KONKORDATY
(Encyklopedia Katolicka T.9 s. 640)

3. Poj cie Konkordatu w cis!ym znaczeniu jest uroczyst$ umow$
(conventio sollemnis) mi dzy Stolic$ Apostolsk$ i suwerennymi organami
okre lonego pa)stwa w sprawach b d$cych przedmiotem zainteresowania obu
stron, wywieraj$c$ okre lone skutki prawne. W szerokim znaczeniu oznacza
ka.d$ umow zawart$ przez Stolic Apostolsk$ z pa)stwem lub in. Podmiotem
prawa mi dzynarodowego. (KKP z 1983, kan. 3). Stronami k. S$ Stolica
Apost. (czyli papie., wyst puj$cy w charakterze zwierzchnika Ko cio!a
powsz., ew. którego osobie koncentruje si pe!nia najwy.szej w!adzy w
Ko ciele kat., a tak.e Rzym - Kuria i pa)stwo (w monarchii kompetentnym do
zawierania konkordatu. jest monarcha, a w pa)stwach demokratycznych
najwy.sze organy w!adzy wykonawczej i ustawodawczej). Przedmiot
konkordatu obejmuje stosunki mi dzy: pa)stwem a Stolica, Apost. na p!aszczy5nie mi dzynar. (papie. nie reprezentuje pa)stwa ko cielnego Watykanu,
pa)stwem a Ko cio!em kat. dzia!aj$cym na jego terytorium oraz pa)stwem a
wiernymi Ko cio!a kat. b d$cymi jego obywatelami; dotyczy on g!.: l"
nominacji biskupów i tytulariuszy in. urz dów ko 8. (np. k. frankfurcki z 1447;
k. polskie z XVII w. zawarte w formie bulli Romanus Pontifex z l VII 1519
pap. Leona X i bulli Cum singularem z 1 XII 1525 pap. Klemensa VII; k. z
Hiszpania, z 1753 przyznaj$cy królowi prawo - patronatu), 2° alienacji
maj$tków ko 8. (alienacja w prawie kanonicznym), 3° granic diecezji (np.
bulla cyrkumskrypcyjna pap. Piusa V Maximis undique z 16 X 1798 dotycz$ca
podzia!u diecezji na ziemiach pol. pod zaborem ros.; k. z ces. Napoleonem I
Bonaparte z 1801, 1803 i 1813, dotycz$ce tak.e wynagradzania
duchowie)stwa). Wpisane do k. gwarancje wolno ci relig. s$, zakresowe
szersze, ni. wpisywane do umów wielostronnych, gdy. obejmuj$, ochron
wolno ci rel. w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym (np. nauczanie
religii w szko!ach publ., opieka duszpast. w publ. zak!adach zamkni tych koszary wojskowe, szpitale, wi zienia), oraz instytucjonalnym (uznanie
osobowo ci prawnej Ko cio!a i jego jednostek organizacyjnych, zmiany w jego
podziale adm.). Ze wzgl du na zakres regulowanych spraw wyró.nia si :
1"konkordaty ca!o ciowe - dotycz$, szerokiego zakresu spraw - mog$, by8
sporz$dzone w formie jednego dokumentu (np. z Wenezuela, 1964, W!ochami
1929 i 1984, Polska, 1925 i 1993, Rzesza, Niem. 1933) lub kilku kolejnych
uk!adów tre ciowo ze sob$, powi$zanych (np. 5 uk!adów z Hiszpania, 197679), 2" k. cz ciowe, które dotycz$, zagadnie) wybranych: np. szkó! kat. i
nauczania religii w szko!ach publ. (m.in. z Bawaria, 1966, 1968, 1970, 1978,
1988), duszpasterstwa wojskowego (z Salwadorem 1968, Boliwia, 1986,

Brazylia, 1989, W grami 1994), spraw maj$tkowych (z Republik$, Wybrze.a
Ko ci S!oniowej 1992, W grami 1997), spraw dotycz$cych uznania skutków
cywilnych ma!.e)stwa ka). (z Portugali$, 1975), spraw finansowych (np.
uk!ady z Austri$, zawierane co kilka lat w celu zaktualizowania zobowi$za)
finansowych pa)stwa wobec Ko cio!a, wpisanych do k. z 1933); ze wzgl du na
form zawarcia k. mog$ by8 uroczyste (podlegaj$, ratyfikacji za zgod$,
parlamentu) i uproszczone tymczasowe (modus vivencii z Czechos!owacj$, z
1927). Zawarcie k. nast puje przez zgodne o wiadczenie woli obu stron; tekst
umowy k. przygotowuj$, pe!nomocnicy na drodze formalnych negocjacji; ze
strony Stolicy Apost., zgodnie ze zwyczajem dyplomatycznym i KPK z 1983,
kompetencje do ich prowadzenia otrzymuje - legat papieski, który zasi ga
opinii biskupów danego kraju oraz informuje ich o przebiegu rokowa) (kan.
365 § 2); ze strony pa)stw, negocjacje prowadzi rz$d (premier lub minister
spraw zagr.), zgodnie z procedur$, okre lon$, w Konwencji wiede skiej o
prawie traktatów z 23 V 1969 (DzU z 1990, nr 74, poz. 74, za!$cznik, poz.
