STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 10 ± 2007

DARIUSZ WALENCIK
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AUTOKEFALICZNEGO KOSÂCIOèA PRAWOSèAWNEGO

WPROWADZENIE

4 lipca 1991 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwaliø ustaweÎ
o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego. Prace nad ustawaÎ trwaøy blisko dwa lata. Powstawaøa ona
z wielkim trudem. W wyniku jej uchwalenia uregulowano ± zgodnie
z zasadami wolnosÂci sumienia i religii oraz poszanowania niezalezÇnosÂci i autonomii panÂstwa i KosÂcioøa, a nie jak dotychczas w sposoÂb
dyskryminujaÎcy i restrykcyjny, status prawny KosÂcioøa prawosøawnego. Celem tego artykuøu jest zrelacjonowanie przebiegu sÂciezÇki legislacyjnej projektu tejzÇe ustawy oraz wskazanie kontekstu uchwalenia
przepisoÂw dotyczaÎcych regulacji spraw majaÎtkowych KosÂcioøa prawosøawnego, zwøaszcza odnoszaÎcych sieÎ do tzw. mienia pounickiego.
NalezÇy przypomniecÂ, zÇe zgodnie z oÂwczesÂnie obowiaÎzujaÎcaÎ KonstytucjaÎ1 i regulaminem Sejmu2 projekty ustaw rozpatrywane byøy
w Sejmie w czasie dwoÂch czytanÂ (art. 34 regulaminu Sejmu). UchwalonaÎ przez Sejm ustaweÎ, z wyjaÎtkiem ustawy budzÇetowej, przekazy1

Por. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm
Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1976 r., nr 7, poz. 36 z poÂzÂn.
zm.) ze zmianaÎ wynikajaÎcaÎ z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1989 r., nr 19, poz. 101).
2
Por. Uchwaøa Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. ±
Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (MP z 1986 r., nr 21, poz. 151
z poÂzÂn. zm.).
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wano Senatowi, ktoÂry w ciaÎgu miesiaÎca od dnia przekazania moÂgø
zgøosicÂ Sejmowi propozycje dokonania w niej zmian lub jej odrzucenia. NieprzyjeÎcie przez Sejm propozycji Senatu uchwalane byøo wieÎkszosÂciaÎ dwu trzecich gøosoÂw w obecnosÂci co najmniej poøowy ogoÂlnej
liczby posøoÂw (art. 27 ust. 1 Konstytucji). UstaweÎ podpisywaø Prezydent i zarzaÎdzaø jej niezwøoczne ogøoszenie, jesÂli: 1) Senat zawiadomiø
Prezydenta o braku zastrzezÇenÂ do ustawy; 2) Senat nie zgøosiø w przewidzianym terminie propozycji dokonania w ustawie okresÂlonych
zmian lub jej odrzucenia; 3) Sejm uchwaliø proponowane przez Senat
zmiany lub odrzuciø propozycje Senatu (art. 27 ust. 3 Konstytucji).
1. WNIESIENIE PROJEKTU I PIERWSZE CZYTANIE

Po uchwaleniu 17 maja 1989 r. ustawy o gwarancjach wolnosÂci
sumienia i wyznania3 oraz ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej4, SoboÂr BiskupoÂw Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego (PAKP)
wystaÎpiø do Prezesa Rady MinistroÂw Tadeusza Mazowieckiego z inicjatywaÎ uchwalenia ustawy o stosunku PanÂstwa do PAKP. 23 listopada 1989 r. rozpoczaÎø praceÎ zespoÂø rzaÎdowo-kosÂcielny do spraw
opracowania projektu ustawy5. Pierwszy projekt ustawy, autorstwa
posøa Eugeniusza Czykwina oraz prawnikoÂw Aleksandra Stelmaszczuka i Anatola PanÂki, zostaø przedøozÇony zespoøowi przez stroneÎ
kosÂcielnaÎ6. 28 maja 1990 r., po zakonÂczeniu pracy zespoøu nad projektem ustawy, Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw Jacek Ambroziak uznaø jednak, zÇe z wniesieniem projektu ustawy przez RadeÎ
MinistroÂw do Sejmu trzeba zaczekacÂ na uchwalenie nowej konstytu3
Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 155; tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965
z poÂzÂn. zm.
4
Tytuø pierwotny, zmieniony ustawaÎ z dnia 5 lipca 1990 r. ± Prawo o zgromadzeniach (por. art. 15, pkt 1 ± Dz.U. z 1990 r., nr 51, poz. 297) na ustawa o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
5
Por. M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku
PanÂstwa do kosÂcioøoÂw chrzesÂcijanÂskich, Warszawa 2004, s. 108.
6
Por. E. Czykwin, Byøem prawosøawnym posøem, Biaøystok 1995, s. 15.
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cji. W takiej sytuacji poseø Czykwin zebraø podpisy 22 posøoÂw (8
posøoÂw z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, po trzech z Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej i Unii ChrzesÂcijanÂsko-Spoøecznej, po dwa z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Koøa
PosøoÂw Wojskowych i Polskiego ZwiaÎzku Katolicko-Spoøecznego,
wreszcie po jednym ze Stronnictwa Demokratycznego i Pax-u)7, pozwalajaÎce na wniesienie opracowanego przez wspomniany zespoÂø
projektu ustawy pod obrady Sejmu jako projektu poselskiego. Wnioskodawcy upowazÇnili posøa Czykwina do reprezentowania ich w pracach nad tym projektem.
Projekt zostaø wniesiony do Sejmu 11 pazÂdziernika 1990 r.8
ZwieÎzøe, dwustronicowe uzasadnienie projektu informowaøo, zÇe:
¹proponowana ustawa stanowi podstawy dla roÂwnoprawnego korzystania z wolnosÂci sumienia i wyznania przez wyznawcoÂw prawosøawia w Polsce. [...] Ustawa pozwoli roÂwniezÇ na rozwiaÎzania wielu
problemoÂw praktycznych Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego, w tym spraw zwiaÎzanych z organizacjaÎ laikatu, dosteÎpem duchownych do sÂrodowisk, od ktoÂrych KosÂcioÂø zostaø administracyjnie odizolowany (m.in.: wyznawcoÂw odbywajaÎcych søuzÇbeÎ wojskowaÎ) i uporzaÎdkowaniem spraw majaÎtkowych. [...] PoszczegoÂlne
przepisy proponowanej ustawy saÎ analogiczne, jak w ustawie z 17
maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154) [...]. Obecne regulacje
prawne dotyczaÎce Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego pochodzaÎ z innej epoki historycznej i politycznej, i saÎ w wielu
swoich przepisach sprzeczne z zasadaÎ swobody wypeøniania przez
KosÂcioÂø funkcji religijnych oraz jego roÂwnouprawnienia. [...] PrzedøozÇony projekt jest efektem prac wspoÂlnego panÂstwowo-kosÂcielnego
zespoøu redakcyjnego, ktoÂry pracowaø od listopada 1989 r. do maja
7

