W czeÎ sÂci prezentujaÎcej ochro-
neÎ saÎdowaÎ wskazuje sieÎ na znaczenie Trybunaøu SprawiedliwosÂci WspoÂ l-
not Europejskich w interesujaÎcej nas materii ± od poczaÎtku lat szesÂcÂdzie-
siaÎtych, ktoÂ rego rola poczaÎtkowo byøa odrzucana przez Trybunaøy Kon-
stytucyjne Niemiec i Wøoch, gdyzÇ istniejaÎcy porzaÎdek wspoÂ lnotowy nie
chroniø adekwatnie ± ich zdaniem ± praw gwarantowanych w konstytu-
cjach tych panÂ stw. By potwierdzicÂ swaÎ kompetencjeÎ , Trybunaø w wyro-
kach wskazywaø racje; tak np. w sentencji z 11 listopada 1969 r. wywodziø
je z zasad generalnych prawa wspoÂ lnotowego, 28 pazÂdziernika 1975 r.
wprost odwoøaø sieÎ do Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka.

MieÎdzy prawami chronionymi przez teÎ KonwencjeÎ i Trybunaø znajdu-
je sieÎ wolnosÂcÂ religijna. W sentencji z 4 grudnia 1974 r. Trybunaø wypo-
wiedziaø sieÎ w sprawie czøonkini KosÂcioøa ScjentologoÂw Holenderki Van
Duyn, ktoÂ ra chciaøa pracowacÂ w kolegium tego KosÂcioøa w Wielkiej Bry-
tanii, ale odmoÂwiono jej prawa wjazdu z racji ochrony porzaÎdku publicz-
nego. SkarzÇaÎca wysteÎpowaøa o anulowanie zakazu wjazdu, powoøujaÎc sieÎ
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na prawo do wolnego przepøywu siøy roboczej oraz na zakaz dyskrymina-
cji z przyczyn narodowosÂciowych. PosÂrednio jednak sprawa dotyczyøa
kwestii posiadania przekonanÂ religijnych oraz ograniczenÂ w wyrazÇaniu
ich, wynikajaÎcych z motywoÂw troski o porzaÎdek publiczny, a okresÂlonych
w prawie kraju. ZÇ aÎdanie skarzÇaÎcej zostaøo odrzucone.

W 1976 r. przy okazji rozstrzygania skargi Vivien Prais na termin
konkursu na stanowisko we WspoÂ lnotach Europejskich, przypadajaÎcy
w sÂwieÎ to zÇydowskie, z powoøaniem na art. 9 i 14 Europejskiej Konwencji
Praw Czøowieka, Trybunaø orzekø, zÇe wolnosÂcÂ religijna ± tak jak jest ure-
gulowana w tej Konwencji ± nie stanowi czeÎ sÂci praw podstawowych uzna-
nych w porzaÎdku wspoÂ lnotowym, jednak na podstawie zasad generalnych
tegozÇ winna bycÂ zachowana zasada roÂwnego dosteÎpu bez wzgleÎdu na
przekonania religijne. Ponadto wolnosÂcÂ religijna nie oznacza tylko prawa
do nierealizowania czegosÂ przeciwnego wøasnym przekonaniom, ale tezÇ

obowiaÎzek podjeÎ cia przez wøadze wspoÂ lnotowe sÂrodkoÂw koniecznych do
efektywnego z niej korzystania.

Z kolei w 1988 r. przy okazji rozstrzygnieÎ cia w sprawie wniesionej
przeciwko holenderskiemu wymiarowi sprawiedliwosÂci przez Niemca
Steymanna, czøonka wspoÂ lnoty Bhagwan w Holandii, do ktoÂrej sieÎ prze-
nioÂ sø i wykonywaø najpierw na jej rzecz pewne prace fizyczne, Trybunaø
stwierdziø, zÇe wyznania saÎ podmiotami zasad porzaÎdku wspoÂ lnotowego
w zakresie wolnego wyboru miejsca zamieszkania, podroÂzÇowania, sÂwiad-
czenia usøug i zakazu dyskryminacji.

Trybunaø uwzgleÎdniaø reguøy generalne porzaÎdku unijnego wedøug
art. 6.2 Traktatu Nicejskiego, jak tezÇ dorobek w zakresie ochrony wol-
nosÂci religijnej, zawarty m.in. w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka
i Protokoøach, Paktach ONZ z 1966 r. oraz w konstytucjach panÂstw czøon-
kowskich Unii Europejskiej, stanowiaÎcych czeÎ sÂcÂ wspoÂ lnotowej tradycji
konstytucyjnej.

W drugiej i trzeciej czeÎ sÂci tego rozdziaøu ukazano etapy pracy nad
katalogiem praw fundamentalnych w Unii Europejskiej i ochrony tychzÇe
w ramach wøasnego systemu, jak tezÇ skutki braku synchronizacji mieÎdzy
Trybunaøami w Strasburgu i Luksemburgu.

Znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka i jurysprudencji
Trybunaøu strasburskiego dla porzaÎdku prawnego Hiszpanii jest przed-
miotem rozwazÇanÂ rozdziaøu czwartego (s. 83-105). System prawny Hisz-
panii zostaø otwarty na regulacje mieÎdzynarodowe w art. 10.2 Konstytucji,
wedøug ktoÂ rego Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka i inne traktaty saÎ

RECENZJE 399



kryterium, wedøug ktoÂrego nalezÇy interpretowacÂ prawa fundamentalne
i wolnosÂci gwarantowane w konstytucji. Znaczenie tego przepisu podnioÂsø
Trybunaø Konstytucyjny w sentencji z 15 czerwca 1981 r. (21/1981).W poÂzÂ-
niejszych precyzowaø, zÇe chodzi nie tylko o traktaty mieÎdzynarodowe, ale
takzÇe decyzje ± saÎdowe i pozasaÎdowe ± organoÂw powoøanych przez strony
tychzÇe, a nawet rezolucje i rekomendacje organizacji mieÎdzynarodowych,
ktoÂrych Hiszpania jest stronaÎ. W efekcie mozÇna powiedziecÂ, m.in. za
Trybunaøem Konstytucyjnym (sentencja 22/1981), zÇe w tresÂci art. 10.2
konstytucji miesÂci sieÎ takzÇe jurysprudencja Europejskiego Trybunaøu
Praw Czøowieka. W hiszpanÂskim prawie nie ma jednak unormowanÂ do-
tyczaÎcych egzekwowania wyrokoÂw Europejskiego Trybunaøu Praw Czøo-
wieka. SaÎd NajwyzÇszy w sentencji z 20 listopada 1996 r. orzekø, zÇe orze-
czenia Trybunaøu ¹nie majaÎ bezposÂredniego skutku w systemie prawa
hiszpanÂskiegoº. Wielokrotnie podnosiø to Trybunaø Konstytucyjny; Autor
przytacza wiele sentencji, jak tezÇ ich krytykeÎ w nauce. Na konÂcu tego
rozdziaøu stwierdza, zÇe wykonywanie orzeczenÂ organoÂw sprawiedliwosÂci
w Strasburgu w odniesieniu do prawa do wolnosÂci religijnej nie nastreÎ -
czaøo Hiszpanii wieÎkszych problemoÂw.

Przypadki, ktoÂre zaistniaøy, saÎ przedstawione w trzech ostatnich roz-
dziaøach. Rozdziaø piaÎty (s. 107-145) zawiera najpierw kroÂ tkaÎ prezentacjeÎ
koncepcji i tresÂci wolnosÂci religijnej na podstawie art. 10.2, 14 i 16 Kon-
stytucji, Ustawy Organicznej 7/1980 w interpretacji Trybunaøu Konstytu-
cyjnego. PrzedstawiajaÎc problematykeÎ granic wolnosÂci religijnej, wskaza-
no na art. 16.1 Konstytucji, ktoÂ ra gwarantuje manifestowanie przekonanÂ
religijnych bez ograniczenÂ , z wyjaÎtkiem koniecznych dla zachowania po-
rzaÎdku publicznego chronionego przez ustawy, oraz na art. 3.1 Ustawy
OrganicznejWolnosÂci Religijnej, uzalezÇniajaÎcym sposoby korzystania z tej
wolnosÂci od zachowania prawa innych do wolnosÂci religijnej i kultu. Try-
bunaø Konstytucyjny, dokonujaÎc interpretacji tych unormowanÂ , cytowaø
zaroÂwno EuropejskaÎ KonwencjeÎ Praw Czøowieka, jak tezÇ jurysprudencjeÎ
Trybunaøu, podkresÂlajaÎc ¹absolutnaÎ syntonieÎ º art. 9 Konwencji i prawa
wewneÎ trznego Hiszpanii. Podobnie jak Europejski Trybunaø, prawie
w kazÇdej sentencji wskazywaø na rozroÂzÇnienie prawa do posiadania prze-
konanÂ od prawa do ich manifestowania. Zmuszony byø roÂwniezÇ okresÂlacÂ
zakres porzaÎdku publicznego i jego elementy konstytutywne. W zgodzie
z art. 9 Konwencji stwierdziø m.in., zÇe porzaÎdek publiczny jako granica
w korzystaniu z wolnosÂci religijnej nie mozÇe bycÂ interpretowana jako
klauzula prewencyjna wobec mozÇliwych zagrozÇenÂ , bo w takim przypadku
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sama staøaby sieÎ najwieÎkszym zagrozÇeniem dla korzystania z prawa do tej
wolnosÂci. CytujaÎc orzeczenia Europejskiego Trybunaøu w sprawach Hoff-
manna i Kokkinakisa ± w odniesieniu do metod uzÇywanych przez sekty,
ktoÂre mogaÎ zagrazÇacÂ wolnemu rozwojowi osobowosÂci ± Trybunaø Kon-
stytucyjny stwierdziø, zÇe ¹nie mozÇe bycÂ traktowane jako przeciwne Kon-
stytucji wyjaÎtkowe dziaøanie prewencyjne, zawsze gdy jest ukierunkowa-
ne bezposÂrednio na ochroneÎ bezpieczenÂstwa, zdrowia i moralnosÂci pu-
blicznej wøasÂciwej dla spoøecznosÂci demokratycznej, uzasadnione elemen-
tami ryzyka, a poza tym zastosowane sÂrodki beÎdaÎ proporcjonalne i adek-
watne dla osiaÎgnieÎ cia celoÂw chronionychº. Najtrudniejszym zagadnie-
niem jest ograniczenie manifestowania przekonanÂ z przyczyn moralnosÂci
publicznej jako elementu etycznego, wspoÂ lnego spoøecznosÂci, jednak kon-
kretyzujaÎcego sieÎ w okresÂlonym czasie i miejscu.