439), z udzia!em ekspertów i z zachowaniem dyskrecji (do czasu uroczystego
podpisania wynegocjowanego dokumentu); uroczyste podpisanie umowy przez
pe!nomocników, poprzedzone parafowaniem, zobowi$zuje strony do r a t y f i
k a c j i (k. podlega jej jako uroczysta umowa mi dzynar.; podpis w imieniu
Stolicy Apost. sk!ada legat pap., a ze strony pa)stwa przedstawiciel rz$du),
przez któr$, nast puje w!$czenie k. do ustawodawstwa wewn.; od podpisania
do ratyfikacji k. nie jest wi$.$cy dla stron, ale zgodnie z zasad$, „dobrej wiary"
powinny one powstrzyma8 si od dzia!a), które utrudni!yby lub uniemo.liwi!y
jego ratyfikacj (art. 18 Konwencji wiede skiej); odmowa ratyfikacji przez
jedn$, ze stron jest „aktem nieprzyjaznym"; ze strony pa)stw, podpis ratyfikacyjny sk!ada g!owa pa)stwa (np. prezydent RP), a ze strony Stolicy Apost. papie.; po z!o.eniu podpisów tekst k. zostaje opublikowany w oficjalnym
organie pa)stwa (np. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej") i w
oficjalnym organie prasowym Stolicy Apost. („Ada Apostolicac Sedis"); po
ratyfikacji nast puje wymiana not ratyfikacyjnych przez upowa.nione do tego
osoby (ze strony Stolicy Apost. - kard. sekretarz stanu) nadaj$ umowie moc
obowi$zuj$c$, wej cie k. w .ycie nast puje w czasie okre lonym w - klauzuli
ko)cowej (np. k. z Polsk$, z 1993, zgodnie z art. 29, wszed! w .ycie po
up!ywie 1 miesi$ca od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych). K. mo.e
usta8 z przyczyn przewidzianych w umowie lub z in. przyczyn (zgoda stron na
uznanie umowy za wygas!$, trwa!a niemo.no 8 wykonania umowy z powodu
zmiany warunków polit.); przyczyn$, zerwania k. mo.e by8 jednoznaczne
pogwa!cenie go przez jedn$ stron .
======================================================

KONKORDATY Z RZECZYPOSPOLIT POLSK
Za cznik nr l Konkordat mi!dzy Stolic Apostolsk a Rzeczypospolit
Polsk , podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. (Ratyfikowany zgodnie z
ustaw$ z 23 kwietnia 1925 r. Dz. U. z 1925 r. nr 47, p 324).
W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej my, Stanis!aw Wojciechowski,
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wszem wobec i ka.demu z osobna, komu
o tym wiedzie8 nale.y, wiadomym czynimy:
W dniu dziesi$tym lutego tysi$c dziewi 8set dwudziestego pi$tego roku
podpisany zosta! w Rzymie Konkordat pomi dzy Stolic$ Apostolsk$ a
Rzeczypospolit$ Polsk$, który s!owo w s!owo brzmi nast puj$co:
Konkordat zawarty pomi dzy Stolic$ Apostolsk$ a Rzeczypospolit$ Polsk$.
W imi Przenaj wi tszej i Niepodzielnej Trójcy. Jego Lwi$tobliwo 8 Papie.
Pius XI i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanis!aw Wojciechowski,
pragn$c okre li8 stanowisko Ko cio!a katolickiego w Polsce i ustali8 zasady,
które w godny i trwa!y sposób kierowa8 b d$ sprawami ko cielnymi na
ziemiach Rzeczypospolitej, postanowili zawrze8 Konkordat. Wobec tego Jego
Lwi$tobliwo 8 Papie. Pius XI i Prezydent Rzeczypospolitej Stanis!aw
Wojciechowski zamianowali swymi pe!nomocnikami.
Ojciec Lwi ty: Jego Eminencj Najczcigodniejszego Kardyna!a, Piotra
Gasparri, Swego Sekretarza Stanu.
Prezydent Rzeczypospolitej: Jego Ekscelencj W!adys!awa Skrzy)skiego.
Ambasadora Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej i Profesora Stanis!awa
Grabskiego, Pos!a na Sejm Polski, by!ego ministra Wyzna) Religijnych i
O wiecenia Publicznego.
Pe!nomocnicy powy.si, po wymianie swych pe!nomocnictw, powzi li
postanowienia nast puj$ce, do których Wysokie Uk!adaj$ce si Strony
zobowi$zuj$ si odt$d stosowa8.
Artyku! I Ko ció! katolicki, bez ró.nicy obrz$dków, korzysta8 b dzie w
Rzeczypospolitej Polskiej z pe!nej wolno ci. Pa)stwo zapewnia Ko cio!owi
swobodne wykonywanie Jego w!adzy duchownej i Jego jurysdykcji, jak
równie. swobodn$ administracj i zarz$d sprawami i Jego maj$tkiem, zgodnie
z prawami boskimi i prawem kanonicznym.
Artyku! II Biskupi, duchowie)stwo, wierni b d$ swobodnie i bezpo rednio
znosi8 si ze Stolic$ Apostolsk$. W wykonywaniu swych funkcji biskupi
swobodnie i bezpo rednio znosi8 si b d$ ze swym duchowie)stwem i swymi
wiernymi oraz og!asza8 swe zalecenia, nakazy i listy pasterskie.
