SPRAWOZDANIA

439

skoncentrowaø sieÎ na trzech sposÂroÂd panÂstw byøego ZSRR, mianowicie
Rosji, Biaøorusi i Ukrainie. Jako cecheÎ wspoÂlnaÎ tych panÂstw wskazaø wyrazÂne nawiaÎzanie do radzieckiego modelu regulacji wyznaniowych, co
widacÂ chociazÇby w stosowanej terminologii. PodsumowujaÎc stwierdziø,
zÇe model wyznaniowy przyjeÎty w tych panÂstwach uznacÂ mozÇna za jedynie
przejsÂciowy, gdyzÇ wyrazÂnie zmierza on do wieÎkszego uwzgleÎdniania czynnika religijnego. Przedmiotem kolejnego referatu wygøoszonego przez
mgra Wojciecha Brzozowskiego (UW) byøy Konstytucyjne regulacje stosunkoÂw panÂstwo-kosÂcioøy w Hiszpanii. Prelegent w swoim wystaÎpieniu
skupiø sieÎ na omoÂwieniu przepisoÂw konstytucji z 1978 r. oraz zwroÂciø
uwageÎ na wyrazÂne podobienÂstwa mieÎdzy hiszpanÂskim a wøoskim modelem stosunkoÂw wyznaniowych. Konstytucyjne zasady regulacji wyznaniowych w USA zilustrowaø mgr Tomasz ZinÂski (UAM), koncentrujaÎc sieÎ
w szczegoÂlnosÂci na zasadzie rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa i jej interpretacji przyjeÎtej w Stanach Zjednoczonych. SesjeÎ trzeciaÎ zakonÂczyø mgr
Przemysøaw Florianowicz-Bøachut (UW), ktoÂry w swoim wystaÎpieniu na
temat Konstytucyjnej regulacji stosunkoÂw panÂstwo-KosÂcioÂø w Szwecji
przyblizÇyø unormowania i sytuacjeÎ wyznaniowaÎ w tym panÂstwie, beÎdaÎcym
obecnie na drodze odchodzenia od modelu panÂstwa wyznaniowego.
Na podkresÂlenie zasøuguje wysoki poziom merytoryczny wygøoszonych referatoÂw, jak roÂwniezÇ bardzo staranna i przemysÂlana organizacja
caøosÂci sympozjum, czego przykøadem mozÇe bycÂ propozycja zwiedzenia
przez uczestnikoÂw Zjazdu Interaktywnego Muzeum Ikon w SuprasÂlu.
OczekiwacÂ nalezÇy, zÇe niezwykle interesujaÎce materiaøy z IV Zjazdu zostanaÎ wkroÂtce opublikowane.
Marta Ordon

Konferencja naukowa pt. MieÎdzy praktykaÎ a literaÎ prawa ± przepisy
wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r. z perspektywy dziesieÎciolecia,
Warszawa, 29 marca 2007 r.
W dniu 29 marca 2007 r. w auli Wydziaøu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyøa sieÎ konferencja naukowa pt. MieÎdzy
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praktykaÎ a literaÎ prawa ± przepisy wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r.
z perspektywy dziesieÎciolecia. Jej organizatorem byøa Katedra Prawa Wyznaniowego, a patronat nad niaÎ objaÎø Dziekan Wydziaøu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.
Konferencja podzielona zostaøa na trzy sesje.
Obrady w ramach sesji pierwszej skoncentrowane zostaøy wokoÂø pytania: RoÂwni, zdominowani, czy ignorowani? ± wyznania w relacjach
z panÂstwem po roku 1997. Referat wprowadzajaÎcy do dyskusji wygøosiø
ks. prof. dr hab. Zachariasz èyko (ChAT). Poruszyø w nim m.in. problem
wøasÂciwej wykøadni zasady roÂwnouprawnienia wyznanÂ oraz wskazaø na
potrzebeÎ stworzenia odpowiednich warunkoÂw umozÇliwiajaÎcych peøne korzystanie z zasady wolnosÂci sumienia i religii. Problem relacji panÂstwa ze
zwiaÎzkami wyznaniowymi widziany z perspektywy najwieÎkszego po KosÂciele katolickim KosÂcioøa chrzesÂcijanÂskiego w Polsce, jakim jest KosÂcioÂø
prawosøawny, przedstawiø ks. abp dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk (prof.