Innym trudnym zagadnieniem jest okresÂlenie koniecznosÂci ¹metod
i sÂrodkoÂw uzÇytych do ochrony porzaÎdku publicznego w spoøeczenÂstwie
demokratycznymº. W 1977 r. Europejska Komisja Praw Czøowieka
stwierdziøa, zÇe nie mozÇna tego wyrazicÂ w terminach absolutnych, lecz
nalezÇy bracÂ pod uwageÎ , ¹czy takie (ograniczenie) jest proporcjonalne
do osiaÎgnieÎ cia doÂbr legalnie chronionych, natureÎ interesu publicznego
i stopienÂ ochrony koniecznej w konkretnym przypadkuº. Rok wczesÂniej
Europejski Trybunaø w sprawie przeciwkoWielkiej Brytanii stwierdziø, zÇe
panÂstwa strony Konwencji korzystajaÎ z prawa do wøasnej oceny, ale nie do
dowolnej interpretacji, ktoÂ ra w sytuacjach konfliktowych podlegacÂ beÎdzie
kontroli tego Trybunaøu. Wedøug Trybunaøu Konstytucyjnego KroÂ lestwa
Hiszpanii, sprawdzajaÎc, czy sÂrodki ograniczajaÎce byøy wøasÂciwe, nalezÇy
badacÂ, czy byøy usprawiedliwione oraz czy zachowano zasadeÎ proporcjo-
nalnosÂci; jednoczesÂnie Trybunaø uznaje margines interpretacyjny, jaki
przysøuguje seÎdziom i saÎdom.

Isidoro MartõÂn SaÂnchez nie pominaÎø zagadnienia wolnosÂci religijnej
a praw obcokrajowcoÂw w Hiszpanii, ktoÂ rych podstaweÎ okresÂla art. 13.1
Konstytucji: ¹obcokrajowcy korzystacÂ beÎdaÎ w Hiszpanii z wolnosÂci pu-
blicznych gwarantowanych w tym tytule, w zakresie okresÂlonym przez
traktaty i ustawyº. Trybunaø Konstytucyjny orzekø w tej materii niekon-
stytucyjnosÂcÂ zdania w art. 7 Ustawy Organicznej 7/1985, w ktoÂrym zapi-
sano koniecznosÂcÂ uzyskania autoryzacji zgromadzenÂ , wskazujaÎc zÇe art.
21.1 Konstytucji uznaje prawo zgromadzenÂ pokojowych i bez broni, bez
jakiegokolwiek odniesienia do narodowosÂci korzystajaÎcych z takiego
uprawnienia.
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InteresujaÎcym zagadnieniem, stosunkowo szeroko potraktowanym,
jest relacja mieÎdzy wolnosÂciaÎ religijnaÎ a wykonywaniem wøadzy rodziciel-
skiej. Europejska Komisja Praw Czøowieka daøa pewne reguøy podstawo-
we, rozwija je jurysprudencja Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka
i Trybunaøu Konstytucyjnego Hiszpanii. DodacÂ trzeba, zÇe Autor kwestieÎ
teÎ juzÇ podejmowaø wczesÂniej, m.in. podczas IX Kongresu MieÎdzynarodo-
wego Prawa Wyznaniowego w Bilbao. Na bazie decyzji Komisji oraz
orzeczenÂ trybunaøoÂw przyblizÇa tezÇ rozumienie i gwarancje prawne wspoÂ l-
notowego wymiaru wolnosÂci religijnej; natomiast o karnej ochronie wol-
nosÂci religijnej tylko wspomniaø.

TresÂciaÎ rozdziaøu szoÂ stego (s. 147-185) jest recepcja przez Trybunaø
Konstytucyjny Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka, jurysprudencji
i decyzji organoÂw Rady Europy w materii sprzeciwu sumienia. Kolejno
poznajemy kwestie: sprzeciw sumienia a wykonywanie søuzÇby wojskowej
i zasteÎpczej; sprzeciw sumienia a aborcja; sprzeciw sumienia a leczenie (za-
biegi) medyczne; sprzeciw sumienia a obowiaÎzek przysieÎgi; sprzeciw sumie-
nia a rodzaj czy dni pracy; sprzeciw sumienia a obowiaÎzek uczestniczenia
w programowym wykøadzie uniwersyteckim. Z uwagi na charakter publi-
katora tej recenzji przypatrzmy sieÎ ostatniemu rodzajowi objektoroÂw.Orze-
czenie Trybunaøu Konstytucyjnego 359/1985 dotyczy zÇaÎdania studentki
zwolnienia z obowiaÎzkuuczestniczeniawwykøadach z prawakanonicznego,
gdyzÇ naruszaøo to ± wedøug skarzÇaÎcej ± jej prawo do wolnosÂci religijnej
i ideologicznej. Po odrzuceniu wniosku przez DyrekcjeÎ GeneralnaÎ Naucza-
niaUniwersyteckiego orazMinistraEdukacji, a wreszcie przez SaÎdNajwyzÇ-
szy, sprawa trafiøa do Trybunaøu Konstytucyjnego z powoøaniem sieÎ na
naruszenie art. 14, 16 i 17.3 Konstytucji KroÂ lestwa Hiszpanii. Trybunaø po
analizie tychzÇe w zwiaÎzku z art. 18 Powszechnej Deklaracji PrawCzøowieka
oraz art. 9.1 Europejskiej Konwencji PrawCzøowieka uznaø, zÇe ¹obowiaÎzek
panÂstwowy studiowania prawa kanonicznego, by otrzymacÂ publiczny tytuø
akademicki, nie ograniczaw zÇaden sposoÂbwolnosÂci wyznania lubwypowie-
dzi, przekonanÂ religijnych, filozoficznych lub moralnych, ani nikomu nie
narzuca obowiaÎzku deklarowania swej ideologii czy wierzenÂ , jak tezÇ nie jest
formaÎ ograniczania jakiejkolwiek osoby w jej przekonaniach religijnychº.
Trybunaø argumentowaø, zÇe prawo kanoniczne wchodzi w corpus iuris oraz
zÇewiele innych dyscyplin prawnychobejmuje studium tekstoÂw i teorii praw-
nych, ktoÂrych substrat ideologiczny jest rozpoznawalny.

W ostatniej czeÎ sÂci merytorycznej (s. 187-212) rozwazÇana jest proble-
matyka edukacji oraz wychowania religijnego. Po definicji wolnosÂci na-
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uczania przedstawiono prawo rodzicoÂw do edukacji dzieci zgodnie ze
swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi oraz kwestieÎ nauczania
w szkoøach religii baÎdzÂ materii alternatywnych. Zagadnienia te saÎ nie-
zwykle zÇywe w Hiszpanii po objeÎ ciu rzaÎdu przez socjalistoÂw w 2004 r.
i prowadzonej przez nich polityki edukacyjnej.

Prezentowana publikacja zostaøa starannie wydana w serii Religia,
prawo i spoøeczenÂstwo (tom 6). Odznacza sieÎ uporzaÎdkowaniem zagad-
nienÂ ; ze wzgleÎdu na tresÂcÂ alternatywaÎ moÂgøby bycÂ podziaø na dwie czeÎ sÂci,
w kazÇdej po 3 rozdziaøy.

Pewien niedosyt powstaje przy lekturze rozdziaøu piaÎtego (par. 6),
traktujaÎcego o karnej ochronie wolnosÂci religijnej. Zainteresowanym taÎ
problematykaÎ polecam ksiaÎzÇkeÎ Javiera Lareny Beldarraina pt.La libertad
religiosa y su proteccioÂn en el derecho espanÄol (s. 159-186).

LektureÎ i wøasne poszukiwania moÂgøby czytelnikowi uøatwicÂ peøniej-
szy opis bibliograficzny zÂroÂdeø, przynajmniej w wykazie Jurisprudencia

citada. Z kolei w przypisach mogøyby sieÎ znalezÂcÂ odniesienia do zÂroÂdeø
ponadregionalnych prawa mieÎdzynarodowego.

Mimo tych zastrzezÇenÂ trzeba podkresÂlicÂ konsekwencjeÎ Autora, by
tresÂcÂ odpowiadaøa tytuøowi rozprawy.MozÇe bycÂ ona znakomitaÎ i pozÇytecz-
naÎ lekturaÎ dla studentoÂw prawa, szczegoÂ lnie zainteresowanych prawem
konstytucyjnym i wyznaniowym, jak tezÇ seÎdzioÂw roÂzÇnego szczebla.