Artyku! III Celem utrzymania przyjaznych stosunków pomi dzy Stolic$
Apostolsk$ a Rzeczypospolit$ Polsk$ w Polsce rezydowa8 b dzie Nuncjusz

Apostolski, za przy Stolicy Apostolskiej Ambasador Rzeczypospolitej.
Uprawnienia Nuncjusza Apostolskiego w Polsce rozci$ga8 si b d$ na
terytorium Wolnego Miasta Gda)ska.
Artyku! IV W!adze cywilne udziela8 b d$ swej pomocy przy wykonywaniu
postanowie) i dekretów ko cielnych: a) w razie destytucji duchownego,
pozbawienia go beneficjum ko cielnego po og!oszeniu dekretu kanonicznego o
wspomnianej destytucji lub pozbawieniu oraz w razie zakazu noszenia sukni
duchownej,
b) w razie poboru taks lub prestacji, przeznaczonych na cele ko cielne, a
przewidzianych przez ustawy pa)stwowe,
c) we wszystkich innych wypadkach, przewidzianych przez prawo
obowi$zuj$ce.
Artyku! V Duchowni w wykonywaniu swych urz dów cieszy8 si b d$
szczególn$ opiek$ prawn$. Na równi z urz dnikami pa)stwowymi korzysta8
oni b d$ z prawa zwolnienia od zaj cia s$dowego cz ci swych uposa.e).
Duchowni, którzy otrzymali wi cenia, zakonnicy, którzy z!o.yli luby,
uczniowie seminaryjni i nowicjusze, którzy wst$pili do seminariów lub
nowicjatów przed wypowiedzeniem wojny, b d$ zwolnieni ze s!u.by
wojskowej z wyj$tkiem pospolitego ruszenia. W tym ostatnim wypadku ksi .a
posiadaj$cy wi cenia kap!a)skie wykonywa8 b d$ w wojsku swój urz$d
kap!a)ski, tak jednak, aby na tym nie ucierpia!o dobro parafii, inni za
cz!onkowie duchowie)stwa b d$ powo!ani do s!u.by sanitarnej. Duchowni
b d$ zwolnieni z obowi$zków obywatelskich niezgodnych z powo!aniem
kap!a)skim, jak to: s dziów przysi g!ych, cz!onków trybuna!ów itd.
Artyku! VI Nienaruszalno 8 ko cio!ów, kaplic i cmentarzy jest zapewniona,
tak jednak, aby z tego powodu nie ucierpia!o bezpiecze)stwo publiczne.
Artyku! VII Wojska Rzeczypospolitej korzysta8 b d$ z wszelkich
wyró.nie), jakich Stolica Apostolska udziela wojskom zgodnie z przepisami
prawa kanonicznego. W szczególno ci kapelani posiada8 b d$ prawa
proboszczowskie w stosunku do wojskowych i do ich rodzin i wykonywa8
b d$ czynno ci swego urz du ko cielnego pod jurysdykcj$ biskupa polowego,
który b dzie mia! prawo ich wyboru. Stolica Apostolska przyzwala, aby
duchowie)stwo to, w sprawach dotycz$cych jego s!u.by wojskowej, podlega!o
w!adzom wojskowym.
Artyku! VIII W niedziele i w dzie) wi ta narodowego Trzeciego Maja
ksi .a odprawiaj$cy nabo.e)stwa odmawia8 b d$ modlitw liturgiczn$ za
pomy lno 8 Rzeczypospolitej Polskiej i jej Prezydenta.
Artyku! IX Padna cz 8 Rzeczypospolitej Polskiej nie b dzie zale.a!a od
biskupa, którego siedziba znajdowa!aby si poza granicami Pa)stwa Polskiego.
Hierarchia katolicka w Rzeczypospolitej Polskiej b dzie zorganizowana, jak
nast puje:
A. Obrz$dek !aci)ski. I. Prowincja ko cielna gnie5nie)sko-pozna)ska:

Arcybiskupstwo gnie5nie)sko-pozna)skie, Diecezja che!mi)ska, Diecezja
w!oc!awska.
II. Prowincja ko cielna warszawska:
Arcybiskupstwo warszawskie, Diecezja p!ocka, Diecezja sandomierska,
Diecezja lubelska, Diecezja podlaska, Diecezja !ódzka. III. Prowincja ko cielna
wile)ska: Arcybiskupstwo wile)skie, Diecezja !om.y)ska, Diecezja pi)ska.
IV. Prowincja ko cielna lwowska; Arcybiskupstwo lwowskie, Diecezja
przemyska, Diecezja !ucka.
V. Prowincja ko cielna krakowska: Arcybiskupstwo krakowskie, Diecezja
tarnowska, Diecezja kielecka, Diecezja cz stochowska, Diecezja l$ska.
B. Obrz$dek grecko rusi)ski. Prowincja ko cielna lwowska:
Arcybiskupstwo lwowskie, Diecezja przemyska, Diecezja stanis!awowska.
C. Obrz$dek ormia)ski. Arcybiskupstwo lwowskie. Stolica Apostolska nie
przedsi we5mie .adnej zmiany w powy.szej hierarchii lub w rozgraniczeniu
prowincji i diecezji, jak tylko w zgodzie z Rz$dem Polskim, z wyj$tkiem
drobnych sprostowa) granic, wymaganych dla dobra dusz.