Byli to posøowie (kolejnosÂcÂ alfabetyczna): Janusz Bøaszczyk, Wøodzimierz Cimoszewicz, Eugeniusz Czykwin, Janusz Dobrosz, Anna Dynowska, Ryszard Gajewski, Andrzej Grzyb, Urszula Jarosz, Ryszard JastrzeÎbski, Ryszard Koøodziej, Norbert
Lysek, Janusz MacÂkowiak, Tadeusz Marchlik, Adam Matuszczak, Stanisøaw Rogowski, Marek Rusakiewicz, Aleksy Siemieniuk, Marian Szatybeøko, Bogumiø Szreder,
Janusz SzymanÂski, Ryszard ZielinÂski, Jan ZÇukowski.
8
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 588.
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1990 r. [...] W kilku przypadkach [...] strona panÂstwowa i strona kosÂcielna zaproponowaøy ujeÎcie alternatywne do decyzji Sejmu. Autorzy
niniejszej inicjatywy ustawodawczej podzielajaÎ poglaÎd biskupoÂw Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego, zÇe ± w sytuacji,
gdy w pracach Komisji Konstytucyjnej nie kwestionuje sieÎ zasady
roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ± nie ma
powodu do zwlekania z uchwaleniem proponowanej ustawyº9.
Pierwsze czytanie projektu nastaÎpiøo na 45. posiedzeniu Sejmu X
Kadencji 29 listopada 1990 r.10 W imieniu wnioskodawcoÂw referowaø
go poseø Eugeniusz Czykwin (Klub Poselski Unii ChrzesÂcijanÂsko-Spoøecznej). PodkresÂliø m.in., zÇe ustawa pozwoli na uporzaÎdkowanie
spraw majaÎtkowych. ¹KoniecznosÂcÂ uregulowania kwestii majaÎtkowych wynika z faktu, zÇe znaczna czeÎsÂcÂ nieruchomosÂci materialnych
nalezÇaÎcych od stuleci do kosÂcielnych osoÂb prawnych nie ma uregulowanego stanu prawnego. Taki stan rzeczy powodowaø w okresie
mieÎdzywojennym nieustanne spory, zatargi i konflikty, z ktoÂrych najbardziej tragiczny to burzenie w 1938 r. cerkwi na CheømszczyzÂnie
i Podlasiu. Wprawdzie 19 listopada 1938 r. Sejm uchwaliø ustaweÎ
o uregulowaniu stanu prawnego majaÎtku KosÂcioøa prawosøawnego11,
to jednak wybuch wojny i okupacja uniemozÇliwiøy zrealizowanie jej
w praktyce. Okres powojenny i stosowana w tym czasie przez wøadze
panÂstwowe polityka zaroÂwno do KosÂcioøa prawosøawnego, jak i innych KosÂcioøoÂw, uniemozÇliwiøa podjeÎcie i zaøatwienie tej sprawy.
Wydane w tym okresie akty prawne, a w szczegoÂlnosÂci ustawa o dobrach martwej reÎki oraz podejmowane decyzje administracyjne pozbawiøy KosÂcioÂø prawosøawny, czeÎsto z naruszeniem i tak represyj9

TamzÇe.
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 45. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29 i 30 listopada 1990 r.,
Warszawa 1990, s. 117-128.
11
Poseø E. Czykwin pomyliø fakty, otoÂzÇ 19 listopada 1938 r. zyskaø moc obowiaÎÎca
zuja Î Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego (Dz.U.
z 1938 r., nr 88, poz. 597). Natomiast ustaweÎ o uregulowaniu stanu prawnego majaÎtkoÂw KosÂcioøa prawosøawnego Sejm uchwaliø 23 czerwca 1939 r. (Dz.U. z 1939 r., nr 57,
poz. 370). Ustawa ta weszøa w zÇycie 30 czerwca tegozÇ roku.
10
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nego prawa, szeregu nieruchomosÂci. Projekt ustawy stwarza mozÇliwosÂcÂ uregulowania i zarazem uporzaÎdkowania stanu majaÎtkowego
KosÂcioøa na zasadach podobnych, jakie zastosowano w ustawie o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiegoº.
Ponadto zaznaczyø, zÇe ¹odwoøanie obowiaÎzujaÎcych ± chocÂby formalnie ± norm prawnych beÎdaÎcych zaprzeczeniem elementarnych
zasad wolnosÂci jest pilnaÎ koniecznosÂciaÎº. Wymieniø przy tym wiele
anachronizmoÂw dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z 1938 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa
Prawosøawnego, w tym za ¹kuriozalny wreÎczº uznaø ¹przepis tego
dekretu, nakazujaÎcy ustawowo wprowadzenie do praktyki nabozÇenÂstw KosÂcioøa prawosøawnego modlitewnego hymnu KosÂcioøa katolickiegoº. Chodziøo o art. 8 ust. 2 dekretu, nakazujaÎcy odsÂpiewanie
w sÂwieÎta panÂstwowe w czasie nabozÇenÂstw hymnu BozÇe cosÂ PolskeÎ12.
Jako pierwszy zabraø gøos w dyskusji poseø Szczepan Balicki z Klubu Poselskiego Stowarzyszenia ¹PAXº. Poparø on projekt, ale roÂwnoczesÂnie wskazaø, zÇe: ¹przed komisjami, do ktoÂrych skierowany
zostanie projekt, stanie istotne zadanie aktualizacji jej tekstu, gdyzÇ
wartki nurt dziaøalnosÂci prawotwoÂrczej spowodowaø rozbiezÇnosÂci
niektoÂrych fragmentoÂw projektu w stosunku do obowiaÎzujaÎcych
przepisoÂwº. Mianowicie projekt moÂwi o nauczaniu religii w punktach
katechetycznych (art. 15), podczas gdy nauka religii w tym czasie
byøa juzÇ organizowana w szkoøach. Dalej, o przydziaøach lokali w nieruchomosÂciach stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ kosÂcielnych osoÂb prawnych
(art. 51), ktoÂre zostaøy juzÇ wczesÂniej zniesione na mocy nowelizacji
ustawy ± prawo lokalowe13. Zmiany redakcyjnej, polegajaÎcej na uzgodnieniu tekstu z przepisami ustawy o wydawaniu ¹Monitora Polskiegoº14 wymagaø ± zdaniem posøa Balickiego ± takzÇe art. 52 ust. 215,
12