Wiesøaw Bar

Ricardo GarcõÂa GarcõÂa, La ComisioÂn Asesora de Libertad Religiosa. Sus

antecedentes, precedente, discusioÂn parlamentaria y regulacioÂn actual,
Madrid 2003, ss. 270.

W 2003 r. w Madrycie w wydawnictwie Edisofer ukazaøa sieÎ interesu-
jaÎca monografia o hiszpanÂskiej Komisji Doradczej WolnosÂci Religijnej.
Podtytuø wyrazÇa trafnie caøaÎ zawartosÂcÂ opracowania, zasøugujaÎcego niewaÎt-
pliwie na miano monografii; ukazuje ona bowiem przeszøosÂcÂ, poprzednicz-
keÎ , dyskusjeÎ parlamentarnaÎ i uregulowania aktualne.

Autor ± profesor Universidad AutoÂnoma de Madrid ± jest przekona-
ny, zÇe ¹faktor religijny, w swej istocie, znajduje sieÎ u korzenia ewolucji
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naszej kultury i politykiº (s. 13). ZauwazÇajaÎc, zÇe na przeøomie tysiaÎcleci na
nowo wyrazÂniej dostrzezÇono, zÇe Hiszpania to ziemia spotkania dwoÂch
kultur, bazujaÎcych na tradycjach dwoÂch wielkich religii ± chrzesÂcijanÂ stwa
i islamu (s. 11), podjaÎø studium konkretnej instytucji, mogaÎcej søuzÇycÂ po-
kojowemu spotkaniu. Nie analizuje tylko aktualnego jej ksztaøtu, ale ma
intencjeÎ ukazania peønej historii komisji, w tym: miejsca wymiaru religij-
nego w polityce panÂ stwa od poczaÎtku XIX w., racji jej bytu, rozsÂwietlenia
motywoÂw ewolucji uregulowanÂ prawnych. Ricardo GarcõÂa GarcõÂa metodeÎ
tego typu studium (historyczno-prawnego) opanowaø bardzo dobrze, gdyzÇ

problematykaÎ relacji panÂstwo ± KosÂcioÂ ø w Hiszpanii, poczynajaÎc od ich
poczaÎtkoÂw, zajmowaø sieÎ juzÇ w ramach programu SecularizacioÂn y laicidad

en la experiencia democraÂtica moderna (Sekularyzacja i laickosÂcÂ w do-

sÂwiadczeniu wspoÂøczesnej demokracji, 1993).
StruktureÎ opracowania, poza cytowanym juzÇ Wprowadzeniem (s. 11-

-16), stanowiaÎ cztery rozdziaøy, bibliografia i trzy aneksy. Wykaz biblio-
graficzny (s. 231-236) zawiera prawie 90 pozycji 61 autoroÂw, z uwagi na
temat opracowania wyøaÎcznie hiszpanÂskojeÎ zycznych. Z aneksoÂw wyroÂzÇnicÂ
trzeba pierwszy, przedstawiajaÎcy struktureÎ organizacyjnaÎ Ministerstwa
SprawiedliwosÂci wedøug kroÂ lewskich dekretoÂw 6888/2000 i 1321/2001 oraz
miejsce jednostek zajmujaÎcych sieÎ sprawami religijnymi (dyrekcja, sekre-
tariaty ± rejestru i relacji instytucjonalnych oraz koordynacji i promocji
wolnosÂci religijnej), wspoÂ øpracujaÎcych bezposÂrednio z KomisjaÎ WolnosÂci
Religijnej (s. 239), oraz drugi ± zestawiajaÎcy chronologicznie legislacjeÎ
obowiaÎzujaÎcaÎ od 1809 do 2002 r. (s. 245-270).

Najobszerniejszy jest rozdziaø pierwszy, objeÎ tosÂciowo stanowiaÎcy pra-
wie poøoweÎ ksiaÎzÇki (s. 17-146). Ukazuje historieÎ traktowania spraw wy-
znaniowych w panÂstwie od 1809 r. do czasu utworzenia Komisji Dorad-
czej. Ta czeÎ sÂcÂ opracowania mozÇe bycÂ interesujaÎca przede wszystkim dla
historykoÂw, ale takzÇe pozÇyteczna dla politologoÂw i prawnikoÂw niepomi-
jajaÎcych zÂroÂdeø materialnych prawa wyznaniowego. Autor zastosowaø
w ukøadzie tresÂci sÂcisÂle kryterium chronologiczne. Rozpoczynamy pozna-
wacÂ roleÎ wøadzy sÂwieckiej w sprawach religijnych od prawa znoszaÎcego
prawo azylu w kosÂcioøach (dekret z 18 sierpnia 1809 r.) oraz ustanawia-
jaÎcego obowiaÎzek aprobaty ze strony Ministerstwa èaski i SprawiedliwosÂ-
ci dla otrzymania misji gøoszenia kazanÂ i spowiadania (dekret z 23 stycznia
1811 r.). Spraw religijnych nie pomijano w konstytucjach, byøy one tezÇ

przedmiotem zainteresowania Rady PanÂstwa. Istnienie takich gwarancji
nie przeszkodziøo rewoltom panujaÎcych (np. Ferdynanda VII, zaroÂwno
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w latach 1814-1820, jak i w ciaÎgu restauracji 1823-1833). KroÂ lewskim
dekretem z 22 kwietnia 1834 r. utworzono m.in. RadeÎ KosÂcielnaÎ dla po-
rzaÎdkowania spraw duchowienÂstwa diecezjalnego i zakonnego, a kilka lat
poÂzÂniej ± 23 maja 1845 r. ± RadeÎ ds. Dotowania Kultu i Kleru; znoszono
klasztory i konwenty oraz okresÂlano siecÂ i granice parafii. KonsekwencjaÎ
regulacji w nowej konstytucji z 1845 r. byøo powoøanie 6 lipca Rady KroÂ -
lewskiej, Konsultacyjnej Rady KosÂcielnej, Izby KosÂcielnej oraz Izby KroÂ -
lewskiego Patronatu; ponadto istniaøy ich odpowiedniki regionalne.

W okresie I Republiki zauwazÇa sieÎ brak specjalnych organoÂw kon-
sultacyjnych w sprawach kosÂcielnych czy ± szerzej ± wyznaniowych. Ko-
misja Miejsc SÂwieÎ tych miaøa inny charakter (piecza nad patrimonium).
W czasie dyktatury generaøa Prima de Rivery kompetencje nad sprawa-
mi wyznaniowymi rozkøadaøy sieÎ na RadeÎ PanÂstwa, Ministerstwo Spra-
wiedliwosÂci, JunteÎ Patronatu KosÂcielnego. CechaÎ II Republiki byøo total-
ne wyeliminowanie organoÂw konsultacyjnych w sprawach religijnych,
m.in. po to, by øatwiej byøo wprowadzacÂ ustawy o sekularyzacji cmentarzy
(30 stycznia 1932), o rozwiaÎzaniu ordynariatu polowego (30 czerwca
1932), dotyczaÎcej zakonoÂw (2 czerwca 1933) itd.

BezposÂredniaÎ poprzedniczkaÎ obecnej Rady byøa Komisja WolnosÂci
Religijnej ustanowiona za czasoÂw gen. Franco ustawaÎ z 28 czerwca
1967 r. (nr 44/1967). Tej kwestii posÂwieÎ cono rozdziaø drugi, liczaÎcy zaled-
wie 14 stron (147-160), przyblizÇajaÎcy jednak w stopniu wystarczajaÎcym
kwestie prawne. Komisja WolnosÂci Religijnej byøa kolegialnym organem
administracyjnym o charakterze konsultacyjnym-doradczym, pewnego
rodzaju instrumentem dla rozwoju prawa cywilnego wolnosÂci religijnej
w odniesieniu do wyznanÂ niekatolickich, umiejscowionymwMinisterstwie
SprawiedliwosÂci (zob. s. 152). Do jej kompetencji nalezÇaøo informowanie
o wszystkich kwestiach zwiaÎzanych z wykonywaniem prawa do wolnosÂci
religijnej, formuøowanie propozycji generalnych w tej materii, studiowa-
nie i przygotowywanie ± w poszczegoÂ lnych wypadkach ± rezolucji we
wszystkich kwestiach odnoszaÎcych sieÎ do wolnosÂci religijnej. RozporzaÎ-
dzenie wykonawcze z 5 kwietnia 1968 r. naøozÇyøo na niaÎ obowiaÎzek wy-
razÇania uprzedniej oceny przy rejestracji i nadawaniu osobowosÂci prawnej
stowarzyszeniom i organizacjom religijnym. Na jej czele staø podsekretarz
tego ministerstwa; przynalezÇaøo do niej 11 czøonkoÂw, gøoÂwnie przedstawi-
cieli ministerstw, rad oraz zwiaÎzkoÂw zawodowych (zob. s. 152-156).

Rozdziaø trzeci (s. 161-180) zawiera dokumentacjeÎ procesu legislacyj-
nego, w tym relacjeÎ z parlamentarnych debat nad UstawaÎ OrganicznaÎ

RECENZJE 405



o WolnosÂci Religijnej, opublikowanaÎ w ¹Biuletynie UrzeÎdowym PanÂ -
stwaº z 5 lipca 1980 r. (Ley 7/1980). ZnajomosÂcÂ tego procesu, jak tezÇ

historycznego kontekstu powstawania ustawy uøatwia zrozumienie i inter-
pretacjeÎ tekstu prawnego.

