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Kolejny referat wygøosiø prof. Jacek Sobczak (UAM/WSHiP), seÎdzia
SaÎdu NajwyzÇszego, nt. MieÎdzy wolnosÂciaÎ wypowiedzi a ochronaÎ wolnosÂci
religii. Prelegent nawiaÎzaø w swoim referacie do fundamentalnego pytania
o to, czy wolnosÂcÂ sumienia i wyznania jest wartosÂciaÎ absolutnaÎ. WolnosÂcÂ
wypowiedzi ± stwierdziø ± nie jest wartosÂciaÎ absolutnaÎ. Poddaø krytyce
orzecznictwo Europejskiego Trybunaøu Prawa Czøowieka, zarzucajaÎc
mu brak rzetelnego uzasadniania tresÂci orzeczenÂ. Ostrzegaø, zÇe rozstrzygnieÎcia Trybunaøu bez kontekstu historycznego i spoøecznego prowadzaÎ do
zanizÇania standardoÂw ochrony praw czøowieka. PodkresÂliø, zÇe dziennikarz
powinien ostrozÇnie wypowiadacÂ sieÎ co do kwestii zwiaÎzanych z wolnosÂciaÎ
sumienia i wyznania. WolnosÂcÂ wypowiedzi ± podkresÂliø prelegent ± to
wolnosÂcÂ kazÇdego do wypowiedzi a nie wolnosÂcÂ wypowiedzi dziennikarza.
W dyskusji po zakonÂczeniu obrad prof. Zbigniew Hoøda zwroÂciø uwaÎ
ge na aspekt iluzorycznosÂci poszanowania wolnosci religijnej w polskim
ustawodawstwie na przykøadzie sprawy M. Grzelak przeciwko Polsce
(7710/02). Dr Ireneusz KaminÂski stwierdziø, zÇe Europejski Trybunaø Praw
Czøowieka poszukuje interpretacji adekwatnej w sprawach dotyczaÎcych
wolnosÂci sumienia i wyznania.
Na zakonÂczenie konferencji gøos zabraø prof. Stanisøaw WoÂjcik.
Stwierdziø, zÇe proces ksztaøtowania praw czøowieka trwa, chocÂ fundamenty pozostaøy te same. Religia ± przekonywaø ± chroni czøowieka przed
totalitaryzmem. Wyraziø zaniepokojenie tendencjami ignorowania wartosÂci religijnych.
KonferencjeÎ Religia a prawa czøowieka zamknaÎø prof. Stanisøaw WoÂjcik, kierujaÎc szczegoÂlne podzieÎkowania za zorganizowanie XXV Dni
Praw Czøowieka oraz aktywnosÂcÂ prof. Krzysztofa Motyki w zapraszaniu
wybitnych uczonych.
Michaø ZawisÂlak

Konferencja naukowa pt. Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji,
Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.
W dniu 10 kwietnia 2008 r. na Uniwersytecie Kardynaøa Stefana WyszynÂskiego w Warszawie odbyøa sieÎ konferencja naukowa pt. Konkordat
Polski w 10 lat po ratyfikacji, zorganizowana przez Wydziaø Prawa Kano-
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nicznego UKSW i Stowarzyszenie KanonistoÂw Polskich. Miaøa ona na
celu podjeÎcie naukowej refleksji nad skutkami realizacji Konkordatu zawartego mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczpospolitaÎ PolskaÎ w dniu 28
lipca 1993 r. i ratyfikowanego w dniu 23 lutego 1998 r. Impulsem do jej
organizacji byøa 15 rocznica podpisania Konkordatu i 10 rocznica jego
ratyfikacji. StaÎd do udziaøu w konferencji zaproszono osoby bioraÎce udziaø
w procesie przygotowania a nasteÎpnie podpisania tej umowy lub peøniaÎce
w tym czasie wazÇne funkcje kosÂcielne i panÂstwowe.
Obrady w Auli Jana Pawøa II otworzyø ks. prof. dr hab. JoÂzef WrocenÂski, Dziekan Wydziaøu Prawa Kanonicznego. W swoim wystaÎpieniu
przypomniaø najwazÇniejsze cele, dla jakich zawierane saÎ umowy konkordatowe. PodkresÂliø, zÇe konkordat jako mieÎdzynarodowa, dwustronna
umowa zawierana na zasadzie partnerstwa mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ
a najwyzÇszymi wøadzami danego panÂstwa, nie zmierza do wprowadzenia
podstaw panÂstwa wyznaniowego, ale stanowi gwarancjeÎ wzajemnego poszanowania zasady niezalezÇnosÂci i autonomii panÂstwa i KosÂcioøa. Oparta
na ustaleniach prawnych regulacja wzajemnych stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem nie stanowi dla nikogo zagrozÇenia, lecz søuzÇy obu
spoøecznosÂciom. PanÂstwo powinno wieÎc wspoÂlnie z KosÂcioøem jednoczycÂ
siøy dla rozwoju dobra wspoÂlnego. UczestnikoÂw konferencji powitali takzÇe ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, Rektor UKSW oraz ks. prof. dr
hab. JoÂzef Krukowski (UKSW/KUL), przewodniczaÎcy komitetu organizacyjnego konferencji.