Artyku! X Tworzenie i przemiana beneficjów ko cielnych, kongregacji i
zakonów, jak równie. ich domów i zak!adów, zale.e8 b dzie od w!a ciwej
w!adzy ko cielnej, która ilekro8 powy.sze zarz$dzenia poci$ga!yby za sob$
wydatki ze Skarbu Pa)stwa, powe5mie te zarz$dzenia w porozumieniu si z
Rz$dem. Cudzoziemcy nie b d$ otrzymywali stanowisk prze!o.onych
prowincji zakonnych, chyba za odpowiednim zezwoleniem Rz$du.
Artyku! XI Wybór arcybiskupów i biskupów nale.y do Stolicy Apostolskiej.
Jego Lwi$tobliwo 8 zgadza si zwraca8 do Prezydenta Rzeczypospolitej przed
mianowaniem Arcybiskupów i Biskupów diecezjalnych, koadiutorów „cum
iure succesionis" (z prawem nast pstwa — przyp. aut.) oraz Biskupa
polowego, aby upewni8 si , .e Prezydent nie ma do podniesienia przeciw temu
wyborowi wzgl dów natury politycznej.
Artyku! XII Ordynariusze powy.si, przed obj ciem swych czynno ci, z!o.$
na r ce Prezydenta Rzeczypospolitej przysi g wierno ci wed!ug formu!y
nast puj$cej: „Przed Bogiem i na Lwi te Ewangelie przysi gam i obiecuj , jak
przystoi Biskupowi, wierno 8 Rzeczypospolitej Polskiej. Przysi gam i
obiecuj , i. z zupe!n$ lojalno ci$ szanowa8 b d Rz$d, ustanowiony
Konstytucj$, i .e sprawi , aby go szanowa!o moje duchowie)stwo.
Przysi gam i obiecuj poza tym, .e nie b d uczestniczy! w .adnym
porozumieniu ani nie b d obecny przy .adnych naradach, które by mog!y
przynie 8 szkod Pa)stwu Polskiemu lub porz$dkowi publicznemu. Nie
pozwol memu duchowie)stwu uczestniczy8 w takich poczynaniach. . Dbaj$c
o dobro i interes Pa)stwa, b d si stara! o uchylenie od niego wszelkich
niebezpiecze)stw, b d si stara! o uchylenie od niego wszelkich
niebezpiecze)stw, o których wiedzia!bym .e mu gro.$. '

Artyku! XIII 1) We wszystkich szko!ach publicznych, z wyj$tkiem szkó!
wy.szych, nauka religii jest obowi$zkowa. Nauka ta b dzie udzielana
m!odzie.y katolickiej przez nauczycieli, mianowanych przez w!adze szkolne,
które wybiera8 ich b d$ wy!$cznie spo ród osób, upowa.nionych przez
Ordynariuszów do nauczania religii. W!a ciwe w!adze ko cielne nadzorowa8
b d$ nauczanie religii pod wzgl dem jego tre ci i moralno ci nauczycieli. W
razie gdyby ordynariusz odebra! nauczycielowi dane mu upowa.nienie, to ten
ostatni b dzie przez to samo pozbawiony prawa nauczania religii. Te same
zasady, dotycz$ce wyboru i odwo!ywania nauczycieli, b d$ stosowane do
profesorów, docentów i asystentów uniwersyteckich na wydzia!ach teologii
katolickiej (nauk ko cielnych) uniwersytetów pa)stwowych.
2) We wszystkich diecezjach Ko ció! katolicki posiada8 b dzie seminaria
duchowne, odpowiednie do prawa kanonicznego, którymi b dzie kierowa! i w
których b dzie mianowa! nauczycieli. Dyplomy naukowe wystawione przez
wy.sze seminaria b d$ wystarcza!y dla nauczania religii we wszystkich
szko!ach publicznych, z wyj$tkiem szkó! wy.szych.
Artyku! XIV Dobra nale.$ce do Ko cio!a nie b d$ przedmiotem .adnego
aktu prawnego zmieniaj$cego ich przeznaczenie, inaczej jak za zgod$ w!adzy
duchownej, z wyj$tkiem przypadków przewidzianych przez ustawy o
wyw!aszczeniu w celu regulacji dróg przewozowych i rzek, obrony
pa)stwowej oraz podobnych celów.
W ka.dym razie przeznaczenie nieruchomo ci i ruchomo ci, po wi conych
wy!$cznie dla s!u.by bo.ej, jak to; ko cio!ów, przedmiotów nale.$cych do
nabo.e)stwa itp. nie b dzie mog!o by8 zmienione, bez uprzedniego
pozbawienia ich przez w!a ciw$ w!adz ko cieln$ ich charakteru rzeczy
po wi conych.
Padna budowa, przemiana lub restauracja ko cio!ów i kaplic nie b dzie
dokonywana inaczej, jak tylko zgodnie z technicznymi i artystycznymi
przepisami ustaw, dotycz$cych budowy gmachów i konserwacji zabytków.