ObowiaÎzujaÎce regulacje na temat Komisji Doradczej WolnosÂci Reli-
gijnej saÎ zawarte w rozdziale czwartym (s. 181-230). Otwiera go kroÂ tka
refleksja nad wyjaÎtkowym zainteresowaniem tematem doktryny w czasie
tworzenia ustawy i przyjmowania rozwiaÎzanÂ dotyczaÎcych Komisji oraz
przeglaÎd dotychczasowych publikacji na jej temat (s. 181-183).

Przy zagadnieniu utworzenia Komisji Doradczej WolnosÂci Religijnej
dzieÎki przyjeÎ tym rozwiaÎzaniom w ustawie 7/1980 podkresÂlono, zÇe wspiera
sieÎ ona na zasadzie kooperacji, jest wreÎ cz instrumentem do jej urzeczy-
wistniania. OczywisÂcie nie jest wyøaÎcznym organem do utrzymywania re-
lacji z wyznaniami, poniewazÇ z niektoÂrymi na bazie porozumienÂ ± na czele
z KosÂcioøem katolickim ± utrzymuje sieÎ stosunki przez komisje paryteto-
we. Gwarantem szanowania principium kooperacji jest przyjeÎ ta struktura;
w skøad Komisji wchodzaÎ nie tylko przedstawiciele administracji publicz-
nej, reprezentanci wyznanÂ , ale takzÇe eksperci. OczywisÂcie istnienie Komi-
sji i jej dziaøanie jest wyrazem woli ustawodawcy, szanujaÎcego specyfikeÎ
regulacji fenomenu religijnego i nakazujaÎcego ochroneÎ tej zasady, dopeø-
nianej roÂwnosÂciaÎ i neutralnosÂciaÎ (s. 183-187).

GarcõÂa przywoøuje kilka definicji Komisji takich wybitnych znawcoÂw
prawa wyznaniowego, jak Llamazares, Souto czy Coronado. Wszyscy oni,
chocÂ w roÂzÇnej gradacji, podnoszaÎ, izÇ Komisja jest organem kolegialnym
o charakterze administracyjnym; tworzonym wedøug kryterium parytetu,
a nie zwykøego komitetu mieszanego; usytuowanym w obreÎbie Minister-
stwa SprawiedliwosÂci; o staøym zakresie kompetencji; speøniajaÎcym funk-
cjeÎ wyøaÎcznie doradczaÎ; technicznym; o charakterze instrumentu w rela-
cjach panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi (s. 188-189).

RegulacjeÎ ustawowaÎ, ramowaÎ, dopeøniajaÎ inne akty prawne, juzÇ kil-
kakrotnie nowelizowane czy derogowane. Z obowiaÎzujaÎcych nalezÇy przy-
woøacÂ przynajmniej kroÂ lewski dekret 1159/2001 z 26 pazÂdziernika 2001 r.
oraz rozporzaÎdzenie ministerialne z 31 maja 2002 r. o organizacji i kom-
petencjach tejzÇe (s. 189-190).

Ustawa i akty wykonawcze stanowiaÎ, izÇ na czele Komisji stoi Dyrek-
tor Generalny Spraw Religijnych. Czøonkami jej saÎ najpierw reprezentan-
ci osÂmiu ministerstw: gospodarki, spraw wewneÎ trznych, obrony, edukacji,
kultury i sportu, pracy i spraw socjalnych, zdrowia i konsumpcji oraz szefa
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gabinetu; saÎ oni desygnowani przez swoich przeøozÇonych. Z kolei Minis-
terstwo SprawiedliwosÂci powoøuje do Komisji dziewieÎ ciu reprezentantoÂw
kosÂcioøoÂw, wyznanÂ czy wspoÂ lnot religijnych albo federacji tychzÇe. Wyko-
nywaniu funkcji doradczej Komisji ma sprzyjacÂ powoøywanie do niej dzie-
wieÎ ciu ekspertoÂw czy tezÇ ludzi o uznanej kompetencji w materii wøasÂciwej
Komisji. SaÎ powoøywani przez RadeÎ MinistroÂw na wniosek Ministra Spra-
wiedliwosÂci; wysteÎpujaÎ tylko we wøasnym imieniu. WazÇnaÎ funkcjeÎ peøni
sekretarz Rady, mianowany przez przewodniczaÎcego, bioraÎcy udziaø w po-
siedzeniach, z prawem zabierania gøosu, ale bez udziaøu w gøosowaniach.

CzeÎ sÂcÂ szoÂstaÎ prezentowanego rozdziaøu wyodreÎbniono celem szersze-
go ± poza wskazanymi definicjami ± przedstawienia kompetencji Komisji.
Zapisane one zostaøy najpierw w art. 8 Ustawy Organicznej o WolnosÂci
Religijnej: studium, informowanie, skøadanie propozycji dotyczaÎcych
wszystkich kwestii stosowania ustawy, a szczegoÂ lnie dziaøania o charakte-
rze dydaktycznym w czasie przygotowywania i opiniowania ukøadoÂw lub
konwencji o wspoÂ øpracy, o ktoÂ rych stanowi sieÎ w art. 7. PoÂzÂniej przetrans-
krybowano je do art. 2 dekretoÂw kroÂ lewskich 1890/1981 z 19 czerwca oraz
1159/2001 z 26 pazÂdziernika. W literaturze podkresÂla sieÎ , zÇe Komisja jako
kolegialny organ administracyjny peøni wyøaÎcznie funkcje konsultatywne,
a w zÇadnym przypadku decyzyjne. Jej raporty, informacje, nie peøniaÎ roli
preceptywnej, z wyjaÎtkiem niezbeÎdnego udziaøu w przygotowaniu i opi-
niowaniu ukøadoÂw mieÎdzy panÂ stwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi. Wyni-
ka to z roli tychzÇe porozumienÂ w systemie zÂroÂdeø hiszpanÂ skiego prawa
wyznaniowego. JednoczesÂnie GarcõÂa przytacza krytykeÎ D. Llamazaresa,
zÇe brakuje rozstrzygnieÎ cia w sprawie kompetencji Komisji nad ukøadami
raz podpisanymi i przyjeÎ tymi jako ustawy przez Kortezy, a zwøaszcza gdy
wysteÎpujaÎ problemy ze stosowaniem tego prawa. Autor ten podnioÂsø tezÇ

pominieÎ cie kompetencji opiniotwoÂrczych Komisji w odniesieniu do same-
go prawa dosteÎpu zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do publicznych sÂrodkoÂw prze-
kazu ± telewizji i radia, jak tezÇ do okresÂlania kryterioÂw przydziaøu i po-
dziaøu czasu antenowego.

IstniejaÎ rozbiezÇnosÂci co do interpretacji zakresu osoÂb prawnych, ktoÂ -
rym przysøuguje wysteÎpowanie do Komisji o jej ekspertyzy, opinie, infor-
macje. Wedøug niektoÂrych prawo to przysøuguje tylko Ministrowi Spra-
wiedliwosÂci, wedøug innych majaÎ je tezÇ wszystkie wøadze publiczne ± usta-
wodawcze, administracyjne, saÎdownicze; osoby fizyczne i zwiaÎzki wyzna-
niowe nie majaÎ prawa bezposÂredniego zwracania sieÎ do Komisji, ale swoje
zÇaÎdania i zapytania winny kierowacÂ przez Ministra SprawiedliwosÂci. Tej
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generalnej regule nie podlegajaÎ opinie poszczegoÂ lnych czøonkoÂw Komisji,
zgodnie z ich kwalifikacjami.

Z obowiaÎzujaÎcego prawa najobszerniej przedstawiono organizacjeÎ
i funkcjonowanie Komisji (s. 210-226). Organami jednoosobowymi saÎ:
przewodniczaÎcy, sekretarz, czøonkowie (w liczbie 26), osoby trzecie we-
zwane przez KomisjeÎ ; kolegialnymi saÎ: plenum ± gromadzaÎce wszystkich
czøonkoÂw Komisji co najmniej raz w roku ± oraz komisja staøa. Kompe-
tencje poszczegoÂ lnych osoÂb i ciaø szczegoÂ øowo zostaøy wyliczone w rozpo-
rzaÎdzeniu z 31 maja 2002 r.

Na koniec Autor zestawiø roÂzÇnice mieÎdzy aktualnie istniejaÎcaÎ KomisjaÎ
DoradczaÎ WolnosÂci Religijnej od bezposÂrednio poprzedzajaÎcej jaÎ Komisji
WolnosÂci Religijnej. W doktrynie przewazÇa opinia, podzielana m.in. przez
Souto, CiaÂurriza, Llamazaresa, zÇe roÂzÇnice te saÎ ogromne; GarcõÂa zalicza
siebie do mniejszosÂci, czyli majaÎcych opinieÎ przeciwnaÎ, cytujaÎc stanowisko
IbaÂna, zÇe ¹te dwie komisje miaøy identyczne kompetencje, a skøad po-
dobnyº. Ponadto obecna utraciøa uprawnienia dokonywania wpisu wy-
znaniowych osoÂb prawnych do Rejestru Ministerstwa SprawiedliwosÂci;
wydaje informacje, opinie na wniosek, poprzednia zasÂ dla celoÂw eduka-
cyjnych wydawaøa opinie wsteÎpne, oczywisÂcie w obydwu przypadkach
tylko orientujaÎce, a niewiaÎzÇaÎce administracjeÎ .

NajwieÎkszaÎ roÂzÇniceÎ znalezÂcÂ mozÇna w traktowaniu wymiaru religijne-
go ze strony panÂstwa. Komisja WolnosÂci Religijnej zajmowaøa sieÎ tylko
kwestiami wyznanÂ niekatolickich; oczywisÂcie jej dziaøalnosÂcÂ trzeba rozwa-
zÇacÂ w oÂwczesnym ± tak innym ± konteksÂcie politycznym, spoøecznym
i ekonomicznym jej funkcjonowania.