Søowo wsteÎpne wygøosiø ks. abp JoÂzef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski, ktoÂry staø na czele delegacji Stolicy Apostolskiej opracowujaÎcej
tekst Konkordatu i w dniu 28 lipca 1993 r. zøozÇyø pod nim podpis. KsiaÎdz
abp przypomniaø drogeÎ do zawarcia Konkordatu. PoczaÎtek jej sieÎga
roku 1945, kiedy to Tymczasowy RzaÎd JednosÂci Narodowej jednostronnie uznaø za nieobowiaÎzujaÎcy Konkordat z 1925 r. Konferencja Episkopatu Polski przez caøy okres powojenny zabiegaøa o uregulowanie wzajemnych stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem, jednak taka mozÇliwosÂcÂ pojawiøa sieÎ dopiero po upadku rzaÎdoÂw komunistycznych. KonÂczaÎc
swoÂj wykøad, Nuncjusz zaznaczyø, zÇe Konkordat zawiera prawne sformuøowanie ogoÂlnych zasad wzajemnych odniesienÂ KosÂcioøa i panÂstwa, natomiast uszczegoÂøowienie tych zasad pozostawiono prawu wewneÎtrznemu danego panÂstwa, w oparciu o uzgodnienia podjeÎte w ramach komisji
konkordatowej, skøadajaÎcej sieÎ z przedstawicieli strony panÂstwowej i kosÂcielnej.
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Pierwszej sesji obrad przewodniczyø ks. abp Søawoj Leszek GøoÂdzÂ,
PrzewodniczaÎcy Rady ds. SÂrodkoÂw Spoøecznego Przekazu KEP. RozpoczaÎø je referat dr Hanny Suchockiej, ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, peøniaÎcej w 1993 r. urzaÎd Premiera RP. W swoim wystaÎpieniu pt.
Polski model relacji panÂstwo-KosÂcioÂø w sÂwietle Konstytucji RP i Konkordatu z 1993 r. pani ambasador zauwazÇyøa, zÇe zawarcie konkordatu wpisaøo sieÎ w caøy nurt prowadzonej woÂwczas przez PolskeÎ polityki zagranicznej, majaÎcej na celu uregulowanie na nowo stosunkoÂw z innymi panÂstwami, w zmienionej po rozpadzie bloku wschodniego sytuacji politycznej w Europie. OpisujaÎc model relacji mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem,
stwierdziøa, izÇ okresÂlony on zostaø w art. 25 Konstytucji, ktoÂry wyklucza
wprowadzenie panÂstwa wyznaniowego, i stanowi istotne odniesienie dla
interpretacji przepisoÂw Konkordatu. WskazujaÎc najwazÇniejsze cechy
przyjeÎtego modelu, wymieniøa zasadeÎ pluralizmu i roÂwnosÂci kosÂcioøoÂw
w realizowaniu prawa do wolnosÂci religijnej, zasadeÎ wzajemnej autonomii
i niezalezÇnosÂci panÂstwa i kosÂcioøoÂw oraz ich wspoÂødziaøania dla dobra
wspoÂlnego, zasadeÎ wolnosÂci kultu, swobody dokonywania zmian w strukturze terytorialnej KosÂcioøa i obsadzania urzeÎdoÂw kosÂcielnych, a takzÇe
osobowosÂci prawnej KosÂcioøa katolickiego. Oceniøa przyjeÎty model jako
¹optymalnyº i zwroÂciøa uwageÎ, izÇ polskie rozwiaÎzania znalazøy nasÂladowcoÂw w wielu krajach europejskich, gøoÂwnie postsocjalistycznych.
W kolejnym referacie ks. bp prof. dr hab. Wiktor WysoczanÂski, Rektor ChAT, przedstawiø Wpøyw Konkordatu z 1993 r. na sytuacjeÎ prawnaÎ
kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych mniejszosÂciowych. W swoim
wystaÎpieniu zwroÂciø uwageÎ na przepis art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, ktoÂry
maksymalnie zblizÇa do regulacji konkordatowej tryb uregulowania stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a innymi poza KosÂcioøem katolickim zwiaÎzkami wyznaniowymi. Przepis ten, mimo ponad 10 lat obowiaÎzywania Konstytucji RP, nadal nie znalazø swej realizacji. Za najpilniejszaÎ w tym wzgleÎdzie uznaø potrzebeÎ uregulowania sytuacji prawnej MuzuømanÂskiego
ZwiaÎzku Religijnego. OceniajaÎc wpøyw Konkordatu na sytuacjeÎ kosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych, prelegent stwierdziø, zÇe zmiany wprowadzone
przez tzw. ustawy okoøokonkordatowe przyniosøy w efekcie umocnienie
sytuacji prawnej tych kosÂcioøoÂw. Zastrzegø jednak, izÇ z konÂcowaÎ jednoznacznie pozytywnaÎ ocenaÎ zaczekacÂ nalezÇy do czasu pomysÂlnego wprowadzenia w zÇycie przepisu art. 25 ust. 5 Konstytucji RP.
