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OgoÂlnopolskie Sympozjum ¹Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº, poøaÎczone z III Zjazdem Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 16-18 maja 2006 r.).
Zwyczajem lat ubiegøych, juzÇ po raz trzeci, Wydziaø Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji oraz Katedra Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II zorganizowaøy OgoÂlnopolskie Sympozjum poøaÎczone z III Zjazdem Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego. Pod hasøem Funkcje publiczne zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w dniach 16-18 maja 2006 r. obradowano w Domu Pracy TwoÂrczej
w Kazimierzu Dolnym nad WisøaÎ. Konferencja skøadaøa sieÎ z czterech
sesji, podczas ktoÂrych wygøoszono 18 referatoÂw.
Otwarcia Sympozjum dokonaø ks. prof. dr hab. Antoni DeÎbinÂski,
Dziekan Wydziaøu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. Ks. prof. dr hab. Henryk
Misztal, Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL, powitaø gosÂci
przybyøych z nasteÎpujaÎcych osÂrodkoÂw naukowych: z Uniwersytetu JagiellonÂskiego, Uniwersytetu Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego, Uniwersytetu
WarminÂsko-Mazurskiego, ChrzesÂcijanÂskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skøodowskiej, WyzÇszej Szkoøy Informatyki i ZarzaÎdzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Opolskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Uniwersytetu Mikoøaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Biaøymstoku, Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II. KsiaÎdz Profesor uzasadniø wyboÂr tematu, nawiaÎzujaÎc do zasady wyrazÇonej w art. 25 ust. 3 konstytucji,
a zaczerpnieÎtej z dokumentu soborowego Gaudium et spes. MoÂwiø, izÇ
celem zasady autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa oraz kosÂcioøoÂw i innych
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest dobro czøowieka oraz dobro wspoÂlne. KonÂczaÎc, stwierdziø, izÇ na takich sesjach mozÇna nie tylko proponowacÂ i omawiacÂ rozwiaÎzania de lege ferenda w celu doskonalenia prawa wyznaniowego, ale takzÇe ¹rozwazÇacÂ tematykeÎ poszerzenia form wspoÂødziaøania
panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº.
SesjeÎ I zatytuøowanaÎ Zagadnienia ogoÂlne, rozpoczaÎø prof. dr hab.
Wacøaw Uruszczak z UJ referatem pt. Funkcje publiczne KosÂcioøa w perspektywie historycznej. Pan Profesor wyjasÂniø, zÇe funkcje publiczne KosÂcioøa to rozmaite sfery jego dziaøalnosÂci, søuzÇaÎce zaspokajaniu potrzeb
indywidualnych i zbiorowych, innych nizÇ dziaøalnosÂcÂ powiaÎzana ze spra-
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wowaniem i szerzeniem kultu religijnego. Do tychzÇe funkcji zaliczyø: edukacjeÎ i wychowanie, bezpieczenÂstwo publiczne, pomoc spoøecznaÎ, zdrowie, ewidencjeÎ ludnosÂci, politykeÎ w makro i mikroskali, kultureÎ narodowaÎ, gospodarkeÎ krajowaÎ, prawodawstwo i wymiar sprawiedliwosÂci. W zakonÂczeniu prelegent zasygnalizowaø zasøugi KosÂcioøa na polu komunikacji
spoøecznej, obrony narodowej oraz transportu. DosÂwiadczenie historyczne potwierdza, zÇe KosÂcioÂø zawsze speøniaø wielorakie funkcje publiczne.
Do ich wykonywania ma bowiem przyrodzone prawo, ktoÂre jest pochodnaÎ wolnosÂci i praw jego wyznawcoÂw, zgodnie z zasadaÎ pomocniczosÂci.
Drugim w kolejnosÂci prelegentem byø ks. prof. dr hab. JoÂzef Krukowski, ktoÂry wygøosiø referat pt. Funkcje publiczne a osobowosÂcÂ publicznoprawna kosÂcioøoÂw. W uwagach wsteÎpnych KsiaÎdz Profesor powiedziaø, zÇe
w panÂstwowym porzaÎdku prawnym osobowosÂcÂ publicznoprawna kosÂcioøoÂw obejmuje dwie warstwy. WarstweÎ materialnaÎ stanowi funkcja publiczna, jakaÎ kosÂcioøy peøniaÎ faktycznie w zÇyciu spoøecznym. WarstwaÎ formalnaÎ
jest uznanie osobowosÂci publicznoprawnej kosÂcioøoÂw w systemie prawa
stanowionego przez wøadze panÂstwowe. Wiele uwagi KsiaÎdz Profesor
posÂwieÎciø osobowosÂci publicznoprawnej kosÂcioøoÂw w Republice Federalnej Niemiec oraz w Polsce. Jego zdaniem osobowosÂci publicznoprawnej
nie nalezÇy traktowacÂ jako uprzywilejowanej pozycji tego z kosÂcioøoÂw,
ktoÂry wyroÂzÇnia sieÎ socjologicznie.
