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sieÎ wokoÂø sprawy wliczania stopnia z religii do sÂredniej ocen, a takzÇe
mozÇliwosÂci zdawania religii jako przedmiotu maturalnego.
Na zakonÂczenie Kompetencje Komisji Konkordatowej Stolicy Apostolskiej i RzaÎdu RP przedstawiø ks. dr Witold Adamczewski. Umocowaniem prawnym dziaøalnosÂci komisji jest regulacja art. 22 ust. 2 Konkordatu. Faktycznie powoøane zostaøy dwie komisje: kosÂcielna i rzaÎdowa. Zadaniem ich jest wprowadzenie w zÇycie przepisoÂw Konkordatu oraz podejmowanie problemoÂw zwiaÎzanych z relacjami panÂstwo±KosÂcioÂø. Komisje
zajmowaøy sieÎ juzÇ nasteÎpujaÎcymi zagadnieniami: wprowadzeniem w zÇycie
przepisoÂw dotyczaÎcych uznania przez panÂstwo skutkoÂw cywilnych maøzÇenÂstw wyznaniowych, sprawaÎ ubezpieczenÂ osoÂb duchownych, organizacjaÎ nauczania religii w przedszkolach, statusem prawnym szkoÂø wyzÇszych
prowadzonych przez KosÂcioÂø oraz wydziaøoÂw teologii na uniwersytetach
panÂstwowych, duszpasterstwem w szpitalach i wieÎzieniach, sprawaÎ uzyskiwania osobowosÂci prawnej przez osoby prawa kanonicznego, a takzÇe
problematykaÎ wspoÂøpracy w zakresie ochrony i udosteÎpniania archiwalioÂw znajdujaÎcych sieÎ w zbiorach kosÂcielnych. TrwajaÎ prace nad opracowaniem caøosÂciowych zasad finansowania dziaøalnosÂci KosÂcioøa.
ZaroÂwno prelegenci, jak i uczestnicy dyskusji wienÂczaÎcej obrady Konkordat Polski oceniali jako nowoczesny i modelowy w krajach postkomunistycznych. Zwracano uwageÎ, izÇ posÂrednio przyczyniø sieÎ on takzÇe do
poszanowania praw innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Umowa
konkordatowa, jak oceniono z perspektywy czasu, przyczyniøa sieÎ do budowania pokoju religijnego i spoøecznego w Polsce, a realizacja jej postanowienÂ zaowocowaøa wzrostem dobra wspoÂlnego, zaroÂwno dla KosÂcioøa,
jak i dla panÂstwa i ludzi w Polsce. KonÂczaÎc obrady, ks. prof. dr hab. JoÂzef
WrocenÂski zapowiedziaø publikacjeÎ wygøoszonych podczas konferencji
referatoÂw w kwartalniku ¹Prawo Kanoniczneº.
Marta Ordon

V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego Bilateralizm w stosunkach panÂstwowo-kosÂcielnych, KrasnobroÂd, 13-15 maja 2008 r.
W dniach 13-15 maja 2008 r. Wydziaø Zamiejscowy Nauk Prawnych
i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim zorganizowaø ogoÂlno-
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polskie sympozjum poøaÎczone z juzÇ V Zjazdem Katedr i WykøadowcoÂw
Prawa Wyznaniowego. Tym razem tematem obrad uczyniono Bilateralizm w stosunkach panÂstwowo-kosÂcielnych. Na miejsce Zjazdu wybrano
jeden z osÂrodkoÂw szkoleniowo-rekreacyjnych poøozÇonych w Krasnobrodzie, malowniczym miasteczku uzdrowiskowym na Roztoczu. Zjazd otworzyø ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, Dziekan WZNPiE KUL, ktoÂry zwroÂciø
uwageÎ, zÇe wyboÂr tematu Zjazdu zwiaÎzany jest z przypadajaÎcaÎ w tym roku
15. rocznicaÎ podpisania Konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczpospolitaÎ PolskaÎ oraz 10. rocznicaÎ jego ratyfikacji. Organizatorzy sympozjum postanowili jednak nie ograniczacÂ sieÎ jedynie do umowy konkordatowej, ale zagadnienie potraktowacÂ wielopøaszczyznowo, wøaÎczajaÎc sieÎ do
dyskusji nad sposobem ujeÎcia zasady bilateralnosÂci w obowiaÎzujaÎcej Konstytucji RP.