W ka.dej diecezji stworzona b dzie komisja mianowana przez biskupa w
porozumieniu z w!a ciwym ministrem, dla ochrony w ko cio!ach i lokalach
ko cielnych staro.ytno ci, dzie! sztuki, dokumentów archiwalnych i
r kopisów, posiadaj$cych warto 8 historyczn$ i artystyczn$
Artyku! XV Duchowni, ich maj$tek oraz maj$tek osób prawnych
ko cielnych i zakonnych podlega8 b d$ opodatkowaniu na równi z osobami i
maj$tkiem obywateli Rzeczypospolitej oraz osób prawnych ko cielnych i
zakonnych podlega8 b d$ opodatkowaniu na równi z osobami i maj$tkiem
obywateli Rzeczypospolitej oraz osób prawnych wieckich, z wyj$tkiem
wszak.e budynków po wi conych s!u.bie bo.ej, seminariów duchownych,
domów przygotowawczych dla zakonników i zakonnic, domów mieszkalnych
zakonników i zakonnic sk!adaj$cych luby ubóstwa, oraz dóbr i praw
maj$tkowych, których dochody s$ przeznaczone na cele kultu religijnego i nie

przyczyniaj$ si do dochodów osobistych beneficjariuszów. Pomieszczenia
biskupów i duchowie)stwa parafialnego oraz ich lokale urz dowe b d$
traktowane przez Skarb na równi z pomieszczeniami urz dowymi
funkcjonariuszów i lokalami instytucji pa)stwowych.
Artyku! XVI Wszystkie polskie osoby prawne ko cielne i zakonne maj$
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowi$zuj$cego, prawo nabywania,
odst powania, posiadania i administrowania wed!ug prawa kanonicznego
swego maj$tku ruchomego i nieruchomego, jak równie. prawo stawania przed
wszelkimi instancjami i w!adzami pa)stwowymi dla obrony swych praw
cywilnych. Osoby prawne ko cielne i zakonne s$ uznane za polskie, o ile cele,
dla których powsta!y, dotycz$ spraw ko cielnych lub zakonnych Polski, i o ile
osoby upowa.nione do reprezentowania ich i do zarz$dzania dobrami
przebywaj$ stale na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby prawne
ko cielne i zakonne nie odpowiadaj$ce powy.szym warunkom korzysta8 b d$
z praw cywilnych przyznawanych przez Rzeczpospolit$ cudzoziemcom.
Artyku! XVII Osoby prawne ko cielne i zakonne maj$ prawo zak!adania,
posiadania i zarz$dzania, wed!ug prawa kanonicznego i zgodnie z
powszechnym prawem pa)stwowym, cmentarzy, przeznaczonych do grzebania
katolików.
Artyku! XVIII Duchowni i wierni wszelkich obrz dów, znajduj$cych si
poza swymi diecezjami podlega8 b d$ ordynariuszom miejscowym wed!ug
przepisów prawa kanonicznego.
Artyku! XIX Rzeczpospolita zapewnia w!a ciwym w!adzom prawo
nadawania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, funkcji, urz dów i
beneficjów ko cielnych. Przy nadawaniu beneficjów proboszczowskich
stosowane b d$ nast puj$ce zasady: Na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej nie
mog$ otrzymywa8, chyba za zezwoleniem Rz$du Polskiego, beneficjów
proboszczowskich: l) cudzoziemcy nienaturalizowani, jako te. osoby, które nie
odby!y studiów teologicznych w instytutach teologicznych w Polsce lub w
instytutach papieskich, 2) osoby, których dzia!alno 8 jest sprzeczna z
bezpiecze)stwem Pa)stwa.
Przed dokonaniem nominacji na te beneficja w!adza duchowna zasi gnie
wiadomo ci od w!a ciwego Ministra Rzeczpospolitej, aby si upewni8
wypadków i. .aden z powodów przewidzianych wy.ej pod pkt. 1) i 2 ), nie
stoi temu na przeszkodzie W razie gdyby Minister nie przedstawi! w ci$gu 30
dni zarzutów takich przeciw osobom, których nominacja jest zamierzona,
w!adza ko cielna nominacji dokona.
Artyku! XX W razie gdyby w!adze Rzeczypospolitej mia!y podnie 8
przeciw danemu duchownemu zarzuty co do jego dzia!alno ci, jako sprzecznej
z bezpiecze)stwem Pa)stwa, Minister w!a ciwy przedstawi wspomniane
zarzuty Ordynariuszowi, który zgodnie z tym.e Ministrem powe5mie w ci$gu
trzech miesi cy odpowiednie zarz$dzenia.

W razie rozbie.no ci mi dzy Ordynariuszem a Ministrem Stolica
Apostolska poruczy rozwi$zanie sprawy dwom duchownym przez ni$
wybranym, którzy zgodnie z dwoma delegatami Prezydenta Rzeczypospolitej
powezm$ postanowienia ostateczne.
Artyku! XXI Prawo patronatu, zarówno pa)stwowego, jak osób prywatnych,
pozostaje w mocy a. do nowego uk!adu. Pr .enia godnego duchownego na
wakuj$ce stanowisko dokonywane b dzie w ci$gu 30 dni, wed!ug listy trzech
nazwisk przedstawionych przez Ordynariusza. Je.eli w ci$gu dni 30 prezenta
nie zostanie wykonana, obsadzenie odno nego beneficjum stanie si wolne. W
wypadkach, w których chodzi o beneficjum proboszczowskie, Ordynariusz,
przed dokonaniem nominacji zasi gnie, zgodnie z art XIX, zdania w!a ciwego
Ministra.