Referat pt. KosÂcioÂø a sprawy publiczne w demokratycznym panÂstwie.
Podstawy doktrynalne oraz zasady prawne wspoÂødziaøania KosÂcioøa i PanÂstwa w sferze zÇycia publicznego wygøosiø dr Ryszard Mojak z Uniwersytetu
Marii Curie-Skøodowskiej. Przypomniaø on, izÇ miejsce i rola KosÂcioøa
w sÂwiecie zostaøa szczegoÂøowo okresÂlona w Konstytucji duszpasterskiej
o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym ¹Gaudium et spesº. SoboÂr WatykanÂski
II okresÂliø misjeÎ KosÂcioøa w sÂwiecie w przedmiocie: istoty KosÂcioøa, istoty
wspoÂlnoty politycznej oraz wzajemnych stosunkoÂw KosÂcioøa i wspoÂlnoty
politycznej. Relacje panÂstwo±KosÂcioÂø realizujaÎ sieÎ w oparciu o zasadeÎ
wspoÂødziaøania dla dobra wspoÂlnego osoby oraz zasadeÎ poszanowania
autonomii i niezalezÇnosÂci obu podmiotoÂw, kazÇdego w swojej dziedzinie.
Dr Mojak wyrazÂnie podkresÂliø, zÇe ¹formuøa wspoÂødziaøania dotyczy partycypacji KosÂcioøa ± w zakresie i formach ustalonych ± w realizacji wyodreÎbnionych przedmiotowo (nie wszystkich) spraw publicznych, z istoty
charakteru przynalezÇnych do zakresu dziaøania ¹wspoÂlnoty politycznejº.
W dalszej czeÎsÂci prelekcji scharakteryzowaø strony wspoÂødziaøania, ich
natureÎ teologiczno-eklezjalnaÎ, prawnopolitycznaÎ oraz wzajemne relacje,
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by nasteÎpnie wskazacÂ na cele i motywy wspoÂødziaøania KosÂcioøa i panÂstwa.
¹Cel, jaki Chrystus nakresÂliø KosÂcioøowi ma charakter religijny. Ale z tejzÇe
religijnej misji wypøywa zadanie sÂwiatøa i siøy, ktoÂre søuzÇycÂ mogaÎ zaøozÇeniu
i utwierdzeniu wspoÂlnoty ludzkiej wedøug prawa BozÇegoº (KDK 42). To
drugie zadanie KosÂcioøa w teologii okresÂla sieÎ mianem funkcji profetyczno-krytycznej. W ostatniej czeÎsÂci swego referatu dr Mojak omoÂwiø przedmiot, zakres i formy wspoÂødziaøania KosÂcioøa i panÂstwa.
SesjeÎ pierwszaÎ zakonÂczyø ks. dr Piotr Stanisz referatem Rola zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w ksztaøtowaniu dotyczaÎcego ich prawa-dosÂwiadczenia wøoskie. Prelegent dokonaø analizy rozwiaÎzanÂ przyjeÎtych w tym systemie prawnym. Wykazaø m.in., izÇ model dwustronnego regulowania relacji PanÂstwo-KosÂcioÂø jest powszechnie akceptowany przez zwiaÎzki wyznaniowe dziaøajaÎce we Wøoszech. Instrument ukøadowy, jak stwierdziø,
okazaø sieÎ uzÇyteczny w normowaniu stosunkoÂw panÂstwa ze zwiaÎzkami
wyznaniowymi zakorzenionymi w roÂzÇnych tradycjach. Grupy religijne,
w stosunku do ktoÂrych uchwalono ustaweÎ opartaÎ na porozumieniu, majaÎ
± wedøug niego ± korzystniejszaÎ sytuacjeÎ prawnaÎ nizÇ te formacje, ktoÂrych
status okresÂla jedynie prawo powszechne. Ocena tego systemu wypada
wieÎc zdecydowanie pozytywnie.