Obrady podzielone zostaøy na cztery sesje tematyczne. Sesji I posÂwieÎconej aspektom filozoficzno-historycznym przewodniczyø ks. prof. dr hab.
Henryk Misztal (KUL). RozpoczaÎø jaÎ referat ks. prof. dra hab. Tadeusza
Guza pt. Podstawy filozoficzne stosunkoÂw panÂstwowo-kosÂcielnych.
W swoim wystaÎpieniu prelegent wskazaø na koniecznosÂcÂ zakotwiczenia
relacji panÂstwo±KosÂcioÂø w Polsce w prawie naturalnym. Kolejny wykøad
pt. ChciecÂ i rozumiecÂ ± przykøady budowania dwustronnych relacji panÂstwo±KosÂcioÂø wygøosiø ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
(UJ). Wskazaø on konkretne przykøady wspoÂøpracy i budowania relacji
zaczerpnieÎte z modelu przyjeÎtego w Stanach Zjednoczonych. WspoÂøpraceÎ
KosÂcioøa i panÂstwa w zwalczaniu herezji w dawnej Polsce przyblizÇyø mgr
Maciej Mikuøa (UJ). Z kolei dr Jacek Dziobek-RomanÂski (KUL) przedstawiø EwolucjeÎ form regulacji sytuacji prawnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce Ludowej. ZwroÂciø uwageÎ, izÇ w PRL recypowano ± z drobnymi zmianami ± system radziecki nadajaÎcy zwiaÎzkom wyznaniowym status stowarzyszenÂ prywatnych. NasteÎpnie gøos zabraø dr Andrzej SzymanÂski (UO), przyblizÇajaÎc temat Likwidacja szpitali zakonnych w latach 1949-1958 jako przejaw braku bilateralizmu. Wskazaø podstawy prawne dokonywanych likwidacji, jak roÂwniezÇ zobrazowaø problem konkretnymi
przykøadami upanÂstwowiania szpitali prowadzonych przez zgromadzenia
zakonne.
PopoøudniowaÎ czeÎsÂcÂ obrad w ramach pierwszej sesji rozpoczaÎø referat
dra Zdzisøawa Zarzyckiego (UJ) pt. Porozumienia RzaÎdu z KonferencjaÎ
Episkopatu Polski w sprawie organizacji duszpasterstwa katolickiego
w policji, søuzÇbie celnej i strazÇy granicznej. Jako przykøad pozytywnych
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relacji we wzajemnych stosunkach panÂstwo±KosÂcioÂø wskazaø on mozÇliwosÂcÂ
zorganizowania i funkcjonowania wyspecjalizowanego duszpasterstwa
w roÂzÇnych grupach zawodowych. Kolejny wykøad pt. EfektywnosÂcÂ dialogu
prowadzonego w ramach Komisji WspoÂlnej wygøosiø ks. prof. dr hab.
Henryk Misztal. Komisja WspoÂlna, nazywana poczaÎtkowo KomisjaÎ MieszanaÎ, powstaøa w 1949 r. Owocem prac tej Komisji byøy m.in. porozumienia zawarte mieÎdzy RzaÎdem a Episkopatem Polski w 1950 i 1956 r. TematykeÎ porozumienia z 1950 r. podjaÎø nasteÎpnie w swoim wystaÎpieniu
prof. dr hab. Krzysztof Krasowski (UAM). PrzedstawiajaÎc GenezeÎ ¹Porozumieniaº mieÎdzy RzaÎdem RP a Episkopatem Polski z 14 kwietnia
1950 r., przypomniaø okolicznosÂci zawarcia porozumienia oraz stanowisko
Stolicy Apostolskiej wobec faktu jego zawarcia. Jako ostatni w tej sesji
gøos zabraø dr Andrzej Czohara, byøy dyrektor Departamentu WyznanÂ
w Ministerstwie Spraw WewneÎtrznych i Administracji. Ukazaø on Problemy postaw prawnych funkcjonowania Funduszu kosÂcielnego, jak roÂwniezÇ zaproponowaø konkretne drogi ich rozstrzygnieÎcia.