ChAT, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej). Przypomniaø trudnosÂci, jakie towarzyszyøy przyjeÎciu ustawy o stosunku panÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego i wskazaø na historyczne korzenie tych problemoÂw. OceniajaÎc jednak obecnaÎ praktykeÎ stanowienia i stosowania prawa w odniesieniu do KosÂcioøa prawosøawnego, stwierdziø, izÇ
aktualnie ¹istnieje roÂwnowaga mieÎdzy zaszøosÂciami historycznymi a systemem prawnymº. ZwroÂciø takzÇe uwageÎ na palaÎcaÎ potrzebeÎ powoøania komisji dwustronnej mieÎdzy wøadzami panÂstwowymi a KosÂcioøem prawosøawnym. Dalsza czeÎsÂcÂ obrad przybraøa formeÎ panelu dyskusyjnego. Jako
pierwsza zabraøa w nim gøos Teresa Jakubowska (wiceprzewodniczaÎca
Racji Polskiej Lewicy), ktoÂra odnoszaÎc sieÎ do czeÎstej sytuacji rozpoczynania roku szkolnego od mszy sÂw. odprawianej w kosÂciele z udziaøem
wszystkich dzieci, uznaøa, izÇ zwyczaj ten narusza konstytucyjny zakaz
zmuszania do brania udziaøu w praktykach religijnych. Podobnie oceniøa
sposoÂb organizowania lekcji religii w szkoøach publicznych, nazywajaÎc go
¹codziennym gwaøceniem konstytucjiº. Jako nasteÎpny gøos w dyskusji zabraø dr Jarosøaw Szymanek (UW), ktoÂry przypomniaø problemy zwiaÎzane
z przyjmowaniem ustaw wyznaniowych w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji,
skutkujaÎce bezczynnosÂciaÎ regulacyjnaÎ ustawodawcy od roku 1997 azÇ po
dzienÂ dzisiejszy. NawiaÎzujaÎc do tej wypowiedzi, dr hab. Krzysztof Krasowski (prof. UAM) przypomniaø z kolei, izÇ przepis art. 25 ust. 5 ma swe
korzenie w art. 115 Konstytucji marcowej z 1921 r., ktoÂry przewidywaø, izÇ
wydanie ustawy okresÂlajaÎcej status zwiaÎzku wyznaniowego ma bycÂ po-
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przedzone zawarciem porozumienia z wøadzami tego zwiaÎzku. Kolejny
uczestnik dyskusji, mgr Przemysøaw Florianowicz-Bøachut (UW), zauwazÇyø, izÇ KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe praktycznie nie korzystajaÎ z wynikajaÎcego z art. 191 Konstytucji uprawnienia do wnoszenia wnioskoÂw do
Trybunaøu Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjnosÂci przepisoÂw. Zaproponowaø, aby mozÇe taÎ drogaÎ zwroÂcicÂ uwageÎ TK na sprzeczny z zasadaÎ
roÂwnouprawnienia fakt, izÇ tylko dwa KosÂcioøy (katolicki i prawosøawny)
majaÎ mozÇliwosÂcÂ uzyskiwania darowizn od osoÂb prawnych, a wszystkie
pozostaøe tylko od osoÂb fizycznych. W dyskusji wienÂczaÎcej sesjeÎ I wziaÎø
takzÇe udziaø Marek RosinÂski (PrzewodniczaÎcy ZarzaÎdu Buddyjskiego
ZwiaÎzku Diamentowej Drogi), ktoÂry zapoznaø uczestnikoÂw konferencji
z sytuacjaÎ buddystoÂw w Polsce.