Kwestia uczestnictwa zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w wykonywaniu funkcji panÂstwa ± stan debaty w USA przedstawiø prof. dr hab. Tadeusz ZielinÂski. Pan Profesor m.in. stwierdziø, zÇe w sprawie unormowanÂ dotyczaÎcych szkoÂø religijnych, prawo StanoÂw Zjednoczonych, zezwalajaÎc na realizacjeÎ obowiaÎzku szkolnego w szkoøach religijnych, jednoczesÂnie nie traktuje ich na roÂwni ze szkoøami publicznymi. W szczegoÂlnosÂci unika ich
rozwoju poprzez odmoweÎ ich finansowania. Sprawa relacji panÂstwa do
kosÂcioøoÂw w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematoÂw. RozstrzygnieÎcia w tej sprawie, ktoÂrych dokona SaÎd
NajwyzÇszy zdecydujaÎ, czy ksztaøt stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø w tym kraju
beÎdzie kontynuacjaÎ modelu istniejaÎcego tam od II wojny sÂwiatowej, czy
raczej beÎdzie proÂbaÎ zarzucenia idei rygorystycznego rozdziaøu kosÂcioøa od
panÂstwa, w Polskiej literaturze zwanej separacjaÎ czystaÎ.
W drugim dniu obrad sesja przedpoøudniowa dotyczyøa pomocy spoøecznej. Pierwszy referat zatytuøowany Prawne formy wspoÂødziaøania panÂstwa i KosÂcioøa katolickiego w zakresie pomocy spoøecznej wygøosiø dr
Bogdan Ulijasz. W pierwszej czeÎsÂci swego wystaÎpienia moÂwca w aspekcie
historycznym przedstawiø formy niesienia pomocy ubogim. Wskazaø podstaweÎ prawnaÎ udzielania dotacji podmiotom funkcjonujaÎcym przy KosÂ-

292

SPRAWOZDANIA

ciele katolickim. NasteÎpnie scharakteryzowaø formy wspoÂøpracy panÂstwa
i KosÂcioøa w dziedzinie pomocy spoøecznej. Formami tejzÇe wspoÂøpracy saÎ
m.in.: porozumienia i umowy zawarte w wyniku konkursu, pozakonkursowe porozumienia i umowy, dofinansowanie ze sÂrodkoÂw panÂstwowego
funduszu rehabilitacji osoÂb niepeønosprawnych, tworzenie programoÂw
wspoÂøpracy (finansowej i pozafinansowej). Prelegent moÂwiø, zÇe wspoÂøpraca finansowa polega na powierzeniu przez podmioty administracji rzaÎdowej i samorzaÎdy terytorialne zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizacjeÎ. MozÇe ona roÂwniezÇ przybracÂ formeÎ wsparcia wykonywanego zadania publicznego, poøaÎczonego z udzieleniem dotacji
czeÎsÂciowej baÎdzÂ dofinansowania jego realizacji. Ta druga mozÇe bycÂ realizowana poprzez ¹wzajemne informowanie sieÎ o planowanych kierunkach
dziaøalnosÂciº. PodsumowujaÎc, stwierdziø, izÇ wspoÂødziaøanie panÂstwa i KosÂcioøa katolickiego w zakresie pomocy spoøecznej w Polsce mozÇe stanowicÂ
wzoÂr do nasÂladowania.
Pomoc spoøeczna realizowana przez Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø
Prawosøawny byøa przedmiotem wykøadu dra Jarosøawa Matwiejuka. Prelegent po zdefiniowaniu dziaøalnosÂci spoøecznej realizowanej w ramach
Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego oraz wskazaniu
podstaw prawnych i normatywnych tej dziaøalnosÂci omoÂwiø praktyczne
formy niesienia pomocy. InstytucjaÎ centralnaÎ KosÂcioøa prawosøawnego
do prowadzenia dziaøalnosÂci spoøecznej jest Prawosøawny Metropolitalny
OsÂrodek Miøosierdzia ¹Eleosº z siedzibaÎ w Warszawie. Ma on za zadanie
koordynowacÂ praceÎ wszystkich Diecezjalnych OsÂrodkoÂw Miøosierdzia
oraz prowadzicÂ wspoÂøpraceÎ z organizacjami charytatywnymi innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, z organizacjami i instytucjami mieÎdzynarodowymi, organami i jednostkami administracji rzaÎdowej i samorzaÎdowej. PopularnosÂciaÎ cieszy sieÎ coroczna akcja ¹Wigilijne dzieøo pomocy
dzieciomº prowadzona wespoÂø z Caritas Polska KosÂcioøa katolickiego
oraz DiakoniaÎ KosÂcioøa ewangelicko-augsburskiego.