SesjeÎ II zatytuøowanaÎ MaøzÇenÂstwo jako przedmiot uzgodnienÂ bilateralnych poprowadziø prof. dr hab. Krzysztof Krasowski. Jako pierwszy
wystaÎpiø ks. prof. dr hab. Wojciech GoÂralski (UKSW), ktoÂry przyblizÇyø
temat Instytucja maøzÇenÂstwa wyznaniowego o skutkach cywilnoprawnych
jako wyraz zasady bilateralnosÂci w stosunkach panÂstwowo-kosÂcielnych
w Polsce. Zdaniem prelegenta, zasada ta znajduje swoÂj wyraz zaroÂwno
w postanowieniach Konkordatu i aktach wykonawczych do niego, szczegoÂøowo okresÂlajaÎcych dziaøania organoÂw kosÂcielnych i panÂstwowych warunkujaÎce zaistnienie maøzÇenÂstwa, jak roÂwniezÇ w odniesieniu do orzekania w sprawach maøzÇenÂskich. NasteÎpnie ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM) wygøosiø referat pt. WspoÂøpraca (istniejaÎca i postulowana)
PanÂstwa i KosÂcioøa w prawnym regulowaniu kwestii dotyczaÎcych maøzÇenÂstwa i rodziny. Konieczna wspoÂøpraca powinna ± zdaniem moÂwcy ± obejmowacÂ przede wszystkim ksztaøtowanie norm søuzÇaÎcych przygotowaniu
do maøzÇenÂstwa, i to zaroÂwno przygotowaniu dzieci i møodziezÇy do dojrzaøego zÇycia poprzez poradnictwo i wdrozÇenie odpowiednich programoÂw
nauczania, jak i przygotowaniu duszpasterzy i urzeÎdnikoÂw stanu cywilnego pod wzgleÎdem znajomosÂci odpowiednich przepisoÂw prawa. Z kolei dr
Anna Tunia (KUL) przedstawiøa Uzgodnienia mieÎdzy zwiaÎzkami wyznaniowymi i wøadzami panÂstwowymi dotyczaÎce wykazu osoÂb duchownych
uprawnionych do asystowania przy zawieraniu maøzÇenÂstw cywilnych w formie wyznaniowej. Ustalenie podmiotoÂw upowazÇnionych do przyjmowa-
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nia osÂwiadczenÂ o zawarciu maøzÇenÂstwa oraz podmiotoÂw uprawnionych do
sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia stanowiaÎcego podstaweÎ cywilnej rejestracji
maøzÇenÂstw stanowi ± zdaniem prelegentki ± typowaÎ materieÎ, ktoÂra powinna bycÂ przedmiotem uzgodnienÂ panÂstwowo-kosÂcielnych, gdyzÇ wøadze
panÂstwowe, nie posiadajaÎc wiedzy z zakresu prawa wewneÎtrznego poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, nie saÎ kompetentne do ustalenia
wykazu osoÂb upowazÇnionych do przeprowadzania powyzÇszych czynnosÂci.
Sesji III zatytuøowanej WspoÂøczesne przejawy bilateralizmu przewodniczyø ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler. RozpoczaÎø jaÎ referat dra
Pawøa LeszczynÂskiego (PWSZ w Gorzowie Wlkp.) pt. Dualny (ustawowy
i umowny) tryb regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a nierzymskokatolickimi wspoÂlnotami religijnymi wedøug art. 25 ust. 5 Konstytucji. IntencjaÎ,
jaka przysÂwiecaøa twoÂrcom tego przepisu Konstytucji RP, byøo wprowadzenie pewnej namiastki regulacji konkordatowej. Prelegent z zÇalem jednak zauwazÇyø, zÇe mimo 11 lat obowiaÎzywania Konstytucji ta forma wzajemnych regulacji nadal nie funkcjonuje w praktyce. Ks. dr Piotr Steczkowski (URz) omoÂwiø Uzgodnienia i porozumienia pomieÎdzy przedstawicielami publicznej radiofonii i telewizji a KosÂcioøem w Polsce. Wskazaø, izÇ
zaroÂwno Konkordat, jak i ustawa o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego gwarantujaÎ KosÂcioøowi prawo do emitowania wøasnych programoÂw w publicznej radiofonii i telewizji. SposoÂb realizacji tego uprawnienia regulujaÎ porozumienia mieÎdzy Sekretariatem Konferencji Episkopatu
Polski a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. W swoim wystaÎpieniu ksiaÎdz doktor zwroÂciø uwageÎ przede wszystkim na praktycznaÎ stroneÎ
zawierania i funkcjonowania takich porozumienÂ. Z kolei ks. prof. dr hab.