PodsumowujaÎc, nalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe opracowanie ma charakter inter-
dyscyplinarny. Historyka mozÇe nieco razicÂ formalne prezentowanie wy-
darzenÂ dziejowych w szacie wydawanych woÂwczas praw, ale i dla niego
lektura beÎdzie pozÇyteczna. Politolog z zainteresowaniem sieÎgnaÎcÂ mozÇe do
rozdziaøu trzeciego, oddajaÎcego debateÎ parlamentarnaÎ i pozaparlamentar-
naÎ nad UstawaÎ OrganicznaÎ o WolnosÂci Religijnej; dla uczestniczaÎcych
w tworzeniu prawa mozÇe bycÂ pouczajaÎca, wszak przebiegaøa wnet po
transformacji ustrojowej. Z punktu widzenia prawa wyznaniowego szcze-
goÂ lnie wazÇny jest rozdziaø ostatni. KraÎg adresatoÂw i odbiorcoÂw tej ksiaÎzÇki
mozÇe bycÂ wieÎ c szeroki. Szkoda, zÇe GarcõÂa miaø na uwadze wyøaÎcznie
mieszkanÂcoÂw KroÂ lestwa Hiszpanii. O kraju, do ktoÂ rego odnosi sieÎ tytu-
øowa Komisja, wnioskowacÂ mozÇna dopiero z miejsca wydania ksiaÎzÇki
(Madryt); uøatwiøby dosteÎp do zÂroÂdeø i aktualizacjeÎ , wskazujaÎc chocÂby
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podstawowe linki internetowe (od Ministerstwa SprawiedliwosÂci poczy-
najaÎc). Brakuje tezÇ jakichkolwiek odniesienÂ mieÎdzynarodowych; ich
obecnosÂcÂ wprowadzaøaby czytelnikoÂw z PoÂ øwyspu Iberyjskiego do stu-
dioÂw poroÂwnawczych, a innych skøaniaøa do sieÎgnieÎ cia po teÎ ksiaÎzÇkeÎ , by
poszerzycÂ znajomosÂcÂ panoramy rozwiaÎzanÂ .

Poza nielicznymi przypadkami nie znajdujemy w tym dziele osobis-
tych opinii Autora; mozÇe dlatego brakøo w nim formalnego zakonÂczenia.
Samo zasÂ staje sieÎ ¹maøym przewodnikiemº do sÂledzenia stanowisk prze-
ciwnych; takie rozwiaÎzanie ± jak tezÇ caøa struktura ± nie uøatwia lektury,
ale niewaÎtpliwie ta nie beÎdzie nadmiernie trudna dla zainteresowanych
prawem wyznaniowym i problematykaÎ ukøadania relacji wøadz panÂstwo-
wych ze zwiaÎzkami religijnymi.

Wiesøaw Bar
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Sympozjum ¹Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowejº, Kazi-
mierz Dolny, 26-28 pazÂdziernika 2004 r.

W dniach 26-28 pazÂdziernika 2004 r. w Domu Pracy TwoÂrczej KUL
w Kazimierzu n. WisøaÎ odbyøo sieÎ sympozjum nt. Prawo i polityka wy-

znaniowa w Polsce Ludowej, ktoÂ rego organizatorami byli Wydziaø Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katedra Prawa Wyznaniowego
KUL. Sympozjum poøaÎczone byøo z II Zjazdem Katedr i WykøadowcoÂw
Prawa Wyznaniowego.

W ramach sympozjum przeprowadzona zostaøa sesja inauguracyjna
oraz cztery sesje robocze. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonaø ks.
prof. dr hab. Antoni DeÎbinÂ ski, dziekan Wydziaøu Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji KUL. Søowo wsteÎpne wygøosiø ks. prof. dr hab.
Henryk Misztal, Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL, a wy-
køad wprowadzajaÎcy ± ks. prof. dr. hab. Antoni KosÂcÂ.

Sesja I posÂwieÎ cona zostaøa administracji wyznaniowej oraz dialogo-
wi panÂstwo±KosÂcioÂ ø. Polityka wyznaniowa PRL w latach 1950-1989
realizowana byøa przez UrzaÎd do Spraw WyznanÂ . Jego zakres kompe-
tencji, cele i styl dziaøania przedstawione zostaøy w referacie Henryka
Misztala. Wykazaø on m.in., zÇe UdSW dziaøaø na podstawie niejasno
okresÂlonych podstaw prawnych, a faktycznym celem jego powoøania
byøo ograniczenie dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz przejeÎ cie
nad nimi kontroli. UrzaÎd, dziaøajaÎc jako swego rodzaju ¹super-kosÂcioÂ øº,
staraø sieÎ ograniczycÂ wpøyw KosÂcioøa katolickiego na spoøeczenÂ stwo
poprzez ograniczanie jego duszpasterskiej dziaøalnosÂci, kompromitowa-
nie w oczach spoøeczenÂstwa jego przywoÂdcoÂw, doprowadzenie do roz-
dziaøu w KosÂciele.

Jednym z ciekawszych epizodoÂw powojennej Polski byøo zawarcie
w latach 1950 i 1956 porozumienÂ RzaÎdu z Episkopatem Polski. Tej tema-
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tyce posÂwieÎ cony zostaø referat JoÂzefa Krukowskiego. Poddaø on analizie
porozumienia, przeszkody w ich realizacji oraz walor prawny tychzÇe
umoÂw.

InstytucjonalnaÎ formaÎ dialogu pomieÎdzyRzaÎdemPRLaEpiskopatem
Polski byøa Komisja WspoÂ lna (wczesÂniej Komisja Mieszana) powstaøa
z inicjatywy kosÂcielnej. W referacie Mirosøawa Koska przedstawione zos-
taøy najwazÇniejsze problemy podejmowane na forum tej komisji w latach
1956-1967.

Sesja II posÂwieÎ cona zostaøa fundamentom sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych w okresie Polski Ludowej. ZaroÂwno referaty, jak i burzliwa
dyskusja oscylowaøy wokoÂ ø dwoÂch problemoÂw: roli i charakteru postano-
wienÂ Konstytucji lipcowej w kwestiach wyznaniowych oraz formalnego
uznawania przez komunistyczne wøadze poszczegoÂ lnych wspoÂ lnot wyzna-
niowych i ich jednostek organizacyjnych.

Jarosøaw Matwiejuk, charakteryzujaÎc KonstytucjeÎ PRL z 22 lipca
1952 r., zwroÂciø uwageÎ , izÇ konstytucja ta, køadaÎc nacisk na kwestie wyzna-
niowe, nie doceniaøa roli gwarancji prawnych, zawieraøa szereg przepisoÂw
o charakterze ogoÂ lnikowym i zasadowym, co pozwalaøo jej speøniacÂ roleÎ
polityczno-propagandowaÎ. Konstytucja zawieraøa katalogi uprawnienÂ
obywateli w zakresie wolnosÂci sumienia i wyznania oraz uprawnienÂ zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych, jednakzÇe niemal przez caøy okres PRL katalogi te
pozostawaøy pustymi frazesami i nie miaøy pokrycia w ustawodawstwie
zwykøym.

Konstytucjonalizm peerelowski nie traktowaø konstytucji jako aktu
typowo normatywnego. Dla konstytucjonalizmu socjalistycznego ± na
co zwroÂciø uwageÎ Jarosøaw Szymanek ± najwazÇniejsza byøa funkcja dyna-
miczna (progresywna) oraz ideologiczna. Konstytucja PRL nie byøa trak-
towana jako zbioÂr norm prawnych, na ktoÂ ry moÂgø sieÎ powoøacÂ obywatel.
W swej warstwie normatywnej byøa skierowana przede wszystkim do
ustawodawcy, ktoÂ ry miaø ¹detalizowacÂ postanowienia konstytucji w toku
zwykøej procedury prawotwoÂrczejº.

Z kolei Jacek Dziobek-RomanÂski i Zdzisøaw Zarzycki, referenci pod-
noszaÎcy problematykeÎ uznawania i nadawania osobowosÂci cywilnopraw-
nej poszczegoÂ lnym kosÂcioøom i zwiaÎzkom wyznaniowym oraz ich jednost-
kom organizacyjnym, doszli do stwierdzenia, zÇe obowiaÎzujaÎce przepisy
prawne nie miaøy praktycznie zÇadnego wpøywu na proces uznawania po-
szczegoÂ lnych podmiotoÂw wyznaniowych przez wøadze PRL. DecydujaÎce
znaczenie miaøy tutaj ideologiczne zaøozÇenia i okresÂlona praktyka admi-
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nistracyjna. Gdy chodzi o proces uznawania nierzymskokatolickich zwiaÎz-
koÂw wyznaniowych, zdaniem Z. Zarzyckiego, wøadze panÂstwowe realizo-
waøy politykeÎ wspierania tendencji scalania kosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych
o spokrewnionych doktrynach. Ten swoisty ¹ekumenizmº miaø na celu
stworzenie jakiejsÂ przeciwwagi dla KosÂcioøa katolickiego. Zatem przyjeÎ to
zasadeÎ , aby nie legalizowacÂ nowo powstaøych wspoÂ lnot religijnych oraz
wspoÂ lnot rozøamowych.

Podczas sesji III dokonano proÂby zdefiniowania instrumentalizacji
prawa oraz przedstawiono przejawy tejzÇe instrumentalizacji w trzech ob-
szarach: na terenie szkolnictwa wyznaniowego, opodatkowania KosÂcioøa
katolickiego oraz ubezpieczenÂ spoøecznych duchownych.