Sesja druga zostaøa zatytuøowana: Meandry polityki wyznaniowej III
RP. Temat ten podjeÎøa w swoim referacie dr Maøgorzata Winiarczyk-Kossakowska (ASÂ). Prelegentka przypomniaøa szereg faktoÂw majaÎcych
najistotniejsze ± jej zdaniem ± znaczenie z punktu widzenia polityki wyznaniowej III RP. Wymieniøa m.in. przyjeÎcie pakietu ustaw majowych
w 1989 r., dostosowanie sytuacji prawnej innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
do sytuacji KosÂcioøa katolickiego po zawarciu Konkordatu, funkcjonowanie Komisji MajaÎtkowej oraz kolejne nowelizacje ustawy o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania. W podjeÎtej nasteÎpnie dyskusji panelowej
rozwinieÎto niektoÂre z tych waÎtkoÂw. Jako pierwszy gøos zabraø dr Andrzej
Czochara (Dyrektor Departamentu WyznanÂ oraz MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych MSWiA w latach 1990-2006 r.), ktoÂry wyraziø swoje
zaniepokojenie faktem zacierania sieÎ granicy mieÎdzy systemem rozdziaøu
a systemem powiaÎzania, do ktoÂrego ± jego zdaniem ± dochodzi w Polsce
w ostatnich miesiaÎcach. Potwierdzeniem tego ± wedøug Pana Doktora ±
miaøa bycÂ ustawa przewidujaÎca pomoc finansowaÎ dla KosÂcioøoÂw, sprawa
lustracji arcybiskupa metropolity warszawskiego S. Wielgusa, czy zgøoszony projekt uchwaøy sejmu dotyczaÎcy ogøoszenia Jezusa Chrystusa kroÂlem
Polski. Przypomniaø, zÇe w sÂwietle nauczania Soboru WatykanÂskiego II
wciaÎganie KosÂcioøa w nurt spraw politycznych nie jest zgodne z realizowanaÎ przez niego misjaÎ. Na koniec wskazaø sprawy, ktoÂre od 1997 r. nadal
oczekujaÎ na rozstrzygnieÎcie: reformeÎ Funduszu KosÂcielnego i przeciaÎgajaÎcaÎ sieÎ w czasie dziaøalnosÂcÂ Komisji Regulacyjnych. NasteÎpnie Zbigniew
Filipkowski (obecny Dyrektor Departamentu WyznanÂ oraz MniejszosÂci
Narodowych i Etnicznych MSWiA) przyblizÇyø zagadnienia, nad ktoÂrymi
aktualnie pracuje Departament WyznanÂ. Z kolei Czesøaw Janik (Prezes
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Stowarzyszenia ¹Neutrumº) wyraziø opinieÎ, izÇ aktualnie mamy w Polsce
do czynienia z ¹psuciem prawa wyznaniowegoº, a szereg dziaøanÂ wiaÎzÇe sieÎ
z nieprzestrzeganiem konstytucyjnej zasady wzajemnej autonomii i niezalezÇnosÂci. NasteÎpnie Andrzej SicinÂski (pastor KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia
SioÂdmego) zgøosiø postulat pod adresem wøadz publicznych, aby moÂwiaÎc
o wspoÂlnotach religijnych, nie posøugiwano sieÎ pojeÎciem ¹sektaº, ale niezalezÇnie, czy chodzi o wspoÂlnoteÎ duzÇaÎ, czy maøaÎ, stosowano pojeÎcia przyjeÎte w Konstytucji, to jest ¹kosÂcioÂøº lub ¹zwiaÎzek wyznaniowyº. Aleksander Merker (byøy dyrektor UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ) zasugerowaø, nawiaÎzujaÎc do art. 25 ust. 5 Konstytucji, by bardziej wnikliwie przyjrzecÂ sieÎ
rozwiaÎzaniom wøoskim w zakresie regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem
a zwiaÎzkami wyznaniowymi, poniewazÇ wspomniany przepis Konstytucji
RP wyrazÂnie wzorowany jest na przepisie Konstytucji Republiki Wøoskiej. Na koniec ponownie gøos zabraøa Teresa Jakubowska, ktoÂra wysuneÎøa zarzut, izÇ Konstytucja i prawo karne nie zapewniajaÎ w wystarczajaÎcy
sposoÂb ochrony interesoÂw osoÂb bezwyznaniowych, poniewazÇ prawnej
ochronie podlegajaÎ jedynie uczucia religijne.