Artur Mezglewski (KUL/UO) wygøosiø referat pt. Porozumienia mieÎdzy
zwiaÎzkami wyznaniowymi i Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie
kwalifikacji nauczycieli religii. Poruszyø w nim problematykeÎ zakresu
przedmiotowego zawieranych porozumienÂ, ich tresÂci, charakteru prawnego i obowiaÎzywalnosÂci. FormuøujaÎc wnioski de lege ferenda, zauwazÇyø, izÇ
w zwiaÎzku z faktem, zÇe porozumienia te nie majaÎ charakteru norm prawa
powszechnie obowiaÎzujaÎcego, a stanowiaÎ jedynie akty prawa wewneÎtrznego, tekst takich porozumienÂ winien bycÂ promulgowany w formie rozporzaÎdzenia wøasÂciwego ministra.
W dalszej czeÎsÂci obrad w ramach sesji III gøos zabraø ks. dr Dariusz
Walencik (UO), ktoÂry ukazaø RegulacjeÎ spraw majaÎtkowych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych jako przejaw zasady bilateralizmu. PoniewazÇ zwiaÎzki wyznaniowe braøy udziaø w tworzeniu przepisoÂw odnoszaÎcych sieÎ do regula-
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cji ich spraw majaÎtkowych, wpøywajaÎc bezposÂrednio na ich ksztaøt, w ocenie prelegenta mozÇna zatem uznacÂ, izÇ na poziomie stanowienia prawa
regulacja ta jest przejawem wspomnianej zasady. Nie sposoÂb juzÇ jednak
uznacÂ za przejaw zasady bilateralnosÂci wydawania decyzji uwøaszczeniowych przez wojewodeÎ czy dziaøalnosÂcÂ orzeczniczaÎ komisji regulacyjnych,
zajmujaÎcych sieÎ rewindykacjaÎ znacjonalizowanego mienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. ProblematykeÎ regulacji majaÎtkowych kontynuowaø ks. dr
Tadeusz Stanisøawski (KUL), zajmujaÎc sieÎ zagadnieniem szczegoÂøowym
PosteÎpowania przed KomisjaÎ MajaÎtkowaÎ w konteksÂcie zasady bilateralizmu. SesjeÎ zakonÂczyøo przedøozÇenie dra Marka Bieleckiego (WZNPiE
KUL) pt. Porozumienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z organami samorzaÎdu
terytorialnego. Prelegent zwroÂciø uwageÎ na bardzo szeroki zakres przedmiotowy zawieranych porozumienÂ. ObejmujaÎ one m.in. pomoc spoøecznaÎ,
dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego i ochroneÎ zdrowia.
Sesja IV poprowadzona przez ks. prof. dra hab. Wojciecha GoÂralskiego posÂwieÎcona zostaøa Aspektom prawno-poroÂwnawczym. Ks. dr
hab. Jan KrajczynÂski (UKSW) przyblizÇyø PolitykeÎ konkordatowaÎ Konfederacji Helwetyckiej. Przedstawiø relacje mieÎdzy panÂstwem a wspoÂlnotami
religijnymi w poszczegoÂlnych kantonach Konfederacji Szwajcarskiej,
ukazaø szczegoÂlnaÎ roleÎ konkordatoÂw w systemie prawa szwajcarskiego,
a takzÇe odnioÂsø sieÎ do wybranych umoÂw zawieranych ze StolicaÎ ApostolskaÎ przez poszczegoÂlne kantony. W dalszej czeÎsÂci obrad prof. dr hab.