RozroÂzÇnienie kryterioÂw sÂwiadczaÎcych o instrumentalizacji prawa za-
proponowaø J. Szymanek. Wedøug niego o instrumentalizacji prawa mozÇ-
na moÂwicÂ woÂwczas, gdy:

± cel, jaki prawo ma realizowacÂ, nie jest okresÂlony w prawie wyzÇszego
rzeÎdu, a to oznacza, zÇe jest on detalizowany przez akty wykonawcze,

± cel jest okresÂlony, ale w sposoÂb nazbyt abstrakcyjny, w zwiaÎzku
z czym normodawca podustawowy dysponuje zbyt duzÇym marginesem
swobody, co sprzyja manipulacji owym celem, a zatem i manipulacji pra-
wem,

± ma miejsce multiplikacja celoÂw, jakie prawo wskazuje,
± inflacja prawa o randze podustawowej, zwøaszcza w sytuacji swoistej

blankietowosÂci norm ustawowych, co wiaÎzÇe sieÎ z tym, zÇe caøy obszar two-
rzenia prawa jest przenoszony na twoÂrceÎ normy podustawowej, co z kolei
nie sprzyja stabilnosÂci prawa z powodu zbyt øatwej mozÇliwosÂci jego zmie-
niania,

± priorytetowe traktowanie nie prawa, lecz polityki.
ArturMezglewski ukazaø przejawy tegozÇ instrumentalizmu w zakresie

szkolnictwa wyznaniowego. Instrumentalizm ten przejawiaø sieÎ w roÂzÇnora-
ki sposoÂb, a w szczegoÂ lnosÂci przez stanowienie przepisoÂw wykonawczych
sprzecznych z obowiaÎzujaÎcym ustawodawstwem, stosowanie koniunktu-
ralnej i nieuprawnionej wykøadni obowiaÎzujaÎcych ustaw, pozorowanie le-
galnosÂci decyzji administracyjnych nakazujaÎcych zamykanie szkoÂ ø.

Tadeusz Stanisøawski przedstawiø charakterystyczne rysy instrumen-
talnego wykorzystywania przepisoÂw podatkowych w okresie Polski Ludo-
wej dla osiaÎgnieÎ cia celoÂw o charakterze ideologicznym. Wykazaø on caøy
szereg przejawoÂw dyskryminacji kosÂcielnych jednostek organizacyjnych
w zakresie ich opodatkowania. Najbardziej jaskrawym przykøadem instru-
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mentalizacji prawa podatkowego byøy sytuacje, w ktoÂrych uzalezÇniano de-
cyzje organoÂw podatkowych od posunieÎ cÂ strony kosÂcielnej w sprawach
zupeønie odmiennej natury. Chodzi o przypadki, gdy wymagano od KosÂ-
cioøa (lub duchownych) odpowiednich politycznie deklaracji lub powstrzy-
mywania sieÎ od zajmowania stanowiska w sprawach spoøecznych.

Specyficzne mechanizmy instrumentalnego stosowania przepisoÂw
o ubezpieczeniu spoøecznym wobec duchownych przedstawiø Piotr Sta-
nisz. Wykazaø on, izÇ z jednej strony duchownych jako grupeÎ spoøecznaÎ
poddawano wyrazÂnej dyskryminacji, z drugiej zasÂ tworzono uprzywilejo-
wane rezÇimy dla nielicznej grupy duchownych, ktoÂrzy byli gotowi na bez-
krytyczne posøuszenÂstwo wobec wøadz panÂ stwowych, nawet wbrew stano-
wisku hierarchoÂw kosÂcielnych.

W ramach sesji IV przedstawione zostaøy wybrane elementy sytuacji
faktycznej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w okresie Polski Ludowej. Stanisøaw
Nabywaniec wygøosiø referat nt. antykosÂcielnych dziaøanÂ operacyjnych
aparatu bezpieczenÂ stwa w diecezji przemyskiej, Krzysztof Warchaøowski
omoÂwiø zagadnienia prawne i faktyczne zwiaÎzane z usunieÎ ciem nauczania
religii ze szkoÂ ø publicznych w latach 1958-1961, Andrzej SzymanÂski zasÂ
przedstawiø represyjne dziaøania wøadz panÂ stwowych wobec NizÇszego Se-
minarium Duchownego w Gliwicach, ktoÂrych momentem kulminacyjnym
byøa likwidacja zakøadu w 1963 r.

W sympozjum udziaø wzieÎ øo 45 osoÂb, reprezentujaÎcych nasteÎpujaÎce
sÂrodowiska akademickie: Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Biaøostocki, ChrzesÂcijanÂskaÎ AkademieÎ Teolo-
gicznaÎ w Warszawie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Marii Curie-
Skøodowskiej w Lublinie, Uniwersytet JagiellonÂski, Uniwersytet Wroc-
øawski, Uniwersytet Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego wWarszawie, Uni-
wersytet SÂ laÎski, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Sympozjum okazaøo sieÎ dobraÎ okazjaÎ do zaprezentowania i wymiany
wynikoÂw badanÂ z zakresu prawodawstwa i polityki wyznaniowej z czasoÂw
Polski Ludowej. ZwazÇywszy, zÇe wzieÎ li w nim udziaø nie tylko przedstawi-
ciele nauk prawnych, lecz takzÇe politolodzy, historycy i kanonisÂci, podej-
mujaÎcy w swoich badaniach tematykeÎ wyznaniowaÎ, pozwoliøo to na for-
muøowanie bardziej kompleksowych, peøniejszych wnioskoÂw.

Artur Mezglewski
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PRZESTRZENÂ POLITYKI I SPRAW WYZNANIOWYCH
Jubileusz 75-lecia urodzin Profesora Janusza Osuchowskiego

i dedykowana mu liber amicorum

Honorowanie ksieÎ gaÎ jubileuszowaÎ czøonkoÂw wspoÂ lnoty akademickiej
jest szacownym i niezmiernie miøym obyczajem akademickim. W konÂcu
pazÂdziernika 2004 r. sÂrodowisko naukowe Instytutu Nauk Politycznych
UniwersytetuWarszawskiego uczciøo w ten sposoÂb jubileusz Profesora dr.
hab. Janusza Osuchowskiego. WsÂroÂd gosÂci przybyøych na uroczystosÂcÂ
byli: dziekan Wydziaøu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW prof.
dr hab. GrazÇyna Ulicka, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW prof.
dr hab. Tadeusz Moødawa, wspoÂ øpracownicy Jubilata, jego uczniowie
i liczni gosÂcie.

Profesor J. Osuchowski jest zwiaÎzany z Instytutem Nauk Politycznych
UW od poczaÎtku istnienia tej placoÂwki, tj. od 1967 r. SpeÎdziø w niej caøe
swoje akademickie zÇycie. Tu doszedø do emerytury (1998 r.), lecz nadal
jest aktywny, pracujaÎc na poÂ ø etatu naukowo i dydaktycznie. ZÇ ycie zawo-
dowe Jubilata uøozÇyøo sieÎ tak, zÇe zostaø prawnikiem i nauczycielem aka-
demickim, prywatnie zasÂ zawsze byø i w miareÎ mozÇliwosÂci nadal jest wiel-
bicielem teatru, a nade wszystko zamiøowanym geografem amatorem.

W sÂrodowisku akademickim Profesor J. Osuchowski znany jest jako
znakomity dydaktyk podstaw prawa oraz dydaktyk i znawca szeroko
pojmowanych zagadnienÂ wyznaniowych. Jest autorem opublikowanej
w 1967 r. rozprawy doktorskiej pod tytuøem Prawo wyznaniowe Rzeczy-

pospolitej Polskiej 1918-1939 (WeÎzøowe zagadnienia). InnaÎ wazÇnaÎ publi-
kacjaÎ Jubilata byøa rozprawa habilitacyjna pt. PanÂstwo ludowe a KosÂcioÂø

rzymskokatolicki w Polsce w latach 1944-1948. Studium z zakresu stosun-

koÂw wøadzy. Jej konsekwencjaÎ byø awans zawodowy Jubilata w UW
(1981 r.), na ktoÂ ry czekaø kilka lat, gdyzÇ wczesÂniej urzeÎdnicy partyjni
blokowali teÎ publikacjeÎ .

KsieÎga przygotowana w hoødzie dla Profesora J. Osuchowskiego1

i ofiarowana Jubilatowi jest wyrazem szacunku jego przyjacioÂ ø oraz wspoÂ ø-
pracownikoÂw z Uniwersytetu. WsÂroÂd nich saÎ przedstawiciele roÂzÇnych po-

1 PrzestrzenÂ polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi

Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, red. nauk. B. GoÂrowska, JNP

UW, Warszawa 2004, ss. 571.
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kolenÂ i specjalnosÂci naukowych. Wielu autoroÂw byøo uczniami Profesora
Janusza Osuchowskiego. WewneÎ trzna roÂzÇnorodnosÂcÂ tematyczna ksieÎgi
wynika ze swoistej interdyscyplinarnosÂci politologii i sÂrodowiska nauko-
wego, w ktoÂrym dziaøa Jubilat.

Publikacja skøada sieÎ z trzech czeÎ sÂci. PierwszaÎ wypeønia laudacja ku
czci Jubilata, szkic autobiograficzny oraz zestawienie wybranych publika-
cji J. Osuchowskiego (s. 7-17).