Artyku! XXII W razie, gdyby duchowni lub zakonnicy byli oskar.eni przed
s$dem wieckim o zbrodnie przewidziane przez prawa karne Rzeczypospolitej,
s$dy wspomniane zawiadomi$ niezw!ocznie w!a ciwego Ordynariusza o
ka.dej sprawie tego rodzaju, i wdanym razie, prze l$ mu akt oskar.enia oraz
wyrok s$dowy wraz z jego motywami. Ordynariusz wzgl dnie jego delegat, po
zako)czeniu przewodu s$dowego, b d$ mieli prawo zapoznania si z
odno nymi aktami. W razie aresztowania lub uwi zienia wspomnianych wy.ej
osób, w!adze cywilne zachowywa8 b d$ wzgl dy, nale.ne ich stanowi i
stopniowi hierarchicznemu.
Duchowni i zakonnicy b d$ zatrzymywani w areszcie i b d$ odbywali kary
pozbawienia wolno ci w pomieszczeniach oddzielonych od pomieszcze) dla
osób wieckich, o ile nie zostali pozbawieni godno ci ko cielnej przez
w!a ciwego Ordynariusza. W razie skazania ich na areszt wyrokiem, b d$
odbywali t kar w klasztorze lub innym domu zakonnym, w pomieszczeniach
na ten cel przeznaczonych.
Artyku! XXIII Padna zmiana w j zyku, u.ywanym w diecezjach obrz$dku
!aci)skiego do kaza), nabo.e)stw dodatkowych i wyk!adów innych ni.
wyk!ady nauk wi tych w seminariach, nie b dzie dokonywana inaczej jak za
specjalnym upowa.nieniem Konferencji Biskupów Obrz$dku Saci)skiego.
Artyku! XXIV 1. Rzeczpospolita Polska uznaje prawo osób prawnych
ko cielnych i zakonnych do wszystkich maj$tków ruchomych i nieruchomych,
kapita!ów, dochodów oraz innych praw, które te osoby prawne posiadaj$
obecnie na obszarze Pa)stwa Polsk.
2. Rzeczpospolita Polska zgadza si , aby wspomniane powy.ej prawa
w!asno ci w razie, gdyby nie by!y jeszcze wpisane do ksi$g hipotecznych na
imi posiadaj$cych je osób prawnych (biskupstw, kapitu!, kongregacji,
zakonów, seminariów, beneficjów proboszczowskich, innych beneficjów etc.),
zosta!y do nich wpisane, a to na podstawie deklaracji w!a ciwego
Ordynariusza, po wiadczonej przez w!a ciw$ w!adz cywiln$.

3. Sprawa dóbr, których Ko ció! zosta! pozbawiony przez Rosj , Austri i
Prusy, a które obecnie znajduj$ si w posiadaniu Pa)stwa Polskiego, zostanie
za!atwiona przez uk!ad pó5niejszy. Do tego czasu Pa)stwo Polskie zapewnia
Ko cio!owi dotacje roczne nie ni.sze, jako warto 8 rzeczywista, od dotacji,
które rz$d rosyjski, austriacki i pruski wyp!aca!y Ko cio!owi na ziemiach
nale.$cych obecnie do Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacje wspomniane b d$
obliczane i rozdzielane wed!ug wskaza), zawartych w za!$czniku A. W razie
parcelacji rzeczonych dóbr mensy biskupie, seminaria i beneficja
proboszczowskie, nie posiadaj$ce obecnie ziemi lub posiadaj$ce j$ w ilo ciach
niedostatecznych, otrzymuj$ j$ na w!asno 8, w miar rozporz$dzalno ci, a. do
wysoko ci 180 hektarów na mens biskupi$, 180 hektarów na seminarium i
zale.nie od gatunku ziemi od 15 do 30 hektarów na beneficjum
proboszczowskie. Suma rycza!towa pieni .nych uposa.e), oznaczona w
za!$czniku A, b dzie zmniejszana w diecezjach, w których te ziemie b d$
nadane, o 50 z!otych rocznie od ka.dego hektara nadanego w sposób
powy.szy.
4. Utrzymane zostanie przeznaczenie dóbr, które Rzeczpospolita Polska
rewindykowa!aby u dawnych pa)stw rozbiorczych, jako nast pczyni w
prawach pa)stw powy.szych z tytu!u ich prawnego stosunku do osób
prawnych ko cielnych i zakonnych w Polsce, dotycz$cego ju. to prestacji,
zapewnionych przez te pa)stwa osobom prawnym ko cielnym i zakonnym, ju.
to zarz$du dóbr nieruchomych i kapita!ów przeznaczonych dla Ko cio!a.
5. Aby polepszy8 gospodarcze i spo!eczne po!o.enie ludno ci rolniczej i aby
wzmóc tym bardziej pokój chrze cija)ski kraju, Stolica Apostolska zgadza si ,
aby Rzeczpospolita Polska wykupi!a od beneficjów biskupich, od seminariów,
od beneficjów apitularnych, od beneficjów proboszczowskich oraz od
zwyk!ych beneficjów, posiadaj$cych dobra ziemskie, te ilo ci ziemi rolnej,
które by przewy.sza!y dla ka.dej : wy.ej wymienionych jednostek 15 do 30
hektarów, zale.nie od gatunku ziemi, dla probostwa i zwyk!ego beneficjum,
180 hektarów dla kapitu!y, 180 hektarów dla mensy biskupiej i 180 hektarów
dla seminarium. W diecezjach, w których seminaria nie posiadaj$ ziem rolnych
oddzielnie od ziem posiadanych przez Biskupstwo przyznane im b dzie z
ziem, nale.$cych do Biskupstwa, 180 hektarów wolnych od wykupu,
niezale.nie od 180 hektarów przeznaczonych dla mensy biskupiej.