SesjeÎ przedpoøudniowaÎ zakonÂczyøo wystaÎpienie ks. prof. dr hab. JoÂzefa
Krukowskiego. W referacie pt. Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim
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porzaÎdku prawnym przedstawiø on stosowanie Konkordatu w ciaÎgu 10 lat
jego obowiaÎzywania. PodsumowujaÎc swoje rozwazÇania, stwierdziø, izÇ Konkordat okazaø sieÎ instrumentem pozÇytecznym w regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem. PrzysøuzÇyø sieÎ stabilizacji stosunkoÂw wyznaniowych w Polsce w zakresie poszanowania wolnosÂci religijnej, a jego unormowania okazaøy sieÎ skuteczne, szczegoÂlnie w zakresie dziaøalnosÂci charytatywnej, osÂwiatowo-wychowawczej oraz ochrony zabytkoÂw nalezÇaÎcych do
dziedzictwa kulturowego. ZwroÂciø przy tym uwageÎ na potrzebeÎ ± jego zdaniem ± zawarcia dwoÂch nowych konkordatoÂw parcjalnych, ktoÂre powinny
dotyczycÂ systemowego uregulowania finansowania instytucji kosÂcielnych
oraz okresÂlenia sytuacji prawnej Ordynariatu Polowego WP.
Sesja druga, prowadzona przez ks. bpa prof. dr hab. Andrzeja DzieÎgeÎ,
PrzewodniczaÎcego Rady Prawnej KEP, posÂwieÎcona zostaøa szczegoÂøowym
zagadnieniom zwiaÎzanym z Konkordatem z 1993 r. RozpoczaÎø jaÎ referat ks.
prof. dr hab. Wojciecha GoÂralskiego (UKSW) pt. Ochrona maøzÇenÂstwa
i rodziny. Wspomniana ochrona wyrazÇa sieÎ w konkordatowych regulacjach
dotyczaÎcych zawierania maøzÇenÂstwa i orzekania w sprawach maøzÇenÂskich.
W art. 10 Konkordatu przewidziano mozÇliwosÂcÂ wywarcia ± po speønieniu
okresÂlonych przesøanek ± skutkoÂw cywilnych przez maøzÇenÂstwo zawarte
w formie kanonicznej, a takzÇe autonomieÎ saÎdownictwa kosÂcielnego i panÂstwowego w sprawach maøzÇenÂskich. Ponadto strony zawierajaÎce umoweÎ
zadeklarowaøy woleÎ wspoÂødziaøania na rzecz obrony i poszanowania instytucji maøzÇenÂstwa i rodziny, beÎdaÎcych fundamentem spoøeczenÂstwa.
W kolejnym wykøadzie ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchaøowski
(UKSW) skoncentrowaø sieÎ na regulacjach konkordatowych dotyczaÎcych
Szkolnictwa i nauczania religii. Konkordat gwarantuje KosÂcioøowi zakøadanie i prowadzenie placoÂwek osÂwiatowych i wychowawczych zgodnie
z przepisami prawa kanonicznego i przy zachowaniu przepisoÂw prawa
polskiego. Prelegent omoÂwiø szczegoÂøowo przepisy konkordatowe okresÂlajaÎce status prawny szkoÂø katolickich, w tym prawa i obowiaÎzki personelu
pedagogicznego i ucznioÂw tych szkoÂø, jak roÂwniezÇ przepisy dotyczaÎce zakøadania szkoÂø wyzÇszych w tym uniwersytetoÂw, odreÎbnych wydziaøoÂw i wyzÇszych seminarioÂw duchownych. NasteÎpnie przyblizÇyø postanowienia
Konkordatu regulujaÎce nauczanie religii w przedszkolach i szkoøach publicznych prowadzonych przez organy administracji panÂstwowej i samorzaÎdowej. PodkresÂliø przy tym zasadeÎ fakultatywnosÂci obowiaÎzujaÎcaÎ przy
organizowaniu takiego nauczania, ktoÂra søuzÇy maksymalnemu zagwarantowaniu wolnosÂci religijnej. ZwroÂciø takzÇe uwageÎ na dyskusjeÎ, jaka toczy
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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-