W sesji trzeciej postawione zostaøo pytanie: Rozdziaø przyjazny czy
panÂstwo parawyznaniowe? ± system stosunkoÂw wyznaniowych w Polsce
po roku 1997. Referat wprowadzajaÎcy wygøosiø i sesji przewodniczyø dr
hab. Krzysztof Krasowski. W swoim wystaÎpieniu rozwinaÎø znaczenie pojeÎcÂ: ¹rozdziaøº i ¹panÂstwo parawyznanioweº. Przypomniaø takzÇe atrybuty
modelu rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa i na przykøadzie unormowanÂ niemieckich scharakteryzowaø zasady cechujaÎce rozdziaø przyjazny, nazywany tezÇ skoordynowanym. NawiaÎzujaÎc do sformuøowanÂ przyjmowanych
przez prof. M. Pietrzaka, prelegent wymieniø elementy stanowiaÎce istoteÎ
panÂstwa sÂwieckiego: awyznaniowosÂcÂ, niekompetencja panÂstwa w kwestii
regulowania spraw religijnych i neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa.
AnalizujaÎc przepisy Konstytucji z 1997 r., podkresÂliø, zÇe nie kwalifikuje
ona wprost systemu relacji panÂstwo-KosÂcioÂø i wprost go nie nazywa, mozÇna jednak wyinterpretowacÂ z jej postanowienÂ istoteÎ tego systemu. Z regulacji art. 25 i 53 wyøania sieÎ, zdaniem prelegenta, system panÂstwa sÂwieckiego, gwarantujaÎcego rozdziaø przyjazny. UstosunkowujaÎc sieÎ do pytania
postawionego w temacie sesji III, wskazaø, izÇ aby na nie odpowiedziecÂ,
nalezÇaøoby przyjrzecÂ sieÎ dogøeÎbniej kilku zagadnieniom: konsekwencjom
wejsÂcia w zÇycie Konkordatu podpisanego w 1993 r., przestrzeganiu zasady
roÂwnouprawnienia wyznanÂ, mozÇliwosÂci tworzenia nowych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a takzÇe kwestii organizowania religii w szkoøach publicznych,
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czy dotowania przez panÂstwo zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Pytanie postawione na wsteÎpie pozostawiø jednak otwartym. Kolejnym uczestnikiem dyskusji byø ks. dr hab. Krzysztof Warchaøowski (prof. UKSW), ktoÂry podkresÂliø, zÇe pojeÎcie rozdziaøu jest pojeÎciem zindywidualizowanym, bo kazÇde
panÂstwo tworzy wøasny model separacji. Przypomniaø stanowisko KosÂcioøa katolickiego odnosÂnie do relacji mieÎdzy KosÂcioøem a wspoÂlnotaÎ politycznaÎ, jakie zostaøo wypracowane na Soborze WatykanÂskim II. Jego
zdaniem, za sÂwieckim charakterem panÂstwa w Rzeczypospolitej Polskiej
przemawiajaÎ dwa elementy: brak zapisu o oficjalnej religii panÂstwa oraz
zasada roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. NasteÎpnie gøos zabraø prof. dr hab. Michaø Pietrzak (UW). ZwroÂciø on uwageÎ, izÇ niezalezÇnie
od modelu formalnoprawnego w kazÇdym panÂstwie istnieje jeszcze model
realizowany w praktyce i zazwyczaj mamy do czynienia z rozdzÂwieÎkiem
mieÎdzy tymi modelami. Nasz rozdziaø okresÂliø jako selektywny i niepeøny.
ZwroÂciø uwageÎ na kwestieÎ finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
w szczegoÂlnosÂci gdy chodzi o finansowanie z budzÇetu panÂstwa ich szkoÂø
wyzÇszych. W dyskusji panelowej poprowadzonej w ramach sesji III ponadto wzieÎli jeszcze udziaø: Ryszard Maøajny (USÂ), Aleksander Merker,
Jarosøaw Szymanek, Przemysøaw Florianowicz-Bøachut i Wojciech Brzozowski (UW).
Na zakonÂczenie obrad prof. dr hab. Michaø Pietrzak podzieÎkowaø
uczestnikom dyskusji za zabranie gøosu i wszystkim obecnym za udziaø
w konferencji. Wyraziø nadziejeÎ, zÇe spotkanie i przeprowadzona dyskusja
przyczyniaÎ sieÎ do tego, zÇe system relacji wyznaniowych w Polsce wykrystalizuje sieÎ i w peøni nabierze charakteru polskiego ze wszystkimi tego
uwarunkowaniami.
Marta Ordon

V MieÎdzynarodowa Konferencja Kultura i prawo. ToźsamosÂcÂ kulturowa
Unii Europejskiej a pluralizm religijny
Wydziaø Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziaø Nauk Prawnych Towarzystwa Na-