W drugiej czeÎ sÂci, zatytuøowanej ¹Instytucje i zachowania polityczneº
(s. 21-245), znajduje sieÎ 13 artykuøoÂw odzwierciedlajaÎcych zainteresowa-
nia i przemysÂlenia ich autoroÂw: O. Annusewicz, O naturze preferencji

politycznych, czyli racjonalne i irracjonalne przesøanki decyzji wybor-

czych; I. Bokszczanin, Kryzys chadecji wøoskiej i erozja jej elektoratu w la-

tach 90. XX wieku; R. ChrusÂciak, Prawne podstawy przygotowania

i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r.; J. Falski, Konstytucyjna zasada roÂwnosÂci w orzecznictwie Trybu-

naøu Konstytucyjnego. PrzeglaÎd, analiza, ewolucja; L. Graniszewski, Re-
lacje mieÎdzy partnerami spoøecznymi i parlamentem w Polsce; A. Magier-
ska, O uwikøaniu historii najnowszej w politykeÎ; A. Materska-Sosnowska,
Zarys genezy Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej; T. Moødawa,
AktywnosÂcÂ polityczna obywateli w systemie demokratycznym; A. RaczynÂ -
ska, WspoÂøczesna demokracja ± wyzwania i dylematy; A. Rothert, Poli-
tyczne aspekty feminizmu; T. Søomka, Model gøowy panÂstwa w Europie

SÂrodkowowschodniej w okresie realnego socjalizmu; G. Spytek-Bandur-
ska, Komisja TroÂjstronna jako instytucja dialogu spoøecznego w Polsce;
G. Ulicka, Pøaszczyzny podziaøu lewica ± prawica na scenie politycznej.

Do ¹wyznaniowychº zainteresowanÂ Profesora J. Osuchowskiego na-
wiaÎzaøo w ksieÎdze 16 autoroÂw. W trzeciej czeÎ sÂci zatytuøowanej ¹Czynniki
wyznaniowe w zÇyciu publicznymº (s. 249-568) piszaÎ: B. GoÂrowska, KosÂ-

cioøy i sÂrodowiska o charakterze wyznaniowym w Polsce wobec referen-

dum konstytucyjnego w 1997 r.; W. Jakubowski, Status prawny i ewolucja

rozwiaÎzanÂ ustrojowych PanÂstwa Miasta WatykanÂskiego (wybrane zagad-

nienia); C. Janik, Stowarzyszenie ¹Neutrumº w spoøeczenÂstwie obywatel-

skim; K. Karolczak, PanÂstwo i religia we wspoÂøczesnej Japonii; W. Ko-
narski, Rola KosÂcioøa katolickiego w procesie ewolucji polityczno-ustrojo-

wej niepodlegøej Irlandii; Z. èyko, Ewangeliczna zasada relacji kosÂcioøa

i panÂstwa; J. M. Niepsuj, Idea pokoju w relacjach panÂstwo±KosÂcioÂø kato-

licki w Polsce (okres stalinowski); M. Pietrzak, Nierzymskokatolickie kosÂ-

cioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2000);
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E. Pietrzyk-Zieniewicz, MysÂlenie islamu, mysÂlenie islamem (o specyfice

zachowanÂ w kulturze muzuømanÂskiej); M. T. Staszewski, Stosunki wyzna-
niowe w Republikach Czeskiej i Søowackiej (regulacje prawne z lat 1989-

1992); A. Szustek, Kilka uwag na temat Akcji Katolickiej w Polsce na

przeøomie XX i XXI wieku; J. Szymanek, Stosunki panÂstwa ze zwiaÎzkami

wyznaniowymi w sÂwietle postanowienÂ Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.;
A. SzymanÂski,Zakres recepcji zasad i instytucji demokratycznych na grun-

cie islamu; K. Urban, SÂwiadkowie Jehowy w Polsce w latach 1950-1963.

Przyczynek do likwidacyjnej tendencji w polityce wyznaniowej panÂstwa;
K. Urbaniak, System wyborczy na urzaÎd papiezÇa w sÂwietle Konstytucji

Apostolskiej ¹Universi Dominici gregisº; A. Wierzbicki, Konflikty wyzna-

niowe na Ukrainie.

DzieÎki pracy wymienionych autoroÂw powstaøa nie tylko liber amico-

rum, odebrana ze wzruszeniem przez Jubilata, ale takzÇe publikacja ± na-
lezÇy zÇywicÂ takaÎ nadziejeÎ ± interesujaÎca dla obserwatoroÂw szeroko pojmo-
wanych stosunkoÂw wyznaniowych w Polsce i sÂwiecie wspoÂ øczesnym.

Beata GoÂrowska

PRYMAT SUMIENIA W POLITYCE
Wykøad prof. Rocco Buttiglione w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

12 stycznia 2005 r.

W dniu 12 stycznia 2005 r. w Auli im. Stefana kard. WyszynÂ skiego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr Rocco Buttiglione wy-
gøosiø wykøad pt. Prymat sumienia w polityce. Organizatorem spotkania
byø dyrektor Instytutu Jana Pawøa II ks. prof. dr hab. Tadeusz StyczenÂ .
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ , zÇe od 1994 r. prof. Buttiglione jest doktorem ho-
noris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a do gøoÂwnych ob-
szaroÂw jego badanÂ nalezÇy mysÂl KarolaWojtyøy oraz zagadnienia zwiaÎzane
z obecnosÂciaÎ chrzesÂcijan w zÇyciu politycznym.

Wygøoszony po polsku wykøad stanowiø wielowaÎtkowaÎ refleksjeÎ nad
wystarczalnosÂciaÎ gwarancji wolnosÂci religijnej w prawie Unii Europej-
skiej, realizacjaÎ zasady roÂwnouprawnienia w praktyce instytucji wspoÂ lno-
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towych, stosunkiem tychzÇe do wartosÂci oraz wynikajaÎcymi z tego zada-
niami katolikoÂw. Praktycznym punktem odniesienia prowadzonych roz-
wazÇanÂ byøy wydarzenia z 2004 r., kiedy to rzaÎd Republiki Wøoskiej za-
proponowaø, aby Rocco Buttiglione wszedø w skøad Komisji Europejskiej
formowanej przez JoseÂ M. Barroso, obejmujaÎc funkcjeÎ Komisarza ds.
WolnosÂci, SprawiedliwosÂci i BezpieczenÂstwa. Podczas przesøuchania
w Parlamencie Europejskim, na wyrazÂne pytania ze strony deputowa-
nych, Rocco Buttiglione stwierdziø, zÇe jego zdaniem homoseksualizm jest
grzechem. Dodaø jednak, zÇe ocena ta nie ma zÇadnego znaczenia politycz-
nego, poniewazÇ jest on jednoczesÂnie stanowczym zwolennikiem zasady
niedyskryminowania osoÂb homoseksualnych. NalezÇy bowiem wyrazÂnie
odroÂzÇnicÂ poziom polityki i prawa od poziomu osaÎdu moralnego. Wobec
tej wypowiedzi frakcje dysponujaÎce w Parlamencie Europejskim znaczaÎcaÎ
liczbaÎ gøosoÂw zagroziøy jednak, zÇe w razie podtrzymywania kandydatury
Rocco Buttiglione beÎdaÎ gøosowacÂ przeciwko caøej Komisji. W konsekwen-
cji sam zainteresowany zrezygnowaø z kandydowania, nie chcaÎc uniemozÇ-
liwiacÂ ukonstytuowania tego gremium.

Prelegent zwroÂciø uwageÎ , zÇe jego wypowiedzÂ zostaøa wyrazÂnie spro-
wokowana przez pytajaÎcych i nie on wprowadziø do publicznej dyskusji
søowo ¹grzechº. JednoczesÂnie zauwazÇyø, zÇe jego stwierdzenia byøy tylko
powtoÂrzeniem tresÂci zawartych w nauczaniu KosÂcioøa, do ktoÂrego on na-
lezÇy. Katechizm KosÂcioøa Katolickiego rzeczywisÂcie okresÂla akty homo-
seksualne jako nieuporzaÎdkowane z samej swej natury, dodajaÎc, izÇ ¹w
zÇadnym wypadku nie beÎdaÎ mogøy zostacÂ zaaprobowaneº (nr 2358).

Przedstawiona sytuacja staøa sieÎ pretekstem do postawienia szeregu
pytanÂ dotyczaÎcych zaøozÇenÂ , na podstawie ktoÂrych budowany jest prawny
i polityczny porzaÎdek Unii Europejskiej. Znaczenie opisanych wydarzenÂ
istotnie wykracza bowiem poza ramy niesprawiedliwosÂci wyrzaÎdzonej
jednemu czøowiekowi.

Rocco Buttiglione zadaø prowokacyjne pytanie, czy stanowisko czeÎ sÂci
Parlamentu Europejskiego nie powinno bycÂ odczytywane w kategoriach
daÎzÇenia do ustanowienia ¹nowej inkwizycjiº. ZwroÂciø uwageÎ na fakt, zÇe
deputowani nie interesowali sieÎ prezentowanym przez niego programem
politycznym. Skoncentrowali sieÎ raczej na osaÎdzie dokonanym przez jego
sumienie. Trudno sieÎ nie zgodzicÂ z tezaÎ, zÇe w ten sposoÂb doszøo do zøa-
mania zasady stojaÎcej u podstaw spoøeczenÂstw demokratycznych, ktoÂra
nakazuje otoczycÂ maksymalnaÎ ochronaÎ sfereÎ wewneÎ trznej wolnosÂci kazÇ-
dego czøowieka. DzieÎki przestrzeganiu tej reguøy osoby majaÎce roÂzÇne po-
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glaÎdy moralne mogaÎ zÇycÂ w jednej wspoÂ lnocie politycznej jako obywatele
o roÂwnych prawach.