Por. M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 110.
Por. Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy ± Prawo lokalowe
(Dz.U. z 1990 r., nr 32, poz. 190).
14
Por. Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika UrzeÎdowego Rzeczypospolitej Polskiej ¹Monitor Polskiº (Dz.U. z 1950 r., nr 58, poz. 524).
15
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 45. posiedzenia, s. 122.
13
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nakazujaÎcy opublikowanie statutu wewneÎtrznego PAKP w ¹Monitorze Polskimº16.
NasteÎpny moÂwca, poseø Jarosøaw Kapsa z Obywatelskiego Klubu
Parlamentarnego, wnioskowaø o wstrzymanie prac nad projektem
i postulowaø takaÎ zmianeÎ ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania, by regulowaøa ona stosunki z wszystkimi poza KosÂcioøem
katolickim zwiaÎzkami wyznaniowymi. Argumentowaø, zÇe: ¹Istnieje
w tym wypadku realny spoÂr mieÎdzy KosÂcioøem prawosøawnym a KosÂcioøem greckokatolickim17 o mienie w postaci cerkwi i budynkoÂw
klasztornych. Baøbym sieÎ drogaÎ ustawowaÎ regulowacÂ tenzÇe spoÂr, bo
ta ustawa jednoznacznie przesaÎdza go na korzysÂcÂ KosÂcioøa prawosøawnego, tym bardziej, zÇe KosÂcioÂø unicki, KosÂcioÂø greckokatolicki,
przez ostatnie 40-lecie byø praktycznie zakazany i na terenie Polski
i na terenie saÎsiedniego kraju tzn. na terenie Ukrainyº18.
Z takaÎ interpretacjaÎ przepisu art. 47 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy
nie zgodziø sieÎ jego kolega klubowy poseø Juliusz Braun, opowiadajaÎc
sieÎ za skierowaniem projektu ustawy do odpowiednich komisji19.
16

UsteÎp ten skresÂlono w toku prac Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych
oraz Komisji Ustawodawczej ± por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk
nr 744. Publikowanie w okresie mieÎdzywojennym statutoÂw (praw) wewneÎtrznych w organach promulgacyjnych (po raz pierwszy w przypadku Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego ± w ¹Monitorze Polskimº, nasteÎpnie zasÂ w ¹Dzienniku Ustawº) byøo
uzasadnione w sytuacji, gdy zatwierdzaøa (uznawaøa ± jak brzmiaøa formuøa prawna) je
Rada MinistroÂw. KonsekwencjaÎ przyjeÎcia w 1989 r., zÇe stanowienie prawa wewneÎtrznego jest autonomicznym prawem danego KosÂcioøa czy zwiaÎzku wyznaniowego i prawo
to nie wymaga zatwierdzenia przez organ panÂstwowy, publikowanie tego prawa w panÂstwowym organie promulgacyjnym nie miaøoby uzasadnienia. Ponadto instytucje kosÂcielne posiadajaÎce osobowosÂcÂ prawnaÎ cywilnaÎ i ich organy wymienia baÎdzÂ ustawa, baÎdzÂ
rozporzaÎdzenie Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji, a jest to jedyny element ustroju KosÂcioøa czy zwiaÎzku wyznaniowego, ktoÂry mozÇe interesowacÂ osoby
postronne, nie beÎdaÎce wyznawcami tego KosÂcioøa czy zwiaÎzku wyznaniowego, ale
wchodzaÎce w stosunki cywilnoprawne z jego osobami prawnymi.
17
ObrzaÎdek greckokatolicki nazywany jest tezÇ obrzaÎdkiem unickim, obrzaÎdkiem
grecko-rusinÂskim (okres II Rzeczypospolitej) lub bizantyjsko-ukrainÂskim (wspoÂøczesÂnie). Nazwy te beÎdaÎ uzÇywane zamiennie.
18
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 45.
posiedzenia, s. 124.
19
Por. tamzÇe, s. 125.
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Poseø JoÂzef Oleksy z Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej wypowiedziaø sieÎ roÂwniezÇ przeciwko wnioskowi o odrzucenie
projektu ustawy w pierwszym czytaniu. ZauwazÇyø, izÇ nie ma potrzeby
oczekiwacÂ na uchwalenie nowej Konstytucji, poniewazÇ ¹prace Komisji Konstytucyjnej jednoznacznie potwierdzajaÎ, zÇe przyszøa Konstytucja uzna zasadeÎ ustawowych gwarancji wolnosÂci sumienia i wyznaniaº20. Projekt ustawy nalezÇy jednak aktualizowacÂ w toku prac sejmowych, czeÎsÂcÂ bowiem przepisoÂw tam zawartych nie uwzgleÎdnia
zmian w prawie, jakie nastaÎpiøy po jego parafowaniu. Po replice posøa
Czykwina i skierowanym do posøa Kapsy pytaniu przez prowadzaÎcaÎ
obrady wicemarszaøek TereseÎ DobielinÂskaÎ-EliszewskaÎ (Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego): czy podtrzymuje swoÂj wniosek
czy ewentualnie go wycofuje?, poseø Kapsa wniosek wycofaø. Na
wniosek Prezydium Sejmu projekt skierowano do Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych oraz do Komisji Ustawodawczej21.
2. PRACA W KOMISJACH I DRUGIE CZYTANIE

W czasie prac Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych
oraz Komisji Ustawodawczej uwypukliø sieÎ, sygnalizowany juzÇ w czasie pierwszego czytania, problem tzw. mienia pounickiego. Kwestia
ta staøa sieÎ gøoÂwnym zagadnieniem prac parlamentu nad ustawaÎ o stosunku PanÂstwa do PAKP. Analogicznie do wczesÂniejszej ustawy dotyczaÎcej KosÂcioøa katolickiego projekt przewidywaø, zÇe regulacja
spraw majaÎtkowych osoÂb prawnych PAKP przebiegacÂ beÎdzie
w dwoÂch trybach: baÎdzÂ w trybie uwøaszczenia, tzn uznania z mocy
prawa za wøasnosÂcÂ kosÂcielnych osoÂb prawnych, speøniajaÎcego okresÂlone w ustawie warunki i roÂwnoczesÂnie posiadanego przez nie w chwili wejsÂcia ustawy w zÇycie majaÎtku nieruchomego (zasada status quo),
baÎdzÂ w trybie posteÎpowania regulacyjnego prowadzonego wobec
niektoÂrych upanÂstwowionych nieruchomosÂci przez specjalnie do tego
celu powoøanaÎ komisjeÎ. Takie rozwiaÎzanie oznaczaøo takzÇe przejsÂcie
20
21

TamzÇe, s. 126.
Por. tamzÇe, s. 127-128.