Ks. dr JoÂzef Bar wygøosiø referat pt. KosÂcioÂø w zÇyciu publicznym na
przykøadzie zaangazÇowania w pomoc spoøecznaÎ i dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ w archidiecezji przemyskiej. NawiaÎzujaÎc we wsteÎpie do zasad Soboru
WatykanÂskiego II w dziedzinie relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, wskazaø na podstaweÎ prawnaÎ realizacji pomocy spoøecznej. Ta, chocÂ nalezÇy do zadanÂ
wøasnych administracji rzaÎdowej oraz jednostek samorzaÎdu terytorialnego, to na zasadzie partnerstwa wspoÂøpracujaÎ z nimi organizacje spoøeczne
i pozarzaÎdowe, KosÂcioÂø katolicki, inne kosÂcioøy, zwiaÎzki religijne, osoby
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fizyczne i prawne. W rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spoøecznej pomoc spoøeczna ma na celu udzielanie wsparcia poszczegoÂlnym osobom lub rodzinom w ich wysiøkach na rzecz zaspokojenia niezbeÎdnych potrzeb, a przez to umozÇliwienie im zÇycia w warunkach odpowiadajaÎcych godnosÂci czøowieka. NawiaÎzujaÎc do encykliki Benedykta
XVI Deus caritas est oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego, prelegent uzasadniø obowiaÎzek KosÂcioøa w dziedzinie niesienia pomocy potrzebujaÎcym
oraz scharakteryzowaø zakres tej dziaøalnosÂci na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i konkordatu. Wiele uwagi moÂwca posÂwieÎciø instytucjom kosÂcielnym dziaøajaÎcym na terenie archidiecezji przemyskiej, ktoÂre
zajmujaÎ sieÎ omawianaÎ dziaøalnosÂciaÎ. Zaliczyø do nich: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, parafie, zakony i zgromadzenia zakonne, sÂwieckie instytuty zÇycia konsekrowanego, AkcjeÎ KatolickaÎ oraz inne organizacje
i stowarzyszenia posiadajaÎce kosÂcielny mandat. JednaÎ z form pomocy
spoøecznej jest opieka nad dziecÂmi i rodzinaÎ realizowana poprzez prowadzenie przedszkoli, domoÂw dziecka, niepublicznych placoÂwek osÂwiatowo-wychowawczych, Domu Matki i Dziecka w PrzemysÂlu. InnaÎ formaÎ
pomocy spoøecznej jest troska o møodziezÇ, przejawiajaÎca sieÎ w prowadzeniu sÂwietlic sÂrodowiskowych, organizowaniu letniego wypoczynku. KosÂcioÂø na terenie archidiecezji przemyskiej sprawuje opiekeÎ nad chorymi
i niepeønosprawnymi w domach pomocy spoøecznej, zakøadach pieleÎgnacyjno-opiekunÂczych, domach spokojnej starosÂci, a takzÇe w Centrum PieleÎgniarstwa Rodzinnego, Domowej Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, Døugotrwaøej Opieki Domowej Caritas Archidiecezji Przemyskiej w KrosÂnie
i innych. KolejnaÎ formaÎ pomocy spoøecznej jest przeciwdziaøanie uboÂstwu
i bezdomnosÂci poprzez Kuchnie SÂwieÎtego Brata Alberta i Bøogosøawionej
Marii Angeli oraz Centrum Charytatywnego Caritas Archidiecezji Przemyskiej. KosÂcioÂø archidiecezji przemyskiej posiada takzÇe szkoøy, m.in.
Michalicki ZespoÂø SzkoÂø Ponadgimnazjalnych, oraz prowadzi bursy.
W referacie pt. Darowizny jako sposoÂb finansowania zadanÂ publicznych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ks. dr Tadeusz Stanisøawski przypomniaø,
izÇ darowizny stanowiaÎ decydujaÎcaÎ czeÎsÂcÂ wpøywoÂw podmiotoÂw kosÂcielnych. JednakzÇe tylko ta czeÎsÂcÂ darowizn jest øaskawie traktowana przez
ustawodawceÎ, ktoÂra podlega sformalizowaniu w zakresie podstaw prawnych, celoÂw, procedury jej przekazywania oraz dokumentacji. ZÇyczliwosÂcÂ
ustawodawcy przejawia sieÎ tu w mozÇliwosÂci odliczenia caøosÂci lub czeÎsÂci
przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania podatkiem docho-
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dowym. Prelegent omoÂwiø takzÇe podstawy prawne darowizn na rzecz
instytucji wyznaniowych, cele darowizn oraz wymogi formalne, zgøaszajaÎc
przy tym postulaty de lege ferenda.