Tadeusz J. ZielinÂski (ChAT) przyblizÇyø Elementy bilateralizmu w brytyjskim modelu stosunkoÂw panÂstwo-wspoÂlnoty religijne. Skoncentrowaø sieÎ
w swoim wystaÎpieniu na pokazaniu wspomnianych elementoÂw w stosunkach mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem Anglii i KosÂcioøem Szkocji, majaÎcymi w Zjednoczonym KroÂlestwie status kosÂcioøoÂw urzeÎdowych. PodsumowujaÎc, zaznaczyø, izÇ w brytyjskim modelu mozÇna dostrzec wybrane elementy typowe dla bilateralnego trybu regulacji statusu zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, saÎ one jednak czeÎsÂciaÎ systemu panÂstwa wyznaniowego, preferujaÎcego dwa KosÂcioøy i dyskryminujaÎcego pozostaøe wspoÂlnoty wyznaniowe oraz osoby bezwyznaniowe, dlatego rozwiaÎzania te nie zasøugujaÎ
na uwzgleÎdnienie w praktyce ustrojowej innych panÂstw. Obrady zwienÂczyø wykøad ks. dra hab. Piotra Stanisza (KUL) pt. Proceduralne aspekty
ukøadowego regulowania stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a niekatolickimi
zwiaÎzkami wyznaniowymi w Republice Wøoskiej. W konteksÂcie dyskusji
toczonych wokoÂø art. 25 ust. 5 Konstytucji RP prelegent zwroÂciø uwageÎ, izÇ
analiza wøoskiej praktyki mozÇe bycÂ uzÇyteczna przy ksztaøtowaniu proce-

SPRAWOZDANIA

363

dur regulacji sytuacji prawnej niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
w Polsce.
Wysoki poziom merytoryczny wystaÎpienÂ pozwala miecÂ nadziejeÎ, zÇe
zaroÂwno wygøoszone referaty, podjeÎta w trakcie sympozjum dyskusja, jak
i publikacja, ktoÂra beÎdzie owocem Zjazdu, przyczyniajaÎ sieÎ do pogøeÎbienia, uporzaÎdkowania i rozwiaÎzania wielu trudnych kwestii w relacjach
panÂstwowo-kosÂcielnych.
Marta Ordon

Konferencja naukowa pt. Pozyskiwanie sÂrodkoÂw na dziaøalnosÂcÂ instytucji kosÂcielnych, Lublin, 10 czerwca 2008 r.
W dniu 10 czerwca 2008 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawøa II odbyøa sieÎ konferencja naukowa pt. Pozyskiwanie sÂrodkoÂw
na dziaøalnosÂcÂ instytucji kosÂcielnych zorganizowana przez KatedreÎ Prawa
Wyznaniowego oraz II KatedreÎ Prawa Administracyjnego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II we wspoÂøpracy z firmaÎ konsultingowaÎ Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. KonferencjeÎ rozpoczaÎø ks.
prof. dr hab. A. Mezglewski. W søowie wsteÎpnym za cel zorganizowanej
konferencji wskazaø on dokonanie przeglaÎdu mozÇliwosÂci finansowania
zadanÂ realizowanych przez kosÂcielne jednostki organizacyjne w sferze
publicznej. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych poprosiø o otwarcie
konferencji prof. dra hab. R. DoktoÂra, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. OtwierajaÎc konferencjeÎ Jego Magnificencja wskazaø na aktualnosÂcÂ podejmowanych zagadnienÂ oraz potrzebeÎ ich
przedyskutowania i przyblizÇenia zainteresowanym. Søowo powitania wygøosiø roÂwniezÇ mgr A. Gøowacki, Prezes ZarzaÎdu DGA S.A. RozpoczynajaÎc konferencjeÎ, gøos zabraø takzÇe ks. prof. dr hab. A. DeÎbinÂski, Dziekan Wydziaøu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II.
Przewodnictwo pierwszej sesji objaÎø ks. prof. dr hab. S. Tymosz. Natomiast jako pierwszy wygøosiø swoÂj referat pt. ZbioÂrki publiczne ks. prof.
dr hab. L. Adamowicz (KUL). ZauwazÇyø on, zÇe zbioÂrki publiczne to
najstarsza i najbardziej rozpowszechniona forma finansowania kosÂcioøoÂw,