6. Wymienione wy.ej prawne osoby ko cielne b d$ mia!y prawo wybra8
same z dóbr do nich nale.$cych parcele ziemi, które w ilo ciach wskazanych
powy.ej pozostan$ ich w!asno ci$.
7. Cena wykupu ziem wskazanych powy.ej zostanie wyp!acona wed!ug
przepisów stosowanych przy wykupie ziem b d$cych w!asno ci$ osób
prywatnych i pozostanie do rozporz$dzenia Ko cio!a.
8. Stolica Apostolska zgadza si tak.e, aby ziemie rolne nale.$ce do domów
kongregacji i zakonów oraz do ich zak!adów dobroczynnych, uwa.anych

ka.dy z osobna za oddzieln$ jednostk roln$, zosta!y wykupione przez
Pa)stwo zgodnie z przepisami, które b d$ stosowane do wykupu dóbr
nale.$cych do osób prawnych wieckich, z prawem dla ka.dego z domów
wspomnianych wy.ej, jako te. dla ka.dego z ich zak!adów dobroczynnych,
zachowania co najmniej 180 hektarów ziemi rolnej.
9. Osoby prawne ko cielne i zakonne b d$ mia!y prawo, na równi z osobami
prawnymi wieckimi, bezpo redniego dokonywania parcelacji ziem rolnych,
do nich nale.$cych.
Artyku! XXV Wszystkie prawa, rozporz$dzenia lub dekrety, sprzeczne z
postanowieniami poprzednich artyku!ów, trac$ moc prawn$ z chwil$ wej cia w
.ycie niniejszego konkordatu.
Artyku! XXVI
Stolica Apostolska dokona, w ci$gu trzech miesi cy od wej cia w .ycie
niniejszego konkordatu i w porozumieniu z Rz$dem, utworzenia i
rozgraniczenia prowincji ko cielnych oraz diecezji wyliczonych w art. IX.
Granice prowincji ko cielnych i diecezji b d$ odpowiada8 granicom Pa)stwa
Polskiego. Dobra ko cielne po!o.one w Polsce, lecz nale.$ce do prawnych
osób ko cielnych i zakonnych, których siedziba znajduje si poza granicami
Pa)stwa Polskiego i odwrotnie, b d$ przedmiotem konwencji oddzielnej.
Artyku! XXVII Konkordat niniejszy wejdzie w .ycie w dwa miesi$ce po
wymianie dokumentów ratyfikacyjnych. Sporz$dzono w Rzymie, dziesi tego
lutego, tysi c dziewi!+set dwudziestego pi tego roku
(-) Piotr Kardyna! Gasparri (-) W!adys!aw Skrzy)ski (-) Stanis!aw Grabski
Za cznik „A"
Uposa1enia przyznane Ko2cio owi katolickiemu przez Pa3stwo Polskie
zgodnie z art. XXIV niniejszego konkordatu obliczane b!d w nast!puj cy
sposób: I. Uposa1enie duchowie3stwa: Uposa1enie miesi!czne wed ug
bie1 cej mno1nej dla urz!dników pa3stwowych.
1) Kardyna!owie - 2500 punktów oraz 800 z! na utrzymanie kapelanów,
powozów etc. 2) Arcybiskupi - 2000 punktów oraz 600 z! na utrzymanie
kapelanów, powozów etc. 3) Biskupi diecezjalni - 1700 punktów oraz 600 z! na
utrzymanie kapelanów, powozów etc. 4) Biskupi pomocniczy - 1250 punktów.
5) Cz!onkowie kapitu! - 600 punktów. 6) Proboszczowie - 270 punktów.
7) Hektorowie ko cio!ów filialnych, wikariusze i urz dnicy konsystorscy 200 punktów. 8) Zakonnicy kongregacji, pobieraj$cy uposa.enie od Pa)stwa
— 125 punktów. 9) Profesorowie seminariów - 600 punktów.
10) Uczniowie seminariów - 125 punktów. 11) Audytor Trybuna!u Lwi tej
Roty (uposa.enie profesorów zwyczajnych na uniwersytetach).
12) Sekretarz Audytora - 600 punktów.

13) Nauczyciele Instytutów Teologicznych, maj$cy prawa profesorów
gimnazjalnych (uposa.enie nauczycieli szkó! rednich).
II. Uposa.enie emerytalne roczne: 383 413 z!.
1) Pensje emerytalne duchowie)stwa - 254117 z!.
2) Pensje emerytalne wdów i sierot po duchownych grecko-katolickich 129296 z!.
III. Uposa.enie roczne chórów katedralnych i ni.szych urz dników
ko cielnych: 63 298 z!.
IV. Koszta roczne administracji ko cielnej - 750 940 z!.
1. Wizytacje pasterskie Biskupów - 340 000 z .
2. Konsystorze biskupie - 66 000 z!.
3. Prowadzenie ksi$g parafialnych - 197 940 z;
4. Wydatki na poczt - 147 000 z!.
V. Zapomoga roczna dla zak!adów ko cielnych - 20 900 z!.
VI. Roczny fundusz budowlany - l 016 000 z!. VII.
Inne wydatki roczne - 45 500 z!.