188

DARIUSZ WALENCIK

na osoby prawne PAKP, beÎdaÎcych w ich wøadaniu nieruchomosÂci,
ktoÂre nalezÇaøy do czasu akcji ¹Wisøaº do osoÂb prawnych KosÂcioøa
greckokatolickiego. W zwiaÎzku z tym poseø Wøodzimierz Mokry domagaø sieÎ odrzucenia projektu. Wniosek ten jednak nie przeszedø22.
Na posiedzeniach 10 i 17 stycznia oraz 13 lutego 1991 r. komisje
przyjeÎøy projekt, nanoszaÎc nanÂ 14 poprawek23. W wieÎkszosÂci miaøy
one charakter formalny lub wynikaøy z dostosowania projektu do
zmian w prawie dokonanych po zakonÂczeniu w maju 1990 r. prac
zespoøu panÂstwowo-kosÂcielnego. Merytoryczne zmiany dotyczyøy 4.
grup spraw: 1) UjeÎta alternatywnie w projekcie organizacja duszpasterstwa wojskowego zostaøa przez komisje przyjeÎta w wersji: Prawosøawny Ordynariat Wojska Polskiego, posiadajaÎcy osobowosÂcÂ prawnaÎ, ktoÂrego organem jest Prawosøawny Ordynariusz Wojskowy. Dodano przepis o mozÇliwosÂci tworzenia wojskowych parafii prawosøawnych; 2) SkresÂlono, zawarty w art. 53 ust. 2 obowiaÎzek publikowania
w ¹Monitorze Polskimº statutu wewneÎtrznego KosÂcioøa i jego zmian;
3) W sprawie tworzenia placoÂwek organizacyjnych PAKP za granicaÎ
przyjeÎto wariant rzaÎdowy, odrzucajaÎc kosÂcielnaÎ propozycjeÎ ograniczenia mozÇliwosÂci zgøaszania przez wøadze panÂstwowe zastrzezÇenÂ
przeciwko ich utworzeniu; 4) SkresÂlono art. 34 projektu, moÂwiaÎcy
o finansowaniu inwestycji z kosÂcielnych sÂrodkoÂw wøasnych oraz o dotacjach panÂstwowych na odbudoweÎ i utrzymanie zabytkoÂw24.
Zgøoszony zostaø takzÇe wniosek mniejszosÂci zmierzajaÎcy do wyøaÎczenia od uwøaszczenia na rzecz osoÂb prawnych PAKP nieruchomosÂci przejeÎtych po obrzaÎdku grecko-rusinÂskim25. Na posiedzeniu
poøaÎczonych komisji wniosek ten uzyskaø 4 gøosy, przy 5 gøosach
przeciw i 7 wstrzymujaÎcych sieÎ26.
Drugie czytanie projektu ustawy odbyøo sieÎ na 54. posiedzeniu
Sejmu X Kadencji w dniu 21 marca 1991 r. Sprawozdanie poøaÎczonych komisji referowaø poseø Eugeniusz Czykwin. Stwierdziø on, zÇe
w ich pracach uczestniczyli przedstawiciele Soboru BiskupoÂw PAKP,
22
23
24
25
26

Por.
Por.
Por.
Por.
Por.

M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 110.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 744.
M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 111.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 744.
M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 111.
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UrzeÎdu Rady MinistroÂw, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i liczni
eksperci. WpøyneÎøy opinie Biaøoruskiego Towarzystwa Spoøeczno-Kulturalnego, skupiajaÎcego ludnosÂcÂ greckokatolickaÎ ZwiaÎzku
UkrainÂcoÂw w Polsce i podlaskiego oddziaøu tego ZwiaÎzku oraz biskupa greckokatolickiego Jana Martyniaka. WieÎkszosÂcÂ problemoÂw,
poza sprawaÎ objeÎtaÎ wnioskiem mniejszosÂci, dotyczaÎcym 24 spornych
obiektoÂw, byøa rozwiaÎzywana w atmosferze kompromisu. Poseø sprawozdawca podwazÇyø zaroÂwno poglaÎd, zÇe trzeba beÎdzie wydawacÂ 40
ustaw dla roÂzÇnych kosÂcioøoÂw, jak i interpretacjeÎ art. 82 ust. 2 Konstytucji z 1952 r., przedstawionaÎ przez biskupa Martyniaka, zÇe mozÇliwosÂcÂ regulacji ustawowej dotyczy tylko KosÂcioøa katolickiego. Zaznaczyø, zÇe regulacja spraw majaÎtkowych, stanowiaÎcych w przeszøosÂci
wøasnosÂcÂ KosÂcioøa unickiego, jest problemem trudnym i zøozÇonym.
IstniejaÎ dwie mozÇliwosÂci rozwiaÎzania tego problemu. Jedna ± to proÂba ustalenia kto, kiedy, komu i w jaki sposoÂb odebraø dany obiekt,
czyjaÎ faktycznie stanowi wøasnosÂcÂ, a nasteÎpnie nie baczaÎc na stan
faktyczny i prawa nabyte, proÂba zwroÂcenia prawowitemu wøasÂcicielowi. Druga ± to powstrzymanie sieÎ od konfrontacji i rywalizacji poprzez zachowanie istniejaÎcego status quo odnosÂnie do spornych sÂwiaÎtynÂ. Za takim rozwiaÎzaniem opowiedziaøy sieÎ komisje oraz organizacje mniejszosÂci narodowych. Poseø Eugeniusz Czykwin przypomniaø,
zÇe analogiczny przepis zawarty jest w ustawie o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego, mianowicie zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 tej
ustawy z posteÎpowanÂ regulacyjnych wyøaÎczone saÎ nieruchomosÂci,
ktoÂre w przeszøosÂci stanowiøy wøasnosÂcÂ KosÂcioøa katolickiego, w tym
obrzaÎdku greckokatolickiego, a ktoÂre w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy
pozostawaøy we wøadaniu innych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Przedstawiø roÂwniezÇ stanowisko Soboru BiskupoÂw PAKP,
dotyczaÎce rezygnacji z dochodzenia praw do ponad 100 cerkwi prawosøawnych znajdujaÎcych sieÎ we wøadaniu KosÂcioøa katolickiego27.