PrelekcjeÎ pt. Wpøaty 1% podatku jako sposoÂb refinansowania pomocy
spoøecznej wygøosiø ks. dr Dariusz Walencik. We wsteÎpie nasÂwietliø aktualny stan prawny, moÂwiaÎc, izÇ od 1 stycznia 2004 r. podatnik podatku dochodowego od osoÂb fizycznych mozÇe na zasadach i w trybie okresÂlonym
w odreÎbnych przepisach przekazacÂ 1% podatku na rzecz wybranych przez
siebie organizacji pozÇytku publicznego wpisanych do KRS. MozÇe to uczynicÂ w dwojaki sposoÂb: albo wpøacicÂ dowolnaÎ kwoteÎ na rzecz organizacji
pozÇytku publicznego (wtedy, wypeøniajaÎc roczne sprawozdanie, pomniejszy podatek o 1%), albo najpierw wypeønicÂ zeznanie podatkowe, a nasteÎpnie obliczycÂ kwoteÎ stanowiaÎcaÎ 1% nalezÇnego podatku dochodowego i wpøacicÂ obliczonaÎ kwoteÎ (stanowiaÎcaÎ roÂwnowartosÂcÂ 1% nalezÇnego podatku) na
rzecz wybranej przez siebie organizacji pozÇytku publicznego. Tej mozÇliwosÂci zostali pozbawieni: podatnicy podatku dochodowego od osoÂb fizycznych, osiaÎgajaÎcych dochody z pozarolniczej dziaøalnosÂci gospodarczej, ktoÂrzy wybrali 19% stawkeÎ limitowaÎ, osoby duchowne, pøacaÎce podatek ryczaøtowy od przychodoÂw uzyskiwanych z dziaøalnosÂci duszpasterskiej, podatnicy karty podatkowej, podatnicy podatku od przychodoÂw kapitaøowych. Po omoÂwieniu procedury dokonywania wpøaty oraz roÂzÇnic pomieÎdzy
darowiznaÎ a wpøataÎ 1% prelegent zestawiø liczbeÎ podatnikoÂw oraz sumeÎ
wpøat z tytuøu 1% w latach 2003-2004. PodsumowujaÎc nowy sposoÂb wspierania dziaøalnosÂci publicznej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, stwierdziø, izÇ jest to
system skomplikowany z uwagi na koniecznosÂcÂ dodatkowych wyliczenÂ przy
zeznaniu podatkowym. Podatnik sam musi wyszukacÂ organizacjeÎ pozÇytku
publicznego, ktoÂraÎ chce wesprzecÂ, musi sprawdzicÂ jej status, ustalicÂ siedzibeÎ
i numer konta bankowego oraz z wøasnej kieszeni dokonacÂ wpøaty po to, by
fiskus zwroÂciø mu jaÎ (z wyjaÎtkiem sytuacji niedopøaty podatku) najdalej
w trzy miesiaÎce od zøozÇenia rocznego zeznania podatkowego.
SesjeÎ trzeciaÎ posÂwieÎconaÎ dziaøalnosÂci edukacyjno-wychowawczej i naukowej rozpoczaÎø referat ks. prof. dra hab. Krzysztofa Warchaøowskiego
pt. Nauczanie religii w szkoøach publicznych, po nim zasÂ wystaÎpiø mgr
Grzegorz ZÇmij z referatem O finansowaniu wyzÇszych szkoÂø wyznaniowych ze sÂrodkoÂw publicznych.
Ks. dr hab. Artur Mezglewski wygøosiø referat pt. Udziaø kosÂcioøoÂw
w procesie ksztaøcenia i wychowania w ramach systemu osÂwiaty. Prelegent
podkresÂliø, izÇ mozÇliwosÂcÂ zakøadania i prowadzenia szkoÂø przez podmioty
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inne nizÇ panÂstwowe i samorzaÎdowe gwarantuje m.in. konstytucja w art. 70
ust. 3 oraz art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzesÂnia 1991 r. o systemie osÂwiaty.