Uposa.enia powy.sze b d$ przyznawane przez Ministra Skarbu ka.dej
diecezji oddzielnie, w sumach rycza!towych, ustalonych wed!ug
poszczególnych bud.etów, które przedstawia8 b d$ w!a ciwi Ordynariusze.
Przy rozdziale pomi dzy diecezje ca!o ci uposa.enia, przyznawanego przez
Pa)stwo proboszczom brany b dzie w rachub dochód z ziem posiadanych
przez beneficja proboszczowskie. W razie potrzeby i o ile po!o.enie finansowe
Pa)stwa na to pozwoli, uposa.enia powy.sze zostan$ powi kszone
dostatecznie, aby zapewni8 stosowny byt materialny proboszczom oraz innym
cz!onkom duchowie)stwa, a to na zasadzie specjalnej umowy dotycz$cej tak
zwanych jura stolae.
Rozdzia! uposa.e), wyliczonych powy.ej, powierzony b dzie w ka.dej
diecezji Ordynariuszowi, który po wej ciu w moc niniejszego konkordatu
z!o.y przysi g wierno ci, przewidzian$ w art. XII .
(-) W!adys!aw Skrzy)ski (—) Stanis!aw Grabski (-) Piotr Kardyna! Gasparri
Zaznajomiwszy si z powy.szym konkordatem, uznali my go i uznajemy za
s!uszny, zarówno w ca!o ci. Jak i ka.de z zawartych w nim postanowie), l
o wiadczamy, .e jest przyj ty, ratyfikowany i zatwierdzony i przyrzekamy, .e
b dzie niezmiennie zachowywany. Na dowód czego wydali my akt niniejszy,
opatrzony piecz ci$ Rzeczypospolitej. Warszawa, dnia 30 maja 1925 roku.
(—) S. Wojciechowski Prezydent Rzeczypospolitej.
(—) Grabski Prezes Rady Ministrów
(—) A. Skrzy)ski Minister Spraw Zagranicznych
(Dz. U. z 1925 r., nr 72, poz. 501 i poz. 502).*
*

Tadeusz W!odarczyk KONKORDATY PWN 1974 s.s.423-431

Uk ad pomi!dzy Stolic Apostolsk a Rzeczypospolit Polsk
w sprawie by ych unickich maj tków, ko2cio ów i kaplic, które zosta y
odebrane Ko2cio owi katolickiemu przez Rosj!, z 20 czerwca 1938 r.
Artyku! l. Przez okre lenie: „ziemie pounickie", „ko cio!y pounickie",
„kaplice pounickie", u.yte w niniejszym uk!adzie, nale.y rozumie8 ziemie,
ko cio!y lub kaplice stanowi$ce niegdy w!asno 8 osób prawnych Ko cio!a
katolickiego obrz$dku unickiego, po!o.one na obszarze Archidiecezji
wile)skiej oraz Diecezji: !om.y)skiej, pi)skiej, podlaskiej, lubelskiej i !uckiej,
które oddane zosta!y w u.ytkowanie Cerkwi Prawos!awnej lub jej osób
.prawnych w zwi$zku z ukazem carskim z dnia 25 marca (6 kwietnia) 1839 r.
(og!oszonym w pe!nym Zbiorze Praw 25 czerwca 1839 r., nr 12647), z decyzj$
Lwi$tobliwego Synodu z dnia 13/25 kwietnia 187S r. zatwierdzon$ przez
cesarza rosyjskiego dnia 1/13 maja 1875 r. i og!oszon$ w dniu 7 maja 1875 r.
(Pe!ny Zbiór Praw z roku 1875 nr 54670) lub te. w zwi$zku z rozporz$dzeniami rz$du rosyjskiego w tym przedmiocie.
Artyku! 2 Stolica Apostolska zrzeka si na rzecz Pa)stwa Polskiego
roszcze) Ko cio!a katolickiego do prawa w!asno ci na wszystkich ziemiach
pounickich, nawet w razie gdyby ziemie te stanowi!y przedmiot sporu lub
znajdowa!y si w posiadaniu Pa)stwa czy te. innych osób.
Artyku! 3. -1. Ze swej strony Pa)stwo Polskie przeznacza 12000 hektarów
ziemi na udotowanie Mens biskupich, Kapitu!, Seminariów diecezjalnych i
beneficjów proboszczowskich w Archidiecezji wile)skiej oraz w diecezjach:
lubelskiej, !om.y)skiej, !uckiej, pi)skiej i podlaskiej.
2. Do tego kontyngentu 12 000 hektarów zalicza si oko!o 9120 hektarów
ziemi, które s$ obecnie w posiadaniu lub w!adaniu osób prawnych Ko cio!a
katolickiego we wspomnianych Archidiecezjach i Diecezjach, a nie zosta!y
nabyte drog$ kupna.
Pa)stwo Polskie uznaje nieruchomo ci te za w!asno 8 Ko cio!a katolickiego
z dniem wej cia w .ycie niniejszego uk!adu..
3. Poza tym Skarb Pa)stwa wyp!aci Ko cio!owi katolickiemu tytu!em
równowarto ci za oko!o 2880 hektarów ziemi, brakuj$cych do przewidzianego
w ust. l niniejszego artyku!u kontyngentu 2500000 z! w obligacjach „4*/»
po.yczki konsolidacyjnej" nominalnej warto ci. Wyp!ata nast$pi w ci$gu
dwóch miesi cy od daty wej cia w .ycie niniejszego Uk!adu.
Artyku! 4. 1. W