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WPROWADZENIE

Po przeøomie politycznym 1989 r. w odniesieniu do poszczegoÂlnych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dokonano unormowanÂ
wzajemnych stosunkoÂw, uchwalajaÎc stosowne ustawy. 17 maja
1989 r. Sejm PRL uchwaliø ustaweÎ o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej2 wraz z dwiema innymi
ustawami: o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania3 oraz o ubezpieczeniu spoøecznym duchownych4. Na mocy art. 4 wspomnianej
ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego ustawowe umocowanie otrzymaøa Komisja WspoÂlna przedstawicieli RzaÎdu RP
i Konferencji Episkopatu Polski5 (dalej: Komisja WspoÂlna), ktoÂrej
zadaniem jest utrzymywanie staøych kontaktoÂw mieÎdzy RzaÎdem
i Episkopatem, rozpatrywanie problemoÂw zwiaÎzanych z rozwojem
stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem oraz spraw interpretacji
niniejszej ustawy i jej wykonywania.
Prawie dokøadnie rok poÂzÂniej, bo 18 maja 1990 r., odbyøo sieÎ
pierwsze pod rzaÎdami nowej ustawy, w zmienionej sytuacji spoøecz1

Temat zostaø opracowany gøoÂwnie na podstawie materiaøoÂw archiwalnych znajdujaÎcych sieÎ w Archiwum Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (dalej: SEP).
2
DzU z 1989 r., nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.
3
DzU z 1989 r., nr 29, poz. 155 z poÂzÂn. zm.
4
DzU z 1989 r., nr 29, poz. 156 z poÂzÂn. zm.
5
Komisja Mieszana (a od 1956 r. ± Komisja WspoÂlna) zostaøa utworzona w 1949 r.
i byøa forum dialogu mieÎdzy RzaÎdem PRL a Episkopatem Polski.
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no-politycznej (po przeøomowych wyborach 4 czerwca 1989 r.), posiedzenie Komisji WspoÂlnej. O nowej sytuacji sÂwiadczy chocÂby wypowiedzÂ ministra Jacka Ambroziaka, Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw,
WspoÂøprzewodniczaÎcego Komisji WspoÂlnej, ktoÂry rozpoczynajaÎc posiedzenie, przyznaø, zÇe dawniej Komisja WspoÂlna miaøa zawsze charakter partyjny, jej gøoÂwni przedstawiciele byli czøonkami partii.
Obecnie zasÂ ¹dobralisÂmy skøad Komisji na podstawie rzeczywistych
potrzebº6. Tak wieÎc od tego czasu przedstawicielom RzaÎdu i Episkopatu przyszøo spotykacÂ sieÎ w nowej rzeczywistosÂci, ktoÂra pojawiøa sieÎ
w Polsce z chwilaÎ podpisania wspomnianych wyzÇej tzw. ustaw majowych oraz przemian politycznych roku 1989.
Prace Komisji WspoÂlnej, w okresie 1989 ± 2008, podzielicÂ mozÇna
na kilka etapoÂw, w zalezÇnosÂci od opcji politycznej sprawujaÎcej wøadzeÎ.
Pierwszy z nich, za rzaÎdoÂw T. Mazowieckiego i H. Suchockiej, byø
etapem otwartym i partnerskim. Radykalnie odmienny okres w pracy
Komisji WspoÂlnej nastaÎpiø po jesiennych wyborach 1993 r., kiedy do
rzaÎdoÂw powroÂcili postkomunisÂci. WoÂwczas nastaÎpiøo ¹zamrozÇenieº
wzajemnych stosunkoÂw, spotkania odbywaøy sieÎ regularnie, ale konÂczyøy sieÎ zazwyczaj protokoøem rozbiezÇnosÂci. W okresie rzaÎdoÂw AWS
(1997-2001) stosunki panÂstwo±KosÂcioÂø mozÇna okresÂlicÂ jako twoÂrcze
i poprawne. Podczas kolejnych rzaÎdoÂw lewicy (2001-2005) wzajemne
stosunki, mimo roÂzÇnic w wielu kwestiach, ukøadaøy sieÎ w miareÎ harmonijnie. Znaczne osøabienie prac Komisji WspoÂlnej nastaÎpiøo za rzaÎdoÂw koalicji PiS ± Samoobrona ± LPR, kiedy to doszøo tylko do jednego spotkania 29 marca 2006 r. Za rzaÎdoÂw obecnej koalicji PO ± PSL
odbyøo sieÎ spotkanie Komisji WspoÂlnej 13 lutego 2008 r., na ktoÂrym
strona rzaÎdowa wyraziøa zamiar spotkanÂ cyklicznych dwa razy w roku,
twierdzaÎc, zÇe ¹RzaÎd beÎdzie dobrym partnerem do dobrej dyskusjiº7.
W okresie od 1989 r. do 2008 r., Komisja WspoÂlna spotykaøa sieÎ 32
razy, a mianowicie: po 4 razy w: 1990 r. i 1995 r.; po 2 razy w: 1991 r.,
1992 r., 1994 r., 1996 r., 2000 r., 2003 r. i 2004 r.; w 1993 r. ± 3 razy; tylko
6

ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 18 maja 1990 r., SEP ± 03050B1(1), Teczka nr 3.4.1-14(1-6), s. 1-2.
7
M. Przeciszewski, PanÂstwo ± KosÂcioÂø w Polsce: zarys wzajemnych relacji po
1989 r., ¹WiadomosÂci KAIº, 2008, nr 8, s. 30.
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jeden raz posiedzenie odbyøo sieÎ w: 1997 r., 1998 r., 1999 r., 2001 r.,
2002 r., 2006 r. i jak dotaÎd raz w 2008 r.; ani raz nie doszøo do spotkania
w 1989 r. i 2007 r. WsÂroÂd wielu tematoÂw poruszanych na forum Komisji WspoÂlnej w latach 1989-2008 znalazøy sieÎ: powroÂt katechezy do
szkoÂø, sprawy osÂwiaty i wychowania, wspoÂøpraca w dziedzinie pomocy
socjalnej i charytatywnej, wolontariat, zapobieganie bezrobociu,
zwrot zabranych nieruchomosÂci KosÂcioøowi i prowadzenie spraw
przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ, funkcjonowanie Funduszu KosÂcielnego,
ubezpieczenia duchownych, sprawy dotyczaÎce podatku, darowizn
i opøat celnych, duszpasterstwo wojskowe i utworzenie ordynariatu
polowego, pielgrzymki papieskie, reformy spoøeczne i administracyjne, sprawy dotyczaÎce rodziny i ochrony zÇycia, ratyfikacja Konkordatu,
Konstytucja RP, integracja Polski z NATO i UniaÎ EuropejskaÎ, sprawa
powodzi w 1997 r., søuzÇba wojskowa alumnoÂw, utrzymanie i bezpieczenÂstwo obiektoÂw sakralnych, kryzys postaw patriotycznych i upadek
autorytetoÂw, in vitro, autonomia cmentarzy wyznaniowych czy przywroÂcenie sÂwieÎta Trzech KroÂli jako dnia ustawowo wolnego od pracy.
Ze wzgleÎdu na charakter niniejszego opracowania, bardziej
szczegoÂøowo zajmiemy sieÎ zagadnieniami, ktoÂre najczeÎsÂciej pojawiaøy
sieÎ na forum Komisji WspoÂlnej w interesujaÎcym nas okresie, a mianowicie sprawaÎ katechezy w szkole i majaÎtku kosÂcielnego.
1. RELIGIA W SZKOLE