Podmioty te, partycypujaÎc w prowadzeniu procesu ksztaøcenia i wychowania, uczestniczaÎ jednoczesÂnie w sprawowaniu funkcji publicznych. Funkcje te speøniajaÎ, prowadzaÎc szkoøy publiczne i niepubliczne. KosÂcioøy i inne
zwiaÎzki wyznaniowe niewymienione w ustawie jako podmioty uprawnione do zakøadania i prowadzenia szkoÂø mogaÎ to czynicÂ, poniewazÇ zakøadanie i prowadzenie szkoÂø jest prawem osoÂb prawnych i fizycznych, a podmioty wyznaniowe mieszczaÎ sieÎ w tym ogoÂlnym sformuøowaniu. DokonujaÎc charakterystyki szkoÂø katolickich w Polsce, ks. Mezglewski obliczyø, zÇe
jest ich 460, z czego najwieÎcej prowadzaÎ stowarzyszenia o zasieÎgu ogoÂlnopolskim baÎdzÂ lokalnym. Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie PrzyjacioÂø SzkoÂø Katolickich (SPSK), Katolickie
Stowarzyszenie WychowawcoÂw (KSW) oraz Stowarzyszenie Przymierza
Rodzin, ktoÂre wyspecjalizowaøy sieÎ w dziaøalnosÂci osÂwiatowej. SposÂroÂd
zgromadzenÂ najwieÎcej szkoÂø prowadzi Towarzystwo SalezjanÂskie. W ostatniej czeÎsÂci prelegent odnioÂsø sieÎ do nazewnictwa szkoÂø oraz wykazaø, zÇe nie
kazÇda szkoøa posiadajaÎca w nazwie okresÂlenie ¹katolickaº jest szkoøaÎ
wyznaniowaÎ. CaøosÂcÂ referatu uzupeønia zaøaÎcznik (17 ss.), w ktoÂrym autor
wykazuje szkoøy o religijnym profilu wychowawczym: podstawowe, gimnazjalne oraz licea ogoÂlnoksztaøcaÎce, okresÂlajaÎc ich nazweÎ, miejscowosÂcÂ,
w ktoÂrej sieÎ znajdujaÎ, oraz organ prowadzaÎcy.
Wykøadem konÂczaÎcym drugi dzienÂ obrad, a jednoczesÂnie zamykajaÎcym sesjeÎ III posÂwieÎconaÎ dziaøalnosÂci edukacyjno-wychowawczej i naukowej, byø referat o. prof. dra hab. Wiesøawa Bara pt. Edukacja katolicka
w Ameryce èacinÂskiej i na Karaibach. We wsteÎpie autor, przytaczajaÎc
szereg dokumentoÂw mieÎdzynarodowych, przypomniaø o prawie kazÇdego
czøowieka do edukacji zgodnej z jego wøasnymi przekonaniami religijnymi. Przywoøaø takzÇe søowa Jana Pawøa II na temat roli szkoøy katolickiej
i katolickiego uniwersytetu. W dalszej czeÎsÂci referatu scharakteryzowaø
edukacjeÎ na poziomie podstawowym i sÂrednim, zaznaczajaÎc, zÇe wzrost
skolaryzacji w tej czeÎsÂci sÂwiata zawdzieÎcza sieÎ nowemu spojrzeniu na
edukacjeÎ. ZnaczaÎcaÎ roleÎ miaø program przygotowany w 2002 r. przez
ministroÂw edukacji z 34 panÂstw, tzw. Projekt Regionalny Edukacji dla
Ameryki èacinÂskiej i KaraiboÂw, ktoÂry beÎdzie realizowany azÇ do 2017 r.
Jego celem jest przyspieszenie przyjmowania baÎdzÂ nowelizowanie ustawodawstwa krajowego. Innym wazÇnym wydarzeniem byøa konferencja
organizowana przez Biuro Regionalne UNESCO dla Edukacji w Amery-
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ce èacinÂskiej i Karaibach, ktoÂra odbyøa sieÎ w Cartagenie. W rozwiaÎzywaniu wspoÂøczesnych problemoÂw edukacyjnych uczestniczy MieÎdzyamerykanÂska Konfederacja Edukacji Katolickiej (ConfederacioÂn Interamericana de EducacioÂn CatoÂlica, CIEC), ktoÂra zrzesza 24 organizacje narodowe,
katolickie stowarzyszenia narodowe, stale wspoÂøpracuje z ONZ, OEA,
OEI, OIEC, CLAR i CELAM. OmawiajaÎc szkolnictwo wyzÇsze i uniwersytety o inspiracji katolickiej, autor wskazaø na konstytucyjne podstawy
ich funkcjonowania oraz podaø statystykeÎ i ich charakterystykeÎ.
W trzecim dniu sympozjum odbyøa sieÎ ostatnia, czwarta sesja, posÂwieÎcona maøzÇenÂstwu. SesjeÎ rozpoczaÎø referat pt. Funkcje publiczne duchownego przy zawieraniu maøzÇenÂstwa konkordatowego ks. prof. dra hab.