27
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 54. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 marca 1991 r.,
Warszawa 1991, s. 113-119.
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W dyskusji ograniczono sieÎ wyøaÎcznie do wniosku mniejszosÂci.
Poseø Juliusz Braun zgøosiø wniosek formalny o przekazanie projektu
do trzeciego czytania i wyznaczenia terminu tego czytania na jedno
z majowych posiedzenÂ Sejmu. ZwroÂciø sieÎ roÂwniezÇ do Marszaøka Sejmu, aby wystaÎpiø do trzech zainteresowanych stron, a wieÎc do przedstawicieli KosÂcioøa prawosøawnego, KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku
rzymskokatolickiego i greckokatolickiego o to, by w duchu dialogu
podjeÎøy proÂbeÎ rozwiaÎzania tego problemu. Po to, by mozÇna byøo zapisacÂ w ustawie takie rozstrzygnieÎcie, ktoÂre beÎdzie wynikiem porozumienia zainteresowanych stron28. Poseø Wøodzimierz Mokry z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego opowiedziaø sieÎ za przyjeÎciem
wniosku mniejszosÂci, ktoÂry zmierza do wyøaÎczenia z regulacji prawnej
proponowanej ustawy kwestii wøasnosÂci mienia pounickiego. Tym
problemem prawnym miaøaby sieÎ zajaÎcÂ ± jego zdaniem ± powoøana
na wniosek Sejmu przez RadeÎ MinistroÂw odpowiednia komisja29.
Poseø Wøodzimierz Cimoszewicz (Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej) uwazÇaø, zÇe nalezÇy przyjaÎcÂ w peøni zasadeÎ status quo
w sprawach majaÎtkowych, chociazÇ kazÇda propozycja wywoøa u kogosÂ
poczucie krzywdy30. Poparø go poseø z Biaøostocczyzny Aleksy Siemieniuk (Polskie Stronnictwo Ludowe)31. Natomiast poseø Jarosøaw
Kapsa popieraø wniosek mniejszosÂci, gdyzÇ jego zdaniem odrzucenie
tego wniosku byøoby przypieczeÎtowaniem krzywd, ktoÂre nawarstwiøy
sieÎ od 1946 r.32 Poseø Jacek KuronÂ (Klub Parlamentarny Unii Demokratycznej) stwierdziø, zÇe racjeÎ majaÎ obie strony. Nie mozÇna przyjaÎcÂ ustawy o PAKP wbrew stanowisku tego KosÂcioøa. Wypowiedziaø
sieÎ przeciwko wnioskowi posøa Mokrego, gdyzÇ mozÇna go rozciaÎgnaÎcÂ
na wszystkie cerkwie prawosøawne, ktoÂre po unii brzeskiej staøy sieÎ
unickie33. Wøodzimierz Mokry odpowiadaø, zÇe poprawka dotyczy tylko cerkwi przejeÎtych przez prawosøawie w latach 1939-194734.
28
29
30
31
32
33
34
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Por.
Por.
Por.
Por.
Por.
Por.
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Dalsza dyskusja staøa sieÎ nieco chaotyczna ± posøowie zabierali
gøos kilkakrotnie, a takzÇe zadawali pytania sÂwiadczaÎce o søabej orientacji w temacie35. Nadal jednak w dyskusji ograniczono sieÎ wyøaÎcznie
do tematyki poprawki mniejszosÂci36. Poseø Hanna Suchocka (Klub
Parlamentarny Unii Demokratycznej) uwazÇaøa, zÇe wniosek posøa
Mokrego nie zabiera obiektoÂw PAKP, lecz tylko utrzymuje prawny
status quo. Nie widziaøa tezÇ sensu kontynuowania dyskusji w komisjach37. Ostatecznie Sejm 187 gøosami za, przy 44 gøosach przeciwnych i 4 wstrzymujaÎcych sieÎ odesøaø projekt ponownie do komisji
(zgodnie z wnioskiem posøa Juliusza Brauna) z sugestiaÎ zwroÂcenia
sieÎ przez nie ¹do przedstawicieli tych KosÂcioøoÂw o mediacjeÎ ± o znalezienie wspoÂlnego rozwiaÎzania tej spornej kwestiiº38.
Ponowne obrady Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych
oraz Komisji Ustawodawczej w dniach 8, 15 i 17 maja 1991 r. nie
doprowadziøy do uzgodnienia stanowisk zainteresowanych stron
w sprawie mienia pounickiego. Komisje opowiedziaøy sieÎ za uchwaleniem projektu ustawy zawartym w ich pierwszym sprawozdaniu (druk
nr 744) i przedstawiøy nasteÎpujaÎcy dodatkowy wniosek mniejszosÂci:
¹± w art. 46 ust. 1 pkt 3 nadacÂ brzmienie:
znajdujaÎ sieÎ na nich cmentarze grzebalne lub obiekty sakralne
wraz z obiektami towarzyszaÎcymi, z zastrzezÇeniem art. 49;
dotyczy to roÂwniezÇ obiektoÂw poøozÇonych na obszarze m.st.
Warszawy;
± po art. 48 dodacÂ nowy art. 49 w brzmieniu:
Art. 49. 1. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomosÂci lub
ich czeÎsÂci, ktoÂre przeszøy na wøasnosÂcÂ PanÂstwa na podstawie
35
Gøos zabierali kolejno posøowie: Wøodzimierz Mokry, Walerian PanÂko (Obywatelski Klub Parlamentarny), Eugeniusz Czykwin, Wøodzimierz Mokry, JoÂzefa Hennelowa (Klub Parlamentarny Unii Demokratycznej), Janusz Dobrosz (Klub Poselski
Polskiego Stronnictwa Ludowego), Juliusz Braun, Eugeniusz Czykwin, Wøodzimierz
Mokry, JoÂzefa Hennelowa, Wøodzimierz Mokry, Ireneusz Skubis (Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego), Anna Dynowska (niezrzeszona), Jacek KuronÂ, Eugeniusz Czykwin.
36
Por. tamzÇe, s. 129-138.
37
Por. tamzÇe, s. 138-139.
38
TamzÇe, s. 139-140. Por. takzÇe M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 112-113.
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dekretu z 5 wrzesÂnia 1947 r. o przejsÂciu na wøasnosÂcÂ PanÂstwa
mienia pozostaøego po osobach przesiedlonych do ZSRR
(Dz.U. Nr 59, poz. 318 i z 1949 r., Nr 53, poz. 404), a byøy
wøasnosÂciaÎ diecezji, parafii, klasztoroÂw lub innych instytucji
greckokatolickich (unickich) Diecezji Przemyskiej ObrzaÎdku
Grecko-RusinÂskiego oraz Administracji Apostolskiej èemkowszczyzny nastaÎpi w trybie decyzji Ministra ± Szefa UrzeÎdu
Rady MinistroÂw.
2. Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw wydaje decyzje, o ktoÂrych mowa w ust. 1, na podstawie zawartej przed nim do dnia 31
grudnia 1991 r. ugody pomieÎdzy biskupem diecezjalnym Diecezji
Przemyskiej obrzaÎdku bizantynÂsko-ukrainÂskiego i biskupem diecezjalnym Diecezji Przemysko-NowosaÎdeckiej Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnegoº39.
UsteÎp 3 tegozÇ artykuøu zaprezentowano w dwoÂch wariantach.
W pierwszym okresÂlono szczegoÂøowe zasady, ktoÂrymi winien kierowacÂ sieÎ Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw, wydajaÎc decyzje
o przywroÂceniu prawa wøasnosÂci w razie braku ugody mieÎdzy
przedstawicielami KosÂcioøa prawosøawnego i KosÂcioøa greckokatolickiego:
¹3. JezÇeli nie zostanie zawarta ugoda, o ktoÂrej mowa w ust. 2,
decyzje podejmuje Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw kierujaÎc
sieÎ nasteÎpujaÎcymi zasadami:
1) w miejscowosÂciach, w ktoÂrych znajdujaÎ sieÎ dwa obiekty sakralne nalezÇaÎce w przeszøosÂci do KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku greckokatolickiego, a jeden jest aktualnie w posiadaniu KosÂcioøa prawosøawnego, przechodzi on na wøasnosÂcÂ KosÂcioøa prawosøawnego,
2) w miejscowosÂciach, w ktoÂrych KosÂcioÂø prawosøawny jest w posiadaniu dwoÂch obiektoÂw sakralnych nalezÇaÎcych w przeszøosÂci do
KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku greckokatolickiego, jeden z nich ±
wskazany przez biskupa prawosøawnego ± zostanie przekazany KosÂcioøowi katolickiemu obrzaÎdku bizantyjsko-ukrainÂskiego,
3) obiekty sakralne przechodzaÎ na wøasnosÂcÂ KosÂcioøa prawosøawnego, jezÇeli na danym terenie saÎ one niezbeÎdne dla sprawowania
39