NasteÎpnie prelegent skoncentrowaø uwageÎ na pytaniu, czy zaistniaøa
sytuacja nie oznacza, izÇ chrzesÂcijanie w Unii Europejskiej saÎ obywatelami
drugiej kategorii? Søusznie podkresÂliø, zÇe jego wypowiedzÂ przed Parla-
mentem Europejskim stanowiøa jedynie ¹minimum tego, co powinien
powiedziecÂ czøowiek wierzaÎcyº. DostrzegajaÎc w stanowisku przyjeÎ tym
przez czeÎ sÂcÂ deputowanych ¹oczywisty fakt dyskryminacji chrzesÂcijanº,
Rocco Buttiglione postawiø postulat daÎzÇenia do takiego zreformowania
reguø posteÎpowania Parlamentu, ktoÂ re uniemozÇliwi podobne naduzÇycia
w przyszøosÂci. W zwiaÎzku z tym wezwaø wszystkich ludzi wierzaÎcych do
obrony ¹ich prawa do bycia roÂwnouprawnionymi obywatelami Europy
jutraº.

OdpowiadajaÎc na pytanie o przyczyny zaistniaøej sytuacji, prelegent
dostrzegø je w cheÎ ci upokorzenia chrzesÂcijan i zniecheÎ cenia ich do zaan-
gazÇowania w ksztaøtowanie reguø obowiaÎzujaÎcych w Unii Europejskiej
zgodnie z wymogami wyznawanej przez nich wiary. PodkresÂliø, zÇe w ten
sposoÂb chciano roÂwniezÇ pokazacÂ, zÇe wykluczenie odwoøania sieÎ do Boga
w konstytucji europejskiej bynajmniej nie wynika z przypadkowych oko-
licznosÂci, lecz jest raczej znakiem daÎzÇenia do narzucenia ideologii opartej
na zasadach relatywistycznych.

Podczas wykøadu sporo uwagi posÂwieÎ cono kwestiom zwiaÎzanym
z ochronaÎ maøzÇenÂstwa i rodziny, uznajaÎc je za centralny problem wspoÂ ø-
czesnych panÂstw europejskich. Rocco Buttiglione zwroÂciø uwageÎ na ist-
nienie wpøywowego lobby, daÎzÇaÎcego do narzucenia wszystkim panÂstwom
czøonkowskim Unii Europejskiej tzw. pro-active action (aktywnej promo-
cji homoseksualnego stylu zÇycia) oraz uznania za maøzÇenÂ stwo zwiaÎzkoÂw
pomieÎdzy osobami tej samej pøci. Tendencje te w logiczny sposoÂb wiaÎzÇaÎ
sieÎ z odrzucaniem tradycyjnego modelu rodziny. Tymczasem prosta ana-
liza danych demograficznych prowadzi do wniosku, zÇe jest to dla Europy
jedno z najwieÎkszych zagrozÇenÂ .

BazujaÎc na dotychczasowych dosÂwiadczeniach, prelegent zwroÂciø
uwageÎ na prawdopodobienÂstwo, izÇ roÂwniezÇ w przyszøosÂci ¹antyrodzinne
lobby w Parlamencie Europejskim beÎdzie staraøo sieÎ wywrzecÂ presjeÎ na
parlamenty narodowe, przypisujaÎc sobie uprawnienia, ktoÂrych nie posia-
daº. Tymczasem zgodnie z obowiaÎzujaÎcym stanem prawnym instytucje
wspoÂ lnotowe nie saÎ uprawnione do podejmowania dziaøanÂ , ktoÂ re majaÎ
za przedmiot kwestie zwiaÎzane z maøzÇenÂstwem i rodzinaÎ. W zwiaÎzku

SPRAWOZDANIA 419



z tym prelegent zwroÂciø sieÎ o poparcie jego inicjatywy, aby do Traktatu
UstanawiajaÎcego KonstytucjeÎ dla Europy doøaÎczycÂ deklaracjeÎ interpreta-
cyjnaÎ, w ktoÂ rej zostaøby potwierdzony fakt, izÇ definiowanie maøzÇenÂ stwa
i rodziny oraz problematyka zwiaÎzana z ochronaÎ zÇycia ludzkiego nalezÇaÎ
do sfery peønej suwerennosÂci poszczegoÂ lnych panÂstw czøonkowskich.

W ostatniej czeÎ sÂci wykøadu zostaøa podjeÎ ta waÎtpliwosÂcÂ, czy w konteksÂ-
cie wszystkich zaistniaøych zdarzenÂ oraz opisanych tendencji chrzesÂcijanie
mogaÎ sieÎ jeszcze z EuropaÎ utozÇsamiacÂ. Udzielona odpowiedzÂ nabiera
szczegoÂ lnego znaczenia w konteksÂcie rozpowszechniajaÎcej sieÎ w Polsce
tendencji do wycofywania sieÎ z zaangazÇowania w sprawy publiczne. Wo-
bec wyzwanÂ , jakie stojaÎ przed EuropaÎ w najblizÇszej przyszøosÂci, wycofanie
sieÎ ze zmaganÂ o jej ksztaøt byøoby jednak powazÇnym bøeÎdem. Prelegent
zwroÂciø uwageÎ , zÇe nie jest wspoÂ øczesÂnie mozÇliwe budowanie pomysÂlnosÂci
jednego panÂ stwa w oderwaniu od pozostaøych. RoÂwniezÇ przyszøosÂcÂ Polski
jest sÂcisÂle zwiaÎzana z przyszøosÂciaÎ innych panÂstw europejskich.

Rocco Buttiglione wyraziø gøeÎbokie przekonanie, zÇe polityka potrze-
buje chrzesÂcijanÂskiego sÂwiadectwa, uwzgleÎdniajaÎcego tresÂci zawarte w na-
uczaniu spoøecznym KosÂcioøa katolickiego. DzieÎki temu mozÇliwy stanie
sieÎ powroÂ t do podstawowych wartosÂci, od ktoÂrego zalezÇne jest zachowa-
nie dorobku europejskiego, zagrozÇonego m.in. przez rozpowszechniajaÎcy
sieÎ islam. WyciaÎgajaÎc wnioski z demokratycznych reguø przyjeÎ tych we
wspoÂ øczesnych spoøeczenÂstwach europejskich, prelegent wezwaø do zaan-
gazÇowania w zÇycie publiczne, a w szczegoÂ lnosÂci do uczestnictwa w roÂzÇno-
rodnych debatach publicznych: ¹wieÎkszosÂcÂ podejmuje bowiem zazwyczaj
søuszne decyzje, o ile tylko zostanie odpowiednio poinformowanaº. W ten
sposoÂb zostaøa podkresÂlona nie tylko odpowiedzialnosÂcÂ ciaÎzÇaÎca na polity-
kach, ale roÂwniezÇ zadania stojaÎce przed sÂwiatem nauki.

Wygøoszony wykøad staø sieÎ okazjaÎ do dyskusji, ktoÂ raÎ poprowadziø ks.
prof. dr hab. Andrzej Szostek. Wielokrotnie podkresÂlano w niej potrzebeÎ
zaangazÇowania w ksztaøtowanie europejskiego porzaÎdku w duchu solidar-
nosÂci z Rocco Buttiglione. Na szczegoÂ lnaÎ uwageÎ zasøuguje wypowiedzÂ
abpa prof. dr. hab. JoÂzefa ZÇ ycinÂ skiego, ktoÂry zwroÂciø uwageÎ na dokonu-
jaÎce sieÎ starcie dwoÂch wizji Europy. Jedna nawiaÎzuje do tradycji tego
kontynentu, w znaczaÎcej mierze chrzesÂcijanÂ skich, a druga do ¹popraw-
nosÂci politycznejº. W tym konteksÂcie podzieÎkowaø za to, zÇe do funkcjo-
nujaÎcych kategorii ¹eurosceptykoÂwº oraz ¹euroentuzjastoÂwº zostaøa do-
dana kategoria ¹eurosÂwiadkoÂw sumieniaº.
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Wykøad Rocco Buttiglione oraz dyskusja po nim koncentrowaøy sieÎ na
zadaniach ludzi wierzaÎcych wobec procesoÂw integracji europejskiej. Za-
gadnienia te wiaÎzÇaÎ sieÎ sÂcisÂle z problematykaÎ podejmowanaÎ przez naukeÎ
prawa wyznaniowego. Jednym z zasadniczych celoÂw unormowanÂ z tego
zakresu jest przeciezÇ zagwarantowanie kazÇdemu czøowiekowi wolnosÂci
posteÎpowania zgodnie ze swoim sumieniem (o ile oczywisÂcie nie narusza
to uzasadnionych interesoÂw spoøecznych, wynikajaÎcych z koniecznosÂci
ochrony bezpieczenÂ stwa i porzaÎdku publicznego, zdrowia i moralnosÂci
oraz praw i wolnosÂci innych osoÂb). Aby to byøo mozÇliwe, potrzebne jest
takie uksztaøtowanie systemu prawnego, w ktoÂ rym wybory dokonywane
przez jednostkeÎ , a dotyczaÎce kwestii o charakterze sÂwiatopoglaÎdowym,
nie beÎdaÎ pociaÎgacÂ za sobaÎ negatywnych konsekwencji w posiadanym
przez niaÎ zespole uprawnienÂ . Prawo wspoÂ lnotowe zawiera szereg norm,
ktoÂre zakazujaÎ dyskryminacji ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd.
Zdarzenia zwiaÎzane z propozycjaÎ, aby Rocco Buttiglione wszedø w skøad
Komisji Europejskiej, sÂwiadczaÎ jednak, zÇe przewidziane dotaÎd gwarancje
nie saÎ wystarczajaÎco skuteczne.

Piotr Stanisz
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