Wojciecha GoÂralskiego. KsiaÎdz Profesor podkresÂliø, izÇ wsÂroÂd podmiotoÂw
prywatnych uczestniczaÎcych w wykonywaniu zadanÂ z zakresu administracji publicznej w Polsce szczegoÂlnaÎ roleÎ speønia KosÂcioÂø katolicki. Dziaøa on
na obszarze: osÂwiaty i szkolnictwa wyzÇszego, opieki spoøecznej i zdrowotnej, sÂrodkoÂw masowego przekazu, kultury oraz wolnosÂci obywatelskich,
wsÂroÂd ktoÂrych istotne znaczenie ma mozÇliwosÂcÂ zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego. Procedura zawierania maøzÇenÂstwa konkordatowego skøada
sieÎ z trzech etapoÂw: 1) czynnosÂci poprzedzajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa,
2) czynnosÂci zwiaÎzanych z samym zawarciem maøzÇenÂstwa, 3) czynnosÂci
zwiaÎzanych z rejestracjaÎ maøzÇenÂstwa. W tych trzech etapach ± obok kierownika USC ± podmiotem czynnosÂci prawnych i faktycznych jest przedstawiciel administracji kosÂcielnej, duchowny. O ile czynnosÂci wypeøniane
przez duchownego w pierwszym etapie majaÎ charakter czysto informacyjny, o tyle w dwoÂch pozostaøych etapach majaÎ juzÇ charakter wspoÂøkonstytuujaÎcy akt zawarcia maøzÇenÂstwa w trybie art. 1 § 2 k.r.o. Ks. GoÂralski po
wyliczeniu obowiaÎzkoÂw duchownego w poszczegoÂlnych etapach procedury zawierania maøzÇenÂstwa powiedziaø, izÇ duchowny jest podmiotem prywatnym, ktoÂremu prawo polskie zleca funkcje nalezÇaÎce do sfery administracji publicznej. Z jednej strony przysøuguje mu prawo dziaøania, z drugiej zasÂ ciaÎzÇy na nim obowiaÎzek dziaøania w granicach wøasnych kompetencji. KonÂczaÎc, prelegent stwierdziø, zÇe czynnosÂci duchownego wysteÎpujaÎcego przy zawieraniu maøzÇenÂstwa konkordatowego, chociazÇ swoje bezposÂrednie umocowanie znajdujaÎ w prawie polskim i obejmujaÎ zakres
dziaøanÂ zleconych nalezÇaÎcych do administracji publicznej, jednak nie saÎ
wykonywane w imieniu panÂstwa.
Dr Zdzisøaw Zarzycki przedstawiø referat zatytuøowany Mediacja osoby duchownej w posteÎpowaniu o rozwoÂd i separacjeÎ. OmawiajaÎc genezeÎ
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mediacji, moÂwca wskazaø na jej wysokaÎ skutecznosÂcÂ, ktoÂra zaowocowaøa
rekomendacjaÎ Komitetu Rady Europy w 1998 r. do wprowadzenia tej
instytucji do prawodawstwa panÂstw czøonkowskich tej organizacji. Mediacja rodzinna stosowana jest m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech,
Norwegii, Szwajcarii, Szwecji i w Wielkiej Brytanii. W Polsce mediacja
zostaøa wprowadzona najpierw do posteÎpowania w sprawach nieletnich
(2001), a w 2003 r. do kodeksu posteÎpowania karnego (art. 23a). Od
1 stycznia 2004 r. posteÎpowanie mediacyjne i koncyliacyjne funkcjonuje
w posteÎpowaniu saÎdowo-administracyjnym, a od 10 grudnia 2005 r.