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 744-A.
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prawosøawnego kultu wsÂroÂd ludnosÂci prawosøawnej, okoliczna zasÂ
ludnosÂcÂ greckokatolicka ma inne mozÇliwosÂci zaspakajania swego
kultu religijnegoº40.
W drugim wariancie zawarto tylko ogoÂlnaÎ wytycznaÎ skierowanaÎ
do Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw:
¹3. JezÇeli nie zostanie zawarta ugoda, o ktoÂrej mowa w ust. 2,
decyzje podejmuje Minister ± Szef UrzeÎdu Rady MinistroÂw kierujaÎc
sieÎ prawem miejscowych spoøecznosÂci wyznaniowych do uczestniczenia zgodnie z zasadami swojego wyznania, w czynnosÂciach i obrzeÎdach religijnychº41.
RoÂzÇnica wieÎc mieÎdzy proponowanymi wersjami art. 49 ust. 3 dotyczyøa stopnia szczegoÂøowosÂci dyspozycji ustawowej w stosunku do
Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw, ktoÂry prowadziøby najpierw posteÎpowanie ugodowe, a poÂzÂniej podejmowaøby decyzje w razie braku ugody pomieÎdzy biskupem diecezjalnym diecezji przemyskiej obrzaÎdku bizantynÂsko-ukrainÂskiego i biskupem diecezjalnym
diecezji przemysko-nowosaÎdeckiej Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego.
Kontynuacja drugiego czytania miaøa miejsce na 61. posiedzeniu
Sejmu X Kadencji 23 maja 1991 r. Sprawozdawca komisji poseø JoÂzef
Oleksy osÂwiadczyø, zÇe sprawozdanie dotyczy tylko jednego artykuøu,
mianowicie 4642, dotyczaÎcego regulacji spraw majaÎtkowych PAKP.
Chodzi o waÎskaÎ grupeÎ 25 czy 27 obiektoÂw, ktoÂre do 1947 r. byøy
w posiadaniu KosÂcioøa greckokatolickiego, a poÂzÂniej sieÎ staøy przedmiotem wøadania KosÂcioøa prawosøawnego. Komisje uznaøy, zÇe zmiana pierwotnego tekstu ustawy burzy reguøy symetrii i roÂwnouprawnienia. StaÎd wnoszaÎ o uchwalenie projektu ustawy zawartego w druku
sejmowym nr 744. Niemniej majaÎc na uwadze skomplikowanaÎ materieÎ sprawy, obciaÎzÇonaÎ dodatkowo zaszøosÂciami historycznymi, ktoÂre
wciaÎzÇ wzbudzajaÎ wielkie emocje, przedstawiajaÎ proÂbeÎ kompromiso-

40

TamzÇe.
TamzÇe.
42
W projekcie ustawy przedøozÇonym przez komisjeÎ (druk nr 744). W pierwotnym
projekcie byø to art. 47 (druk nr 588).
41
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wego rozwiaÎzania w postaci dodania nowego art. 49 zawartego we
wniosku mniejszosÂci43.
W dyskusji gøosy byøy bardzo rozbiezÇne. Poseø Kapsa zarzucaø, zÇe
zawarty kompromis to w rzeczywistosÂci ¹spycho-kompromisº, bo
spycha spraweÎ na Ministra ± Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw, ktoÂry
ma bycÂ sprawiedliwszy nizÇ saÎd. SpraweÎ nalezÇy pozostawicÂ saÎdom, tak
jak to przewiduje wniosek mniejszosÂci przedstawiony przez posøa
Wøodzimierza Mokrego (druk nr 744)44. Poseø Jerzy ZÇurawiecki
z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego uwazÇaø, zÇe jest to zøy moment na decyzjeÎ. Zaproponowaø skresÂlenie caøego rozdziaøu o regulacjach majaÎtkowych. W razie odrzucenia tego wniosku opowiedziaø
sieÎ za przyjeÎciem wariantu drugiego ust. 3 art. 49 jako mniejszego
zøa45. Posøowie Eugeniusz Czykwin i Jacek KuronÂ poparli wariant
pierwszy w ust. 3 art. 4946. Za wariantem drugim byli posøowie: Szczepan Balicki (Klub Poselski Stowarzyszenia ¹Paxº), Emilia Pogonowska-Jucha (niezrzeszona) i Tadeusz Dziuba (niezrzeszony), ktoÂry
jednak przypomniaø, zÇe 25 spornych obiektoÂw, jakie dawniej byøy
we wøadaniu odradzajaÎcego sieÎ KosÂcioøa unickiego, to prawnie wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa. Ich zwrot dla PAKP to problem misyjny, dla
KosÂcioøa unickiego ± nigdy nie zlikwidowanego obrzaÎdku ± to kwestia egzystencji47. Poseø Janusz Dobrosz (Klub Poselski Polskiego
Stronnictwa Ludowego) poparø projekt ustawy w wersji zaproponowanej przez komisje, tzn. bez uwzgleÎdniania wniosku mniejszosÂci48.
Poseø Jan Maria Rokita (Klub Parlamentarny Unii Demokratycznej)
zgøosiø zastrzezÇenie proceduralne, w ktoÂrym domagaø sieÎ gøosowania
nad odrzuceniem projektu w caøosÂci jako wniosku najdalej idaÎcego49.
Po dodatkowym wyjasÂnieniu posøa sprawozdawcy JoÂzefa Oleksego,
43

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 61.
posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23, 24 i 25 maja 1991 r., Warszawa 1991, s. 110-114, 129-130.
44
Por. tamzÇe, s. 114-115, 129.
45
Por. tamzÇe, s. 116-117.
46
Por. tamzÇe, s. 117-123.
47
Por. tamzÇe, s. 123-124, 126-128.
48
Por. tamzÇe, s. 125.
49
Por. tamzÇe, s. 131.
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zÇe juzÇ w czasie marcowego (54.) posiedzenia Sejmu nie przeprowadzono takiego gøosowania, gdyzÇ wolaÎ Izby byøo poszukiwanie kompromisu, a nie odrzucanie projektu ustawy, nie uwzgleÎdniono go
podczas gøosowanÂ. Dodatkowy wniosek mniejszosÂci zgøoszony na
posiedzeniach komisji w maju50, polegajaÎcy na nadaniu nowego
brzmienia pkt 3 w art. 46 ust. 1 oraz dodaniu nowego art. 49 z wariantem pierwszym ust. 3 zostaø przyjeÎty 107 gøosami, przy 79 przeciwnych i 63 wstrzymujaÎcych sieÎ. CaøosÂcÂ ustawy zostaøa przyjeÎta 169
gøosami, przy 18 przeciwnych i 60 wstrzymujaÎcych sieÎ51.
3. STANOWISKO SENATU

W Senacie ustawa trafiøa do Komisji Praw Czøowieka i PraworzaÎdnosÂci oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. Komisje
zgøosiøy 7 drobnych poprawek, przewazÇnie redakcyjnych, a w spornej
sprawie nowaÎ koncepcjeÎ. Zgodnie z niaÎ miaøa powstacÂ Komisja Regulacyjna zøozÇona po dwoÂch przedstawicieli obu diecezji i przewodniczaÎcego wyznaczonego przez Prezesa Rady MinistroÂw. Jej uchwaøy
nie konÂczyøyby sprawy, byøyby tylko wnioskami do Rady MinistroÂw,
ktoÂra podejmowaøaby ostateczne rozstrzygnieÎcia. Wobec braku odmiennego zastrzezÇenia w projekcie, Rada MinistroÂw mogøa rozstrzygacÂ niezgodnie z wnioskami Komisji Regulacyjnej. Zgøoszono tezÇ
trzy wnioski mniejszosÂci w tej kwestii. Wniosek nr 1 odsyøaø problem
do oddzielnej ustawy. Wniosek nr 2 byø identyczny, ale z dodaniem,
zÇe do czasu wejsÂcia w zÇycie tej oddzielnej ustawy obydwa wyznania
beÎdaÎ mogøy wspoÂlnie uzÇytkowacÂ sÂwiaÎtynie. Wniosek nr 3 przewidy50

M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej, s. 114 pisze, izÇ zostaø przyjeÎty ¹wniosek mniejszosÂci zgøoszony w lutym 1991 r., wyøaÎczajaÎcy obiekty
greckokatolickie od uwøaszczenia na rzecz PAKPº. Jest to bøaÎd, poniewazÇ w pierwszej
kolejnosÂci gøosowano wniosek mniejszosÂci zawarty w druku nr 744-A z 17 maja 1991 r.,
tym samym wniosek mniejszosÂci przedstawiony w druku nr 744 z 13 lutego 1991 r. staø
sieÎ nieaktualny.
51
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 61. posiedzenia, s. 131-132; Por. takzÇe M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III
Rzeczypospolitej, s. 113-114.
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waø powoøanie Komisji Regulacyjnej, ale ostatecznie rozstrzygnaÎcÂ
spraweÎ miaøa osobna ustawa52. Jednak jak wyjasÂniøa w czasie dyskusji na 51. posiedzeniu Senatu 29 czerwca 1991 r. senator Alicja GrzesÂkowiak (Obywatelski Klub Parlamentarny), kazÇdy wniosek mniejszosÂci poparøa jedna osoba. Zostaøy one poøaÎczone we wniosek nr 2,
uzgodniony z KosÂcioøami i ktoÂry poparø Obywatelski Klub Parlamentarny53.
Na tym posiedzeniu sprawozdawca senator Walerian Piotrowski
(Obywatelski Klub Parlamentarny) podkresÂlaø anachronicznosÂcÂ
uchylanego dekretu z 1938 r. oraz zarzucaø nowej ustawie, izÇ w sprawie mienia pounickiego preferuje stan posiadania, odbiegajaÎc od
poczucia sprawiedliwosÂci. Wspomniaø, zÇe przedstawiciel PAKP biskup Jeremiasz poparø wnioski mniejszosÂci. Natomiast stanowisko
wieÎkszosÂci komisji byøo kontestowane przez przedstawiciela obrzaÎdku bizantyjsko-ukrainÂskiego54. Podczas dyskusji senator Wøodzimierz Bojarski (Obywatelski Klub Parlamentarny) broniø przedwojennej rozbioÂrki cerkwi prawosøawnych, ktoÂre ± jego zdaniem ± byøy
ostojaÎ i placoÂwkami rusyfikacji na ziemiach polskich. Domagaø sieÎ
dopisania jeÎzyka polskiego do wymienionych w ustawie jeÎzykoÂw liturgicznych, co miaøo spowodowacÂ, zÇeby PAKP byø rzeczywisÂcie kosÂcioøem polskim55. Senator Jerzy Pietrzak (Obywatelski Klub Parlamentarny) wypowiedziaø sieÎ przeciwko narzucaniu PAKP polonizacji. PodkresÂlaø roleÎ Marszaøka Senatu Andrzeja Stelmachowskiego
i senator Alicji GrzesÂkowiak w dochodzeniu do porozumienia, bo
ustawa sejmowa wywoøaøa ostry sprzeciw biskupa obrzaÎdku greckokatolickiego Jana Martyniaka. Przekonywaø, zÇe trzeba czasu na porozumienie56. Do cierpliwosÂci, wyrozumiaøosÂci i døugofalowego dziaøania nawoøywaø takzÇe senator Stanisøaw Bernatowicz (Parlamentarny Klub Unii Demokratycznej). Wedøug niego, PAKP cieszyø sieÎ po
52
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II wojnie sÂwiatowej duzÇymi swobodami. Trzeba ustawicznie walczycÂ
o zblizÇenie hierarchii kosÂcielnej prawosøawnej do PolakoÂw, do problematyki polskiej, po to, by stali sieÎ rzeczywisÂcie obywatelami Rzeczypospolitej, by dla dobra Rzeczypospolitej pracowali z wielkim
oddaniem57. TakzÇe senator Andrzej KalicinÂski (Parlamentarny Klub
Unii Demokratycznej) uwazÇaø, zÇe trzeba przyjaÎcÂ trudniejszy wariant,
by czas pozwoliø rozwiaÎzacÂ problem58.
Marszaøek Andrzej Stelmachowski (Obywatelski Klub Parlamentarny) poparø wypowiedzi senatoroÂw: GrzesÂkowiak, Pietrzaka
i Bernatowicza. ZauwazÇyø, izÇ na terenie akcji ¹Wisøaº byøo okoøo
600 greckokatolickich i okoøo 50 prawosøawnych cerkwi. WieÎkszosÂcÂ
zburzono. SpoÂr dotyczy zatem 22 obiektoÂw, ale z kilku z nich korzysta sieÎ wspoÂlnie, a w jednym przypadku nawet troÂjstronnie (tj. korzystajaÎ tezÇ katolicy obrzaÎdku øacinÂskiego). ReakcjeÎ biskupa Martyniaka
nazwaø ¹alergicznaÎº. Przytoczyø pismo metropolity prawosøawnego
przyjmujaÎce rozwiaÎzanie, na ktoÂre zgodziøa sieÎ strona greckokatolicka, tzn. wniosek mniejszosÂci nr 2. Zaznaczyø, zÇe jezÇeli w kwestiach
majaÎtkowych decydowacÂ beÎdzie Rada MinistroÂw, to pojawiaÎ sieÎ negatywne oddzÂwieÎki na Ukrainie. Wypowiedziaø sieÎ przeciwko narzucaniu jeÎzyka polskiego w liturgii KosÂcioøa prawosøawnego59. Przeciw
ustawowemu wprowadzaniu jeÎzyka polskiego byø tezÇ senator Andrzej KalicinÂski60. Marszaøek Stelmachowski zgøosiø drobne, usÂcisÂlajaÎce poprawki, wprowadzajaÎce m.in.. przepis o wspoÂøuzÇytkowaniu,
skoro bowiem cerkwie saÎ nadal wøasnosÂciaÎ Skarbu PanÂstwa, to uzÇytkownik nie mozÇe zbycÂ uzÇytkowania61. Senator Tadeusz ZielinÂski
(Parlamentarny Klub Unii Demokratycznej) natomiast uwazÇaø regulacjeÎ przewidujaÎcaÎ wspoÂlne korzystanie za szkodliwaÎ.
Drobne poprawki zgøosiø tezÇ senator Wøadysøaw Findeisen (Obywatelski Klub Parlamentarny)62. Senator Pietrzak skrytykowaø umieszczenie nazwy obrzaÎdku greckokatolickiego w cudzysøowie, ponie57
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wazÇ nazwa ta ma wielkaÎ tradycjeÎ63. Senator Andrzej Rozmarynowicz
(Obywatelski Klub Parlamentarny) zgøosiø poprawkeÎ, by uzÇywacÂ tylko tej nazwy, a nie nazwy ¹bizantyjsko-ukrainÂskiº64. Senator Anna
Bogucka-SkowronÂska (Parlamentarny Klub Unii Demokratycznej)
stwierdziøa, zÇe biskup Martyniak nie zgodziø sieÎ na rozwiaÎzanie przyjeÎte we wniosku nr 265. Jej wypowiedziaÎ poczuøa sieÎ dotknieÎta senator GrzesÂkowiak. Uznaøa, zÇe zarzucono jej nieprawdeÎ, na jej bowiem
propozycjeÎ zgodzili sieÎ zaroÂwno biskup grekokatolicki Martyniak,
jak i biskup prawosøawny Adam66. PrzewodniczaÎcy Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej senator Andrzej Wielowieyski poprosiø o powsÂciaÎgliwosÂcÂ w osaÎdach, bo przeciezÇ biskup Martyniak reagowaø ostro67. Senator Bogucka-SkowronÂska konkludowaøa, zÇe jezÇeli
zniszczono 160 cerkwi prawosøawnych, a 100 cerkwi prawosøawnych
dostaø KosÂcioÂø katolicki, to sporne 22 cerkwie powinien dostacÂ
PAKP68. Senator Rozmarynowicz uznaø, zÇe regulacja na rzecz PAKP
jest jednak za daleko idaÎca. W czasie posiedzenÂ komisji nieustannie
dochodziøo do sporoÂw mieÎdzy biskupami. Obaj biskupi zgodzili sieÎ,
by spoÂr uregulowaøo przyszøe porozumienie mieÎdzy nimi, gdyzÇ wiedzieli, zÇe takiego porozumienia nie beÎdzie69. Ten sam poglaÎd wyraziø
senator ZielinÂski70. Obaj senatorzy poparli powoøanie Komisji Regulacyjnej, natomiast senator Pietrzak byø za odesøaniem rozstrzygnieÎcia do przyszøej ustawy71. Senator Jan Musiaø (Obywatelski Klub
Parlamentarny) uwazÇaø, zÇe tylko oddolne rozwiaÎzania przyniosaÎ pozytywny rezultat72. Dyrektor Zespoøu Prawnego w Biurze do Spraw
WyznanÂ UrzeÎdu Rady MinistroÂw Bogusøaw SkreÎta zauwazÇyø, zÇe kazÇdy z wariantoÂw ma zaroÂwno swoje zalety, jak i swoje wady. Z jednej
63
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strony posteÎpowanie przed KomisjaÎ RegulacyjnaÎ pozwoli skanalizowacÂ emocje, ale z drugiej strony, pozostawienie tresÂci art. 49 w wersji
przyjeÎtej przez Sejm, spowoduje, zÇe najprawdopodobniej nigdy nie
uda sieÎ ustalicÂ wieÎkszosÂci jakiegosÂ wyznania na danym terenie. Na
zakonÂczenie debaty sprawozdawca komisji senator Piotrowski dokonaø przeglaÎdu i podsumowania stanowisk wyrazÇonych w dyskusji.
Wyraziø opinieÎ, zÇe obie poprawki dotyczaÎce art. 49. majaÎ charakter
dialogowy i zaapelowaø do senatoroÂw o przyjeÎcie takiego rozwiaÎzania, by søuzÇyøo ono przyszøosÂci i dialogowi mieÎdzy KosÂcioøami i mieÎdzy grupami wyznaniowymi w obreÎbie jednej narodowosÂci73.
W gøosowaniu 51 gøosami za przy 2 przeciw i 3 wstrzymujaÎcych sieÎ
przyjeÎto øaÎcznie 7 poprawek do ustawy. Wniosek wieÎkszosÂci komisji
o powoøaniu Komisji Regulacyjnej odrzucono (25 gøosoÂw za, 27 przeciw, 5 wstrzymujaÎcych sieÎ). PrzyjeÎto natomiast wniosek mniejszosÂci
nr 2 (32 senatoroÂw za, 20 przeciw, 6 wstrzymaøo sieÎ). Wprowadzono
takzÇe drobnaÎ poprawkeÎ redakcyjnaÎ w art. 51 ustawy (55 gøosoÂw za
przy 2 gøosach wstrzymujaÎcych sieÎ). Gøosowanie ogoÂlne nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o stosunku PanÂstwa do PAKP ± 52
senatoroÂw za, 1 przeciw i 5 wstrzymaøo sieÎ74.
4. UCHWALENIE USTAWY

Marszaøek Senatu zawiadomiø Marszaøka Sejmu pismem z 21
czerwca 1991 r. o uchwale Senatu z 20 czerwca 1991 r., zaznaczajaÎc,
zÇe uznano, izÇ zmiana art. 49 jest wynikiem kompromisu i akceptacji
zainteresowanych stron, tj. Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa
Prawosøawnego i KosÂcioøa katolickiego obrzaÎdku ukrainÂsko-bizantyjskiego75. Prezydium Sejmu skierowaøo pismo 25 czerwca 1991 r.
do Komisji MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Komisje rozpatrzyøy je juzÇ 26 czerwca 1991 r. i w sprawoz73
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daniu zaproponowaøy przyjeÎcie wszystkich 9 poprawek Senatu76. Po
raz czwarty Sejm zajaÎø sieÎ ustawaÎ na 66. posiedzeniu 4 lipca 1991 r.
Sprawozdawca komisji poseø Lech Paprzycki (nie zrzeszony) podkresÂliø, izÇ tylko jedna z dziewieÎciu poprawek wymaga zwroÂcenia uwagi, jako zÇe jest zmianaÎ o charakterze merytorycznym, dotyczaÎcaÎ art.
49, ktoÂry w toku prac sejmowych wzbudzaø najwieÎksze waÎtpliwosÂci.
PodkresÂliø jednak, izÇ w czasie prac nad ustawaÎ w Senacie doszøo do
porozumienia mieÎdzy zainteresowanymi KosÂcioøami i tekst poprawki
8 ± nowe brzmienie art. 49 ± jest wynikiem tego porozumienia. Inne
poprawki majaÎ charakter redakcyjny. ZÇaden z posøoÂw nie zgøosiø sieÎ
do dyskusji. Poprawki na wniosek posøa sprawozdawcy gøosowano
øaÎcznie. Za ich przyjeÎciem byøo 222 posøoÂw, przeciw 1, wstrzymaøo sieÎ
1777. Ustawa po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha WaøeÎseÎ zostaøa ogøoszona w ¹Dzienniku Ustawº78 i weszøa w zÇycie z dniem ogøoszenia, tj. 29 lipca 1991 r.
76

Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Druk nr 943.
Por. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 66. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 1991 r., Warszawa
1991 r., s. 66-68. Por takzÇe M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej,
s. 115-117.
78
Por. Dz.U. z 1991 r., nr 66, poz. 287.
77