Z zagadnieniem powrotu nauki religii do szkoÂø wiaÎzÇaÎ sieÎ nieodøaÎcznie sprawy wynagradzania katechetoÂw oraz uwzgleÎdniania oceny
z religii w sÂredniej ocen na sÂwiadectwie. W zwiaÎzku z tym tematy te
znalazøy sieÎ wsÂroÂd najwazÇniejszych zagadnienÂ omawianych na posiedzeniach Komisji WspoÂlnej w interesujaÎcym nas okresie.
Â T NAUKI RELIGII DO SZKO
Âè
1.1. POWRO

W maju 1990 r. jednym z zasadniczych tematoÂw posiedzenia Komisji WspoÂlnej byøy sprawy dotyczaÎce szkolnictwa i religii. Obie stro-
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ny zwroÂciøy woÂwczas uwageÎ na potrzebeÎ wspoÂødziaøania przy rozwiaÎzywaniu problemoÂw prawnych i technicznych zwiaÎzanych ze zmianaÎ
ustawy o edukacji narodowej. W zwiaÎzku z powrotem nauczania
religii do szkoÂø8 zadeklarowano wzajemnaÎ pomoc przy peøniejszym
wykorzystaniu budynkoÂw szkolnych i katechetycznych9. DyskusjeÎ na
ten temat kontynuowano 27 czerwca 1990 r., zajmujaÎc sieÎ problemem
miejsca nauki religii w systemie osÂwiaty. Przyznano, zÇe katechizacja
dzieci i møodziezÇy niesie podstawowe wartosÂci etyczne i moralne
w procesie wychowania, dlatego niezbeÎdnym jest, by panÂstwowe placoÂwki osÂwiatowe zapewniøy mozÇliwosÂcÂ nauki religii wszystkim uczniom, ktoÂrych rodzice wyrazÇaÎ takie zÇyczenie, gwarantujaÎc jednoczesÂnie wolnosÂcÂ sumienia i wyznania10.
PowroÂt nauczania religii do szkoÂø panÂstwowych byø roÂwniezÇ tematem posiedzenia Komisji WspoÂlnej w sierpniu 1990 r.11 WyrazÇono
woÂwczas aprobateÎ dla instrukcji z 3 sierpnia 1990 r. dotyczaÎcej powrotu nauczania religii do szkoøy w roku szkolnym 1990/9112, wypracowanej przez powoøanaÎ podkomisjeÎ i wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Instrukcja okresÂlaøa znaczenie religii w systemie
edukacji i podkresÂlaøa prawa rodzicoÂw, uzalezÇniajaÎc nauczanie religii
od ich woli, przy czym nie oznaczaøo to, zÇe religia staje sieÎ przedmiotem obowiaÎzkowym. Czøonkowie Komisji zaapelowali, by møodziezÇ,
8

Ustawa z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu osÂwiaty i wychowania wprowadziøa
zasadeÎ sÂwieckosÂci szkoøy i innych placoÂwek osÂwiatowo-wychowawczych; byøo to jednoznaczne z usunieÎciem religii ze szkoÂø. Zob. M. Kosek, Relacje Episkopat ± RzaÎd
w optyce wybranych problemoÂw podejmowanych na forum Komisji WspoÂlnej w latach
1956-1967, w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P.
Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 107.
9
Komunikat z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 18 maja 1990 r., ZaøaÎcznik
nr 1 do Protokoøu z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 18 maja 1990 r., s. 1.
10
Komunikat z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 27 czerwca 1990 r., ZaøaÎcznik nr 2 do Protokoøu z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 27 czerwca 1990 r.,
SEP ± 03050-B1(2), Teczka nr 3.4.1-14(1-6).
11
Zob. ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 20 sierpnia 1990 r., SEP
± 03050-B1(3), Teczka nr 3.4.1-14(1-6).
12
Zob. Instrukcja dotyczaÎca powrotu nauczania religii do szkoøy w roku szkolnym 1990/91, ZaøaÎcznik nr 2 do Protokoøu z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu
29 grudnia 1990 r., SEP ± 03050-B1(4), Teczka nr 3.4.1-14(1-6).
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rodzice, dyrektorzy szkoÂø, nauczyciele i katecheci w duchu instrukcji
ksztaøtowali atmosfereÎ tolerancji i poszanowania ludzi o odmiennych
przekonaniach13. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarzÇyø instrukcjeÎ
MEN z 3 sierpnia 1990 r. do Trybunaøu Konstytucyjnego, jako niezgodnaÎ z art. 2 ustawy z 15 lipca 1961 o rozwoju systemu osÂwiaty
i wychowania14, ktoÂry stwierdzaø, zÇe szkoøy i inne placoÂwki osÂwiatowo-wychowawcze saÎ instytucjami sÂwieckimi i zÇe caøoksztaøt nauczania i wychowania w tych instytucjach ma charakter sÂwiecki. Ponadto
RPO twierdziø, zÇe instrukcja z 3 sierpnia 1990 r. jest niezgodna takzÇe
z art. 18 i 19 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego. W tej sytuacji Trybunaø Konstytucyjny, dziaøajaÎc na
podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa
do KosÂcioøa katolickiego, wystaÎpiø do Komisji WspoÂlnej z prosÂbaÎ
o interpretacjeÎ art. 18 i 19 ww. ustawy. InterpretacjaÎ art. 18 i 19 zajeÎto
sieÎ na posiedzeniu Komisji WspoÂlnej w grudniu 1990 r.15 PrzyjeÎto
woÂwczas dosøowne rozumienie art. 18, a mianowicie, zÇe panÂstwo,
uznajaÎc prawo KosÂcioøa do nauczania religii oraz religijnego wychowania dzieci i møodziezÇy, pozostawia wøadzy kosÂcielnej swobodeÎ
ksztaøtowania programoÂw nauczania. Ponadto potwierdzono, zÇe
art. 19 umozÇliwia nauczanie religii nie tylko w punktach katechetycznych, ale roÂwniezÇ w innych pomieszczeniach za zgodaÎ ich dysponenta, przy czym uprawnionym do udosteÎpnienia pomieszczenÂ w szkoøach panÂstwowych byø Minister Edukacji Narodowej, ktoÂry takaÎ zgodeÎ wyraziø juzÇ we wspomnianej instrukcji z 3 sierpnia 1990 r.16 Trybunaø Konstytucyjny podzieliø wyzÇej cytowany poglaÎd Komisji
WspoÂlnej i stwierdziø, zÇe nie zachodzi sprzecznosÂcÂ, o ktoÂrej wnosiø
Rzecznik17.

13
Komunikat z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 20 sierpnia 1990 r., ZaøaÎcznik nr 1 do Protokoøu z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 20 sierpnia 1990 r.
14
DzU z 1961 r., nr 32, poz. 160.
15
Zob. ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 29 grudnia 1990 r.
16
ZaøaÎcznik nr 8 do Protokoøu z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 29 grudnia
1990 r.
17
Orzeczenie Trybunaøu Konstytucyjnego z 30 stycznia 1991 r., K. 11/90, OTK
ZU z 1991 r., poz. 2.

176

JANUSZ MAJDA

Pierwsze problemy pojawiøy sieÎ na pøaszczyzÂnie finansowej, gdy
Komisja BudzÇetu nie przyznaøa Ministerstwu Edukacji Narodowej
dodatkowych pienieÎdzy na katechezeÎ w szkoøach18. W systemie
osÂwiaty wprowadzono program oszczeÎdnosÂciowy, tj. odciaÎzÇenia ucznioÂw i szkoÂø poprzez zmniejszenie liczby nadgodzin, dlatego niemozÇliwe staøo sieÎ zwieÎkszenie liczby godzin nauki religii. Minister K.
ZÇabinÂski zajaÎø jednak stanowisko, by instrukcji MEN do kuratoroÂw
z 6 czerwca 1991 r.19 nie traktowacÂ rygorystycznie i by tam, gdzie to
mozÇliwe, nadal kontynuowacÂ naukeÎ religii w wymiarze dwoÂch godzin
lekcyjnych20. Nadal jednak uczniowie nie mieli obowiaÎzku uczeÎszczacÂ ani na religieÎ, ani na etykeÎ i nie miaøo to wpøywu na ich ogoÂlnaÎ
oceneÎ i dopuszczenie do nasteÎpnej klasy21.
19 sierpnia 1992 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarzÇyø do
Trybunaøu Konstytucyjnego § 7 ust. 1 i 3 rozporzaÎdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkoÂw
i sposobu organizowania nauki religii w szkoøach publicznych22 jako
sprzeczny z art. 18 ust. 3 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa.
Komisja WspoÂlna na posiedzeniu pazÂdziernikowym 1992 r. w odpowiedzi na pismo Trybunaøu Konstytucyjnego dokonaøa interpretacji
art. 18 ust. 3 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa23, stwierdzajaÎc,
zÇe wyzÇej wspomniana sprzecznosÂcÂ nie zachodzi24.

18

ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 16 lutego 1991 r., SEP ±
03050-B1(5), Teczka nr 3.4.1-14(1-6), s. 4.
19
Zob. Instrukcja do kuratoroÂw z 6 czerwca 1991 r., ZaøaÎcznik nr 2 do Protokoøu
z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 10 czerwca 1991 r., SEP ± 03050-B1(6), Teczka
nr 3.4.1-14(1-6).
20
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 10 czerwca 1991 r., s. 3-4.
21
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 10 wrzesÂnia 1992 r., SEP ±
03050-B1(8), Teczka nr 3.4.1-14(7-22), s. 5.
22
DzU z 1992 r., nr 36, poz. 155, z poÂzÂn. zm.
23
Zob. ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 15 pazÂdziernika 1992 r.,
SEP ± 03050-B1(10), Teczka nr 3.4.1-14(7-22).
24
Szerzej na ten temat zobacz Stanowisko Komisji WspoÂlnej przedstawicieli
RzaÎdu i Episkopatu Polski, ZaøaÎcznik nr 1 do Protokoøu z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 15 pazÂdziernika 1992 r. Warto dodacÂ, zÇe jeden z ministroÂw zøozÇyø woÂwczas
swoje votum separatum w stosunku do przyjeÎtego Stanowiska Komisji WspoÂlnej.
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W ten sposoÂb po 30. latach katechizacji w salkach parafialnych
i domach prywatnych nauka religii powroÂciøa do szkoÂø panÂstwowych
i znalazøa swoje miejsce w siatce godzin lekcyjnych.
ÂW
1.2. WYNAGRADZANIE DUCHOWNYCH ± KATECHETO

Wraz z powrotem nauczania religii do szkoÂø w 1991 r. pojawiø sieÎ
problem wynagradzania katechetoÂw. Trudna sytuacja budzÇetowa
kraju sprawiøa, zÇe na mocy porozumienia z marca 1992 r. mieÎdzy
Episkopatem Polski i Ministerstwem Edukacji Narodowej25, ksieÎzÇa
i diakoni w roku szkolnym 1991/1992 i 1992/1993 nie pobierali wynagrodzenia za katechezeÎ. Okres ten Konferencja Episkopatu Polski
zgodziøa sieÎ wydøuzÇycÂ do konÂca 1994 r.26 Staøo sieÎ to pretekstem do
tego, by duchownym ± katechetom w ogoÂle nie pøacicÂ i uznacÂ to za
stan normalny, tymczasem zrzeczenie sieÎ wynagrodzenia byøo niezgodne z prawem pracy. Tym bardziej zÇe panÂstwo pøaciøo katechetom
prawosøawnym i protestanckim, nawet jesÂli uczyli poza szkoøaÎ. W sytuacji kiedy roÂwnoczesÂnie ksieÎzÇom podniesiono znacznie podatek,
byøo to odbierane jako przejaw jawnej dyskryminacji27.
PoniewazÇ byøy znaczne rozbiezÇnosÂci co do ilosÂci potrzebnych
w szkole etatoÂw dla katechetoÂw, a w zwiaÎzku z tym co do skali obciaÎzÇenia budzÇetu, powoøano dwustronnaÎ komisjeÎ kosÂcielno-ministerialnaÎ do oszacowania wynagrodzenia katechetoÂw oraz poszukiwania zadowalajaÎcych obie strony rozwiaÎzanÂ. Na spotkaniu w styczniu
1995 r. strona kosÂcielna wyraziøa obawy, czy problem wynagradzania
duchownych za katechezeÎ nie jest problemem ideologicznym w sytuacji, gdy katecheci nadal nieodpøatnie pracujaÎ w szkole, a z pracaÎ wiaÎzÇe sieÎ wynagrodzenie, ktoÂre jest obowiaÎzkiem panÂstwa. W zwiaÎzku
z brakiem porozumienia ustalono, zÇe sprawa wynagradzania za kate25

Zob. Porozumienie z 12 marca 1992 r. pomieÎdzy KonferencjaÎ Episkopatu
Polski i Ministerstwem Edukacji Narodowej, SEP ± 10.2.1-24(B6).
26
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 7 grudnia 1994 r., SEP ±
03050-B1(22), Teczka nr 3.4.1-14(7-22), s. 8.
27
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 5 stycznia 1994 r., SEP ±
03050-B1(18), Teczka nr 3.4.1-14(7-22), s. 9-10.
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chezeÎ beÎdzie w dalszym ciaÎgu przedmiotem rozmoÂw mieÎdzy stronaÎ
kosÂcielnaÎ a MEN i beÎdzie podejmowana na kolejnych spotkaniach
Komisji WspoÂlnej28. Dopiero 29 maja 1996 r. na posiedzeniu Komisji
WspoÂlnej wicepremier M. Pietrewicz stwierdziø, zÇe obecny stan prawny wynikajaÎcy z nowelizacji kodeksu pracy daje podstawy pozytywnego rozstrzygnieÎcia problemu wynagradzania ksieÎzÇy ± katechetoÂw.
RzaÎd uznaø za mozÇliwe rozpoczeÎcie wypøat pensji dopiero od 1 wrzesÂnia 1997 r., na co ostatecznie przedstawiciele Episkopatu wyrazili
zgodeÎ i w ten sposoÂb po 6 latach rozwiaÎzano kwestieÎ pøacenia duchownym za naukeÎ religii29.
1.3. WLICZANIE OCENY Z RELIGII DO SÂREDNIEJ NA SÂWIADECTWIE

PowroÂt katechezy do szkoøy wymagaø uregulowania kolejnej sprawy, jakaÎ byøo wliczanie oceny z religii do sÂredniej na sÂwiadectwie.
Warto wspomniecÂ, zÇe umieszczanie oceny z religii na sÂwiadectwie
regulowaø juzÇ § 9 rozporzaÎdzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r., ktoÂry
stanowiø, zÇe ¹ocena z religii lub etyki umieszczana jest na sÂwiadectwie
szkolnym bezposÂrednio po ocenie ze sprawowaniaº30, przy czym
przedmioty te nie byøy dla ucznioÂw obowiaÎzkowymi. Do uregulowania pozostaøa wieÎc kwestia wliczania oceny z religii do sÂredniej ocen
na sÂwiadectwie szkolnym. MozÇliwosÂcÂ takaÎ daø Departament Ksztaøcenia i Wychowania MEN w dniu 20 czerwca 2000 r., wyrazÇajaÎc stano28

ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 4 stycznia 1995 r., SEP ±
03050-B1(29), Teczka nr 3.4.1-14(23-54), s. 1-6. Temat wynagrodzenia duchownych
za katechezeÎ w szkole pojawiaø sieÎ sporadycznie jeszcze trzykrotnie na posiedzeniach
Komisji WspoÂlnej (10 maja i 22 wrzesÂnia 1995 r. oraz 27 marca 1996 r.), nie przynoszaÎc
jednak oczekiwanych efektoÂw.
29
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 29 maja 1996 r., SEP ± 03050B1(54), Teczka nr 3.4.1-14(23-54), s. 1-2.
30
RozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunkoÂw i sposobu organizowania nauki religii w szkoøach publicznych,
DzU z 1992 r., nr 36, poz. 155, z poÂzÂn. zm. RozporzaÎdzenie to zostaøo zmodyfikowane
przez rozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniajaÎce rozporzaÎdzenie w sprawie warunkoÂw i sposobu organizowania lekcji religii
w szkoøach publicznych, DzU z 1999 r., nr 67, poz. 753.
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wisko31, zÇe wliczanie oceny z religii do sÂredniej ocen mozÇe bycÂ rozstrzygnieÎte przez samaÎ szkoøeÎ w ramach przyjeÎtego przez niaÎ wewnaÎtrzszkolnego systemu oceniania zapisanego w statucie szkoøy32.
Minister Edukacji K. èybacka w roku 2002 zdecydowaøa, zÇe oceny z przedmiotoÂw nadobowiaÎzkowych, w tym takzÇe z religii, nie
mogaÎ sieÎ liczycÂ do sÂredniej, mimo zÇe wczesÂniej decydowaøy o tym
same szkoøy. W zwiaÎzku z tym, na posiedzeniu Komisji WspoÂlnej
w styczniu 2003 r., strona kosÂcielna wyraziøa swe zaniepokojenie,
uwazÇajaÎc, zÇe taka sytuacja deprecjonuje religieÎ jako przedmiot nauczania i rodzi wsÂroÂd ucznioÂw, uczeÎszczajaÎcych na lekcje religii, poczucie niesprawiedliwosÂci. W zwiaÎzku z tym przedstawiciele Episkopatu postulowali powroÂt do rozwiaÎzania stosowanego juzÇ wczesÂniej,
a mianowicie pozostawienie rozstrzygnieÎcia w sprawie wliczania oceny z religii do sÂredniej w kompetencji rady pedagogicznej szkoøy.
Strona rzaÎdowa staøa na stanowisku, zÇe uwzgleÎdniania oceny z religii
w sÂredniej na sÂwiadectwie nie reguluje ani Konkordat, ani umowy
dwustronne. Brak oceny z religii w sÂredniej jest nasteÎpstwem podziaøu przedmiotoÂw na obowiaÎzkowe i nadobowiaÎzkowe, a religia nalezÇaøa do grupy drugiej. Ponadto przedstawiciel MEN podkresÂliø koniecznosÂcÂ gøeÎbokich zmian w ocenie ucznioÂw i przeprowadzaniu egzaminoÂw konÂcowych, szczegoÂlnie egzaminu maturalnego, co miaøo
miecÂ tezÇ zdaniem ministerstwa wpøyw na dyskutowany problem.
W wyniku dyskusji strony podjeÎøy decyzjeÎ o powoøaniu zespoøu do
szczegoÂøowego przedyskutowania zagadnienia i wypracowania
wspoÂlnego stanowiska33.
Temat kontynuowano na posiedzeniu Komisji WspoÂlnej w listopadzie 2004 r., gdzie strona rzaÎdowa podtrzymaøa swe stanowisko, zÇe
ocena z religii nie jest wliczana do sÂredniej na sÂwiadectwie, poniewazÇ
jest przedmiotem nadobowiaÎzkowym, przy czym zaznaczono, zÇe byøoby to mozÇliwe, ale wymaga to zmiany obowiaÎzujaÎcego prawa.
31

Takie tezÇ stanowisko DKiW MEN zostaøo przekazane kuratorom osÂwiaty.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, DKW-4036-17/2000/GP.
33
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 20 stycznia 2003 r., SEP ±
9.4.1.1-2(C34), Teczka nr 9.4.1.1-2, s. 6. Problem wliczania oceny z religii do sÂredniej
na sÂwiadectwie byø tezÇ sygnalizowany przez stroneÎ kosÂcielnaÎ na posiedzeniu Komisji
WspoÂlnej 14 listopada 2003 r.
32
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W konsekwencji ustalono, zÇe do konÂca roku szkolnego MENiS we
wspoÂøpracy z KomisjaÎ Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wypracuje konkretnaÎ propozycjeÎ legislacyjnaÎ, uwzgleÎdniajaÎcaÎ oceneÎ z religii w sÂredniej34.
Sprawa wliczania oceny z religii do sÂredniej ocen na sÂwiadectwie
Â wczesny stan prawny
wroÂciøa na Komisji WspoÂlnej 29 marca 2006 r. O
Ç
byø taki, ze uczenÂ miaø wyboÂr mieÎdzy trzema mozÇliwosÂciami: religia,
etyka lub nieuczeÎszczanie na zÇaden z tych przedmiotoÂw; to sprawiaøo,
zÇe czeÎsÂcÂ ucznioÂw wybieraøa trzeciaÎ mozÇliwosÂcÂ. Biskup K. Nycz wskazaø, zÇe najlepszym rozwiaÎzaniem tej kwestii byøoby przywroÂcenie
alternatywy: religia albo etyka. WyboÂr nalezÇaøby do rodzicoÂw i ucznioÂw, a wybrany przedmiot byøby obowiaÎzkowym i wtedy moÂgøby
bycÂ wliczany do sÂredniej, przy czym ocena nie miaøaby wpøywu na
promocjeÎ do nasteÎpnej klasy. Gøos w tej sprawie zabraø Minister M.
SewerynÂski, ktoÂry zauwazÇyø, zÇe jest to mozÇliwe do uwzgleÎdnienia
z tym, zÇe potrzebna jest taka zmiana stanu prawnego, aby byøa wyrazÂnie dopuszczana taka alternatywa35.
Na zmianeÎ stanu prawnego przyszøo czekacÂ azÇ do rozporzaÎdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniajaÎcego rozporzaÎdzenie w sprawie warunkoÂw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucznioÂw i søuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianoÂw i egzaminoÂw w szkoøach publicznych36, w ktoÂrym w § 1 pkt 1
okresÂlono, zÇe sÂrednia ocen wystawiana jest z przedmiotoÂw obowiaÎzkowych, dodatkowych oraz z religii lub etyki.
Trzeba w tym miejscu wspomniecÂ, zÇe obecnie (luty 2008 rok)
sprawa wliczania oceny z religii do sÂredniej ocen jest ± na wniosek
LiD-u ± na wokandzie Trybunaøu Konstytucyjnego i czeka na swe
rozpatrzenie. W zwiaÎzku z tym strona kosÂcielna na ostatnim posiedzeniu Komisji WspoÂlnej 13 lutego 2008 r. postulowaøa, by w razie
34

ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 17 listopada 2004 r., SEP ±
9.4.1.1-2(C56), Teczka nr 9.4.1.1-2, s. 4-5.
35
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 29 marca 2006 r., SEP ±
9.4.1.1-2(C66), Teczka nr 9.4.1.1-2, s. 4-6. Warto tu wspomniecÂ, zÇe na tym posiedzeniu,
obok wliczania oceny z religii do sÂredniej ocen na sÂwiadectwie szkolnym, pojawiøa sieÎ
tezÇ kwestia zdawania egzaminu z religii na maturze.
36
DzU z 2007 r., nr 130, poz. 906.
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stwierdzenia przez Trybunaø braku sprzecznosÂci rozporzaÎdzenia Ministra Edukacji z KonstytucjaÎ, utrzymany zostaø w mocy obecny stan
prawny, ktoÂry pozwala wliczacÂ oceneÎ z religii do sÂredniej. Ponadto
przedstawiciele Episkopatu ponownie podniesÂli spraweÎ egzaminu
dojrzaøosÂci z religii, zaznaczajaÎc, zÇe trwajaÎ zaawansowane prace
nad wprowadzeniem matury z religii. Na poziomie merytorycznym
opracowano juzÇ standardy maturalne dla religii katolickiej, a w dwoÂch
diecezjach rozpoczeÎto program pilotazÇowy majaÎcy na celu wdrozÇenie
egzaminu. JesÂli chodzi o rozwiaÎzania prawne, w prace wøaÎczyøy sieÎ tezÇ
inne zwiaÎzki wyznaniowe, ktoÂre organizujaÎ nauczanie religii w szkole.
Strona rzaÎdowa stwierdziøa, zÇe jest otwarta na wspoÂøpraceÎ i dyskusjeÎ
eksperckaÎ, zwøaszcza w perspektywie przygotowywania reformy systemu edukacji.
2. REGULACJA SPRAW MAJAÎTKOWYCH KOSÂCIOèA

WsÂroÂd tematoÂw podejmowanych na forum Komisji WspoÂlnej,
dotyczaÎcych spraw majaÎtkowych i ekonomicznych KosÂcioøa, na
szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ prace Komisji MajaÎtkowej, funkcjonowanie Funduszu KosÂcielnego czy tezÇ przeksztaøcanie wieczystej dzierzÇawy nieruchomosÂci.
2.1. DZIAèALNOSÂCÂ KOMISJI MAJAÎTKOWEJ

W nowej sytuacji po 1989 r. konieczne byøo dokonanie zmian
we wzajemnych relacjach panÂstwo ± KosÂcioÂø; dotyczyøo to roÂwniezÇ
spraw majaÎtkowych. W tym celu ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP w art. 62 powoøaøa
KomisjeÎ MajaÎtkowaÎ, zajmujaÎcaÎ sieÎ roszczeniami osoÂb prawnych
KosÂcioøa katolickiego, ktoÂrym zostaø zabrany majaÎtek z naruszeniem prawa ustanowionego przez wøadzeÎ komunistycznaÎ. Tak wieÎc
ustawa ta nie kwestionuje skutkoÂw komunistycznych reform ustrojowych, na mocy ktoÂrych odebrano KosÂcioøowi niemal wszystko, co
posiadaø. Stworzyøa tylko waÎskaÎ mozÇliwosÂcÂ rewindykacji tych doÂbr,
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ktoÂre zagarnieÎte zostaøy KosÂcioøowi wbrew prawu obowiaÎzujaÎcemu
w PRL37.
Na posiedzeniu Komisji WspoÂlnej w maju 1990 r. strona rzaÎdowa
uznaøa, zÇe KosÂcioÂø ma prawo do wszystkich nieruchomosÂci, ktoÂre
zostaøy mu zabrane z naruszeniem prawa i nie podlega to zÇadnej
dyskusji. W tej sytuacji Minister Edukacji Narodowej zwroÂciø sieÎ
z prosÂbaÎ, by w stosunku do instytucji osÂwiatowych proces rewindykacji przebiegaø stopniowo, tak by nie doprowadzicÂ do natychmiastowego usunieÎcia dotychczasowych uzÇytkownikoÂw, gdyzÇ w przeciwnym razie, np. w Krakowie osÂwiata w jednym momencie straci
3/4 lokali. Strona kosÂcielna zaznaczyøa, zÇe odzyskiwaniem zabranych
nieruchomosÂci zajmowacÂ sieÎ beÎdzie ustawowo w tym celu powoøana
dwustronna Komisja MajaÎtkowa, ktoÂra ma szczegoÂøowo okresÂlone
zasady procedowania38, tak wieÎc ¹posteÎpowanie regulacyjneº beÎdzie
dokonywacÂ sieÎ w ¹majestacie prawa i sprawiedliwosÂciº39.
PrzyznacÂ trzeba, zÇe Biuro do Spraw WyznanÂ przygotowaøo projekt regulacji majaÎtkowych dotyczaÎcych zrekompensowania KosÂcioøowi strat poniesionych na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej, ale proces legislacyjny posuwaø sieÎ powoli, poza tym pojawiaøa sieÎ koniecznosÂcÂ nowelizacji ustawy o stosunku panÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego z 1989 r.40 Projekt nowelizacji tej ustawy
przedstawiono i zaakceptowano na Komisji WspoÂlnej 10 czerwca
1991 r. i dotyczyø gøoÂwnie art. 60 ust. 1 pkt 5, art. 61 ust. 1 pkt 2 i 6a
oraz art. 70a41. Sprawa wypøacania przez panÂstwo odszkodowanÂ za
przejeÎte nieruchomosÂci byøa podnoszona tezÇ na Komisji WspoÂlnej
w marcu 1993 r. Jednak oÂwczesny budzÇet nie dawaø takiej mozÇliwosÂci, poinformowano jednak, zÇe przygotowywana jest ustawa o repry37

M. Przeciszewski, PanÂstwo ± KosÂcioÂø w Polsce: zarys wzajemnych relacji po
1989 r., s. 28.
38
Art. 63 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP.
39
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 18 maja 1990 r., s. 17-26.
40
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 16 lutego 1991 r., s. 3.
41
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 10 czerwca 1991 r., s. 1-2. Po
kroÂtkiej dyskusji i wyjasÂnieniu waÎtpliwosÂci strona kosÂcielna wyraziøa zgodeÎ na nadanie
biegu prawnego projektowi nowelizacji tej ustawy.
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watyzacji, ktoÂra miaøa przewidywacÂ pewne wynagrodzenie. Na propozycjeÎ, by panÂstwo pøaciøo przynajmniej czynsz, okazaøo sieÎ, zÇe to
tezÇ nie jest mozÇliwe, bo nie byøo uregulowanych praw wøasnosÂci42.
W zwiaÎzku z pracami Komisji MajaÎtkowej waÎtpliwosÂci interpretacyjnych przysporzyø art. 63 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego, dotyczaÎcy zasad ustalania odszkodowanÂ za przejeÎte
mienie kosÂcielnych osoÂb prawnych w ¹posteÎpowaniach regulacyjnychº. Wykøadni art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3 dostarczyø protokoÂø ustalenÂ
Komisji WspoÂlnej w sprawie zasad ustalania odszkodowanÂ za przejeÎte mienie KosÂcioøa, ktoÂry zostaø podpisany 22 czerwca 2001 r. PrzyjeÎto woÂwczas, zÇe podstawaÎ ustalania odszkodowanÂ, w tym takzÇe
w formie nieruchomosÂci zamiennej, powinna bycÂ wartosÂcÂ nieruchomosÂci przejeÎtej okresÂlona wedøug stanu jej zagospodarowania na
dzienÂ utraty praw oraz wedøug cen na dzienÂ orzekania o odszkodowaniu43.
Innym problemem byøa postawa Agencji NieruchomosÂci Rolnej,
ktoÂra odmawiaøa wykonania decyzji Komisji MajaÎtkowej, polegajaÎcej na przekazaniu podmiotom kosÂcielnym, beÎdaÎcym stronaÎ posteÎpowania, tzw. mienia zamiennego, do czego ustawowo byøa zobowiaÎzana. Strona rzaÎdowa potwierdziøa woleÎ jak najszybszego zakonÂczenia posteÎpowanÂ toczaÎcych sieÎ przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ, dlatego
powoøano dwustronnaÎ grupeÎ roboczaÎ do wypracowania wspoÂlnego
stanowiska, ktoÂre umozÇliwiøoby szybkie zakonÂczenie toczaÎcych sieÎ
posteÎpowanÂ i zamknieÎcie prac Komisji44.
Na posiedzeniu Komisji WspoÂlnej w marcu 2006 r. strona kosÂcielna zgøosiøa kolejne sprawy, a mianowicie wystaÎpiøa o ustalenie
wiaÎzÇaÎcego stanowiska RzaÎdu RP i Episkopatu dla potrzeb orzeczniczych Komisji MajaÎtkowej w przedmiocie prawidøowo zgøoszonych
roszczenÂ kosÂcielnych osoÂb prawnych z terenu tzw. Ziem Odzyska42

ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 22 marca 1993 r., SEP ±
03050-B1(11), Teczka nr 3.4.1-14(7-22), s. 11. (reÎkopis)
43
Szerzej zobacz ProtokoÂø ustalenÂ Komisji WspoÂlnej przedstawicieli RzaÎdu RP
i Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zasad ustalania odszkodowanÂ za przejeÎte
mienie KosÂcioøa z 22 czerwca 2001 r., ZaøaÎcznik nr 2, SEP ± 9.4.1.1-2(C16), Teczka nr
9.4.1.1-2.
44
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 17 listopada 2004 r., s. 3-4.

184

JANUSZ MAJDA

nych. Chodziøo tu o rozwiaÎzanie problemu wynikajaÎcego z uchwaøy
SaÎdu NajwyzÇszego z 1959 r.45, ktoÂra odmawiajaÎc podmiotom kosÂcielnym na Ziemiach Odzyskanych osobowosÂci prawnej prawa publicznego, proÂbowaøa usankcjonowacÂ odebranie im majaÎtku. Minister
Ziobro uznaø, zÇe w wyniku wsteÎpnej oceny mozÇna by uznacÂ, zÇe orzeczenie SaÎdu NajwyzÇszego z 1959 r., w obecnym stanie prawnym, nie
ma mocy wiaÎzÇaÎcej, mozÇe natomiast bycÂ wyøaÎcznie punktem odniesienia dla innych saÎdoÂw. Zaznaczyø jednak, zÇe sprawa wymaga jeszcze
dyskusji. Ponadto zwroÂcono sieÎ z prosÂbaÎ o potwierdzenie istniejaÎcego obowiaÎzku zaspokajania roszczenÂ kosÂcielnych osoÂb prawnych
w postaci mienia zamiennego, przez Agencje NieruchomosÂci Rolnych Skarbu PanÂstwa, zgodnie z obowiaÎzujaÎcymi przepisami prawa.
Minister Skarbu zapewniø, zÇe po zapoznaniu sieÎ z materiaøami oraz
po rozmowach z Prezesem Agencji stanowisko w tej sprawie zostanie
przedøozÇone stronie kosÂcielnej. Wreszcie zwroÂcono sieÎ z prosÂbaÎ
o przywroÂcenie terminu skøadania wnioskoÂw do Komisji MajaÎtkowej,
przez kosÂcielne osoby prawne, ktoÂre nie zdaÎzÇyøy tego uczynicÂ do
konÂca grudnia 1992 r., z powodu trudnosÂci w kompletowaniu dokumentacji, chodziøo o termin poÂøroczny na zgøaszanie rzeczy zalegøych.
Premier L. Dorn wyjasÂniø, zÇe wedøug niego taka mozÇliwosÂcÂ istnieje,
podobnie jak dwie pozostaøe kwestie wymaga to jednak analizy i rozeznania, ale zapewniø, zÇe strona rzaÎdowa zapozna sieÎ z przedstawionaÎ problematykaÎ46.
2.2. FUNKCJONOWANIE FUNDUSZU KOSÂCIELNEGO

Na wsteÎpie nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe o ile Komisja MajaÎtkowa zajeÎøa
sieÎ regulacjaÎ spraw dotyczaÎcych bezprawnego zajeÎcia nieruchomosÂci
przez panÂstwo kosÂcielnym osobom prawnym, o tyle Fundusz KosÂcielny, ustanowiony przez ustaweÎ z 20 marca 1950 r. o przejeÎciu przez
PanÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎczeniu proboszczom posiadania go45
Zob. Uchwaøa SaÎdu NajwyzÇszego z dnia 19 grudnia 1959 r., 1 CO 42/59, OSN
z 1960 r., t. II, poz. 33.
46
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 29 marca 2006 r., s. 6-8.
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spodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego47, jest formaÎ
rekompensaty za majaÎtek osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego, zabrany zgodnie z obowiaÎzujaÎcym po wojnie, ale niegodziwym prawem
(np. dekrety PKWN, dekret o upanÂstwowieniu lasoÂw, ustawa o dobrach martwej reÎki). PrzejmujaÎc majaÎtek KosÂcioøa, wøadze zobowiaÎzaøy sieÎ stworzycÂ tzw. Fundusz KosÂcielny48 i corocznie przekazywacÂ
okresÂlonaÎ budzÇetem kwoteÎ na potrzeby KosÂcioøoÂw zarejestrowanych
w RP.
Sprawa Funduszu KosÂcielnego pojawiøa sieÎ na posiedzeniu Komisji WspoÂlnej w marcu 1993 r. Strona kosÂcielna podkresÂliøa, zÇe przez
caøe lata (od lat 50.) Fundusz ten søuzÇyø celom dywersyjnym. Poza
tym nikt dokøadnie nie wiedziaø, ile ziemi przejeÎto i jakie byøy z tego
dochody. Przez prawie 40 lat KosÂcioÂø nie otrzymaø z Funduszu zÇadnych sÂrodkoÂw. Cele, ktoÂre wyliczaø art. 9 ust. 1 ustawy z 1950 r.
o dobrach martwej reÎki, z biegiem czasu staøy sieÎ w pewnym stopniu
nieaktualne, ale mozÇna je byøo rozszerzycÂ, co tezÇ zostaøo zrobione49.
ZwroÂcono sieÎ z pytaniem, czy Fundusz KosÂcielny istniejaÎcy w budzÇecie nie moÂgøby bycÂ powieÎkszony i czy nie daøoby sieÎ obliczycÂ, jak go
podzielicÂ. Trzeba poøozÇycÂ kres wszelkim rewindykacjom, doprowadzicÂ do tego, by z Funduszu korzystali ci, ktoÂrym dobra zajeÎto, a przynajmniej by w podziale byøa jakasÂ proporcja. Minister Rokita przyznaø, zÇe istnieje problem systemowego zapewnienia sÂrodkoÂw utrzymania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w tym KosÂcioøa katolickiego.
Stwierdziø tezÇ, zÇe nie istnieje zÇaden zwiaÎzek mieÎdzy zagarnieÎtymi
ziemiami a Funduszem KosÂcielnym, ktoÂry jest czysto budzÇetowym
funduszem, przeznaczonym na ZUS duchownych, kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ, na odbudoweÎ, remonty i konserwacjeÎ obiektoÂw
sakralnych. To, czy uda sieÎ zwieÎkszycÂ fundusz, zalezÇy od budzÇetu.
Abp Stroba zauwazÇyø, zÇe panÂstwo zabraøo KosÂcioøowi majaÎtek i jesÂli
obecnie dochoÂd z tego majaÎtku nie istnieje, to nie jest to wina KosÂ47

DzU z 1950 r., nr 9, poz. 87.
OrganizacjeÎ, organa i tryb dziaøania Funduszu KosÂcielnego okresÂla statut stanowiaÎcy zaøaÎcznik do uchwaøy nr 148 Rady MinistroÂw z dnia 7 listopada 1991 r.
w sprawie statutu Funduszu KosÂcielnego, MP z 1991 r., nr 39, poz. 279.
49
RozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celoÂw Funduszu KosÂcielnego, DzU z 1990 r., nr 61, poz. 354.
48
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cioøa. KonÂczaÎc ten temat, strona rzaÎdowa wyraziøa koniecznosÂcÂ uregulowania statusu finansowego KosÂcioøa wobec panÂstwa50.
Problem wroÂciø na Komisji WspoÂlnej w 1999 r. w zwiaÎzku z niepokojaÎcymi sygnaøami o braku pienieÎdzy w budzÇecie na Fundusz
KosÂcielny. Przedstawiciele rzaÎdu zapewnili, zÇe mimo faktycznych
trudnosÂci finansowych wystarczy na opøacenie skøadek duchownych,
mogaÎ natomiast wystaÎpicÂ trudnosÂci, jesÂli chodzi o dotacje na remonty
zabytkoÂw51. W 2000 r. Prezes Funduszu KosÂcielnego, T. KaminÂska,
poinformowaøa, zÇe zabezpieczenie skøadek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne duchownych jest zapewnione. Zgøosiøa koniecznosÂcÂ wyceny Funduszu, a w tym okresÂlenia skøadnikoÂw majaÎtkowych, ktoÂre beÎdaÎ stanowiøy podstaweÎ wyceny. Ponadto stwierdziøa,
zÇe byøoby dobrze, gdyby decyzje co do podziaøu III czeÎsÂci Funduszu
(dziaøalnosÂcÂ charytatywna, remonty zabytkoÂw) podejmowaøa specjalnie w tym celu powoøana Rada Konsultacyjna52. WystaÎpiø tezÇ problem braku wpøat z Funduszu KosÂcielnego do ZUS skøadek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne osoÂb duchownych. Przedstawiciel
MSWiA zapewniø jednak, zÇe wpøaty byøy dokonywane, tylko nie saÎ
uwidocznione na kontach indywidualnych z powodu braku w ZUS
uruchomienia elektronicznego systemu kont indywidualnych, staÎd
problem ten dotyczyø wszystkich ubezpieczonych i, jak zapewniaøa
Prezes ZUS, beÎdzie rozwiaÎzany wraz z uruchomieniem systemu elektronicznego w sierpniu 2001 r.53
W zwiaÎzku z przyznawaniem dotacji z Funduszu KosÂcielnego
wystaÎpiø tezÇ problem selekcji wnioskoÂw, a mianowicie: czy nadal
udzielacÂ wielu dotacji na niskim poziomie, czy tezÇ zmniejszycÂ liczbeÎ
dotacji, a skoncentrowacÂ sieÎ na szczegoÂlnie wazÇnych inicjatywach
i wspieracÂ je wieÎkszymi sÂrodkami. Premier L. Dorn podkresÂliø, zÇe
dla strony rzaÎdowej byøoby uøatwieniem, gdyby selekcja wnioskoÂw
50

ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 22 marca 1993 r., s. 8-9.
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 23 marca 1999 r., SEP ± 3.4.13(20), Teczka nr 3.4.1, s. 3-4.
52
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 28 lutego 2000 r., ZaøaÎcznik
nr 1, SEP ± 9.4.1.1-2(C1), Teczka nr 9.4.1.1-2, s. 3.
53
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 19 czerwca 2001 r., ZaøaÎcznik
nr 1, SEP ± 9.4.1.1-2(C16), Teczka nr 9.4.1.1-2, s. 5.
51
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byøa dokonywana juzÇ na roÂzÇnych szczeblach zorganizowania strony
kosÂcielnej. Przedstawiciele Episkopatu poparli potrzebeÎ wsteÎpnej
selekcji wnioskoÂw po stronie kosÂcielnej juzÇ na poziomie diecezji.
Ponadto przypomnieli, zÇe przy rozpatrywaniu wnioskoÂw miaø bycÂ
obecny tezÇ przedstawiciel KosÂcioøa, obecnie zasÂ zapis ten nie jest
respektowany. Uznano za stosowne powoøacÂ dwustronny zespoÂø, ktoÂry wypracuje wspoÂlne stanowisko w omawianych sprawach54.
ReasumujaÎc trzeba stwierdzicÂ, zÇe obecne funkcjonowanie Funduszu KosÂcielnego, jak pokazuje czas, ma wiele mankamentoÂw,
chocÂby ze wzgleÎdoÂw politycznych. Od czasu do czasu Fundusz jest
narazÇony na ataki siø politycznych nieprzyjaznych KosÂcioøowi, zwøaszcza nasila sieÎ to w okresie konstruowania budzÇetu, powodujaÎc, zÇe
finanse KosÂcioøa saÎ uzalezÇnione od panÂstwa i od ukøadoÂw politycznych.
2.3. PRZEKSZTAèCANIE WIECZYSTEJ DZIERZÇAWY NIERUCHOMOSÂCI
WE WèASNOSÂCÂ

ZajmujaÎc sieÎ zagadnieniami dotyczaÎcymi majaÎtku KosÂcioøa katolickiego, trzeba w tym miejscu wspomniecÂ o kwestiach dotyczaÎcych
uregulowania prawa wøasnosÂci nieruchomosÂci beÎdaÎcych w wieczystym uzÇytkowaniu KosÂcioøa.
MozÇliwosÂcÂ nieodpøatnego przepisania dzierzÇawy wieczystej gruntoÂw zajmowanych przez kosÂcielne osoby prawne na wøasnosÂcÂ z wpisem do ksieÎgi wieczystej staøa sieÎ, na wniosek strony kosÂcielnej,
przedmiotem posiedzenia Komisji WspoÂlnej w grudniu 2000 r. SpraweÎ przeksztaøcania formy uzÇytkowania przez kosÂcielne osoby prawne
z wieczystej dzierzÇawy nieruchomosÂci we wøasnosÂcÂ na tzw. Ziemiach
Odzyskanych przewidywaøa ustawa z 1971 r.55, natomiast dla pozo54

ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 29 marca 2006 r., s. 11-12.
Ustawa z 23 czerwca 1971 r. o przejsÂciu na osoby prawne KosÂcioøa Rzymskokatolickiego oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wøasnosÂci niektoÂrych
nieruchomosÂci poøozÇonych na Ziemiach Zachodnich i PoÂønocnych, DzU z 1971 r.,
nr 16, poz. 156. Dalsza regulacja tego zagadnienia znajduje sieÎ w art. 70a Ustawy
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP dodanym przez art. 1 pkt 5 ustawy
55
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staøych ziem okresÂlaøa ustawa z 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego. Mimo to niektoÂrzy wojewodowie utrudniali przeprowadzenie tych procedur56. Minister KaczynÂski przyznaø, zÇe jesÂli
chodzi o spraweÎ na tzw. Ziemiach Odzyskanych mozÇna znalezÂcÂ rozwiaÎzanie. JesÂli chodzi o pozostaøe ziemie, stwierdziø, zÇe w sÂwietle
prawa, szczegoÂlnie po wyroku Trybunaøu Konstytucyjnego z 12
kwietnia 2000 r.57, Skarb PanÂstwa mozÇe przeprowadzicÂ takie procedury przeksztaøcenia wøasnosÂci wyøaÎcznie przez sprzedazÇ po okresÂlonych cenach, gdyzÇ w tym przypadku prawo jest precyzyjne i sÂcisÂle
okresÂla procedury. Ustalono, zÇe strona kosÂcielna przekazÇe wykaz
miejsc, gdzie pojawiøy sieÎ wspomniane trudnosÂci proceduralne, a poza
tym omawiana sprawa zostanie doprecyzowana w grupie roboczej58.
Spotkanie robocze odbyøo sieÎ w marcu 2001 r. i byøo posÂwieÎcone
sprawie nieodpøatnego przepisania dzierzÇawy wieczystej gruntoÂw zajmowanych przez kosÂcielne osoby prawne na wøasnosÂcÂ z wpisem do
ksieÎgi wieczystej na Ziemiach Zachodnich. Ustalono, zÇe rozwiaÎzanie
w tej sprawie zostanie przesøane przez stroneÎ rzaÎdowaÎ do wojewodoÂw, a przez stroneÎ kosÂcielnaÎ do zainteresowanych instytucji kosÂcielnych. Ponadto strona rzaÎdowa zadeklarowaøa tezÇ zwolnienie KosÂcioøa z opøat saÎdowych przy zaøatwianiu tego typu spraw, gdyzÇ takie
zwolnienia posiadaøy juzÇ inne KosÂcioøy59.
Minister SprawiedliwosÂci L. KaczynÂski 12 kwietnia 2001 r. przedstawiø stronie kosÂcielnej opinieÎ na temat kosztoÂw przenoszenia z uzÇytkowania wieczystego na wøasnosÂcÂ nieruchomosÂci. Po dokonÂczeniu
niezbeÎdnych ekspertyz, minister zobowiaÎzaø sieÎ przedstawicÂ propozycje nowych opøat dla KosÂcioøa przy wpisach do ksiaÎg wieczystych,
z dnia 11 pazÂdziernika 1991 r. (DzU z 1991 r., nr 107, poz. 459) o zmianie niniejszej
ustawy.
56
Jako przykøad podano jedno ze zgromadzenÂ zakonnych na terenie archidiecezji lubelskiej.
57
Zob. Wyrok Trybunaøu Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2000 r., K. 8/98,
OTK ZU z 2000 r., t. 3, poz. 87, DzU z 2000 r., nr 28, poz. 352.
58
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 7 grudnia 2000 r., SEP ±
9.4.1.1-2(C4), Teczka nr 9.4.1.1-2, s. 3.
59
Notatka ze spotkania roboczego z Wicepremierem L. Komoøowskim w dniu
8 marca 2001 r., SEP ± 9.4.1.1-2(C13).
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a po uzgodnieniu z przedstawicielami Episkopatu miaø podjaÎcÂ, w porozumieniu z Ministrem FinansoÂw, inicjatyweÎ legislacyjnaÎ nowelizacji przepisoÂw rozporzaÎdzenia Ministra SprawiedliwosÂci z dnia
17 grudnia 1996 r. w sprawie okresÂlenia wysokosÂci wpisoÂw w sprawach cywilnych60. Ustalono roÂwniezÇ, zÇe zostanie przygotowany projekt wydawania przez wojewodoÂw decyzji stwierdzajaÎcych przejsÂcie
na wøasnosÂcÂ nieruchomosÂci pozostajaÎcych w uzÇytkowaniu wieczystym KosÂcioøa na Ziemiach Zachodnich. Ponadto minister KaczynÂski
podjaÎø sieÎ przedstawicÂ stronie kosÂcielnej model posteÎpowania duchownych przed urzeÎdami panÂstwowymi w sprawie przeksztaøcania
uzÇytkowania wieczystego we wøasnosÂcÂ61.
PODSUMOWANIE

Analiza interesujaÎcego nas zagadnienia pozwala stwierdzicÂ, zÇe
w latach 1989 ± 2008 przedmiotem spotkanÂ Komisji WspoÂlnej byøy
nie tylko sprawy wynikajaÎce z art. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa, a wieÎc zwiaÎzane z rozwojem stosunkoÂw
mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem oraz interpretacjaÎ tejzÇe ustawy i jej
wykonywaniem. Wiele miejsca posÂwieÎcono roÂwniezÇ sprawom biezÇaÎcym, jak np. powoÂdzÂ w roku 1997 czy tezÇ pielgrzymki papieskie.
MozÇna stwierdzicÂ, zÇe prawie zasadaÎ byøo umieszczanie w programie
kazÇdego posiedzenia Komisji WspoÂlnej punktu obrad, ktoÂry posÂwieÎcony byø sprawom biezÇaÎcym. To wszystko sÂwiadczy o tym, jak szerokim spektrum spraw zajmowaøa sieÎ Komisja WspoÂlna.
Po roku 1989 mozÇna zauwazÇycÂ widoczne ocieplenie stosunkoÂw
panÂstwo ± KosÂcioÂø, co znajdowaøo roÂwniezÇ swoje odzwierciedlenie na
pøaszczyzÂnie Komisji WspoÂlnej. OczywisÂcie zaznaczycÂ trzeba, zÇe atmosfera panujaÎca wewnaÎtrz Komisji WspoÂlnej ulegaøa zmianom
w zwiaÎzku ze zmianami na arenie politycznej. Niemniej jednak, dzieÎki ustawie o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w RP, Komisja WspoÂlna otrzymaøa ustawowaÎ legitymacjeÎ swego istnienia
60
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DzU z 1996 r., nr 154, poz. 753.
ProtokoÂø z posiedzenia Komisji WspoÂlnej w dniu 19 czerwca 2001 r., s. 4-5.
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i dziaøania, a dzieÎki temu mogøa bycÂ pøaszczyznaÎ dialogu mieÎdzy
RzaÎdem a Episkopatem, bez wzgleÎdu na to, kto sprawowaø w kraju
wøadzeÎ. PrzyznacÂ trzeba roÂwniezÇ, zÇe zasadnicza wartosÂcÂ spotkanÂ
przedstawicieli RzaÎdu i Episkopatu w ramach Komisji WspoÂlnej
przejawiaøa sieÎ w tym, zÇe chocÂ na spotkaniach zazwyczaj nie dochodziøo do podejmowania wiaÎzÇaÎcych decyzji, to jednak powoøywano
dwustronne zespoøy robocze zajmujaÎce sieÎ przygotowywaniem rozwiaÎzanÂ, ktoÂre w swej finalnej wersji mogøy odpowiadacÂ oczekiwaniom ukøadajaÎcych sieÎ stron.
THE ACTIVITY OF THE JOINT COMMISSION FROM 1989 TO 2008 AS
A MANIFESTATION OF DIALOGUE BETWEEN CHURCH AND STATE
IN LIGHT OF SELECTED ISSUES

Summary
Poland, after the political transformation in 1989, saw the normalization of the relations with respect to individual churches and religious
denominations. An indication of that state of affairs was the adoption of
a clear legal basis for the Joint Commission of the representatives of the
Government of the Republic of Poland and the Conference of the
Polish Episcopate, in accordance with art. 4 of the act of 17 May,
1989, on the relationship between the State and the Catholic Church
in the Republic of Poland. The main objective of the Joint Commission
is to examine the problems related both to the development of ChurchState relations and to the interpretation and execution of the aforementioned act.
From 1989 to 2008 the Joint Commission gathered 32 times, and
among the most frequently discussed issues one can enumerate those
concerning Church estates and religious education at school. Also some
current matters typically appeared on the agenda.
One ought to emphasize that despite the new reality after 1989, the
atmosphere within the Joint Commission differed depending on the changes in the political arena. Nevertheless, owing to the above-mentioned act
on the relationship between Church and State, the Joint Commission
gained the statutory basis of its existence and activity, and constituted
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a plane of dialogue between the Government and the Episcopate, irrespective of the ruling party.

The main value of the meetings of the representatives of the
Government and the Episcopate lay in appointing bilateral teams
who worked on preparing solutions which could finally prove acceptable to both negotiating parties.