w sprawach cywilnych i rodzinnych. Z uwagi na fazeÎ poczaÎtkowaÎ tej instytucji oraz brak regulacji prawnych i statusu odreÎbnej metody posteÎpowania w przypadku sporoÂw rodzinnych mediacje zdarzajaÎ sieÎ jednak rzadko. W dalszej czeÎsÂci swego wystaÎpienia dr Zarzycki szczegoÂøowo omoÂwiø
posteÎpowanie mediacyjne w polskim kodeksie posteÎpowania cywilnego
oraz wskazaø na historycznoprawne tradycje udziaøu osoÂb duchownych
w procesach rozwodowych i separacyjnych w systemie prawa zÇydowskiego, austriackiego (galicyjskiego), obowiaÎzujaÎcego na ziemiach polskich
prawa napoleonÂskiego, a takzÇe prawa maøzÇenÂskiego zamieszczonego w kodeksie cywilnym KroÂlestwa Polskiego z 1825 r. NasteÎpnie wskazaø podstawy prawne mozÇliwosÂci udziaøu osoÂb duchownych i instytucji kosÂcielnych w posteÎpowaniu mediacyjnym w sprawach rozwodowych i separacyjnych. Jasno podkresÂliø, zÇe ¹mozÇliwosÂcÂ udziaøu osoÂb duchownych (indywidualnie lub w okresÂlonych zespoøach, placoÂwkach) lub mozÇliwosÂcÂ tworzenia kosÂcielnych placoÂwek diagnostyczno-konsultacyjnych, w ramach ktoÂrych prowadzone beÎdzie posteÎpowanie mediacyjne, jest wazÇnym przejawem realizacji funkcji publicznych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
PanÂstwo poprzez angazÇowanie instytucji kosÂcielnych i osoÂb duchownych
w organizacjeÎ i realizacjeÎ posteÎpowania mediacyjnego w tak doniosøych
spoøecznie i indywidualnie sprawach jak istnienie maøzÇenÂstwa realizuje
konstytucyjnaÎ zasadeÎ subsydiarnosÂci (pomocniczosÂci)º. KonÂczaÎc, referent
wyraziø radosÂcÂ z faktu, izÇ ustawodawca polski dostrzega potrzebeÎ udziaøu
organizacji pozarzaÎdowych, w tym osoÂb duchownych, i instytucji kosÂcielnych, w organizowaniu i przeprowadzaniu mediacji rodzinnych.
Temat pt. Zawarcie maøzÇenÂstwa konkordatowego w niebezpieczenÂstwie sÂmierci, zostaø zrealizowany przez ks. dra Jana KrajczynÂskiego.
Przedmiot referatu dotyczyø katolikoÂw przebywajaÎcych w szpitalu, ktoÂrzy
znajdujaÎc sieÎ w niebezpieczenÂstwie sÂmierci, chcaÎ zawrzecÂ maøzÇenÂstwo ze
skutkiem kanonicznym i cywilnym. Prelegent zwroÂciø uwageÎ na obowiaÎzki
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duchownego, wypøywajaÎce z prawa kanonicznego i cywilnego, wobec ktoÂrego jest zawierane maøzÇenÂstwo konkordatowe w niebezpieczenÂstwie
sÂmierci, oraz na konsekwencje ich zaniedbania lub niewykonania. WskazujaÎc na luki w aktach prawnych oraz na nieprecyzyjnie sformuøowane
przepisy, ktoÂre w podobnych sytuacjach stwarzajaÎ mozÇliwosÂcÂ roÂzÇnej interpretacji, zgøosiø postulaty de lege ferenda odnosÂnie do przepisoÂw prawa
cywilnego i przepisoÂw wykonawczych Konferencji Episkopatu Polski.
Referatem zatytuøowanym Uznawanie przez panÂstwo wyrokoÂw saÎdoÂw kosÂcielnych w sprawach maøzÇenÂskich. Czy byøoby pozÇyteczne przyjeÎcie takiego systemu w Polsce? ks. dr Piotr Majer zakonÂczyø trzydniowe
obrady sympozjum posÂwieÎconego funkcjom publicznym zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Lidia Fiejdasz

Uchwaøa III zjazdu katedr i wykøadowcoÂw prawa wyznaniowego podjeÎta
w dniu 17 maja 2006 r. w Kazimierzu Dolnym.
Uczestnicy III Zjazdu Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego,
obradujaÎcy w Kazimierzu Dolnym n.WisøaÎ w dniach 16-18 maja 2006 r.,
postulujaÎ wøaÎczenie do standardoÂw ksztaøcenia na kierunkach PRAWO
i ADMINISTRACJA przedmiotu ¹PRAWO WYZNANIOWEº w grupie przedmiotoÂw kierunkowych, w wymiarze 30 godzin.
W opinii uczestnikoÂw Zjazdu, wykøadowcoÂw i pracownikoÂw Katedr
Prawa Wyznaniowego, absolwenci studioÂw prawniczych i administracyjnych powinni uzyskacÂ w czasie studioÂw podstawowaÎ wiedzeÎ w zakresie
prawnej problematyki stosunkoÂw wyznaniowych, koniecznaÎ do ich wyksztaøcenia. W zwiaÎzku z powyzÇszym przedmiot ¹PRAWO WYZNANIOWEº powinien zostacÂ wøaÎczony do programu studioÂw na wymienionych kierunkach, prowadzonych w szkoøach wyzÇszych w Polsce.
Uczestnicy Zjazdu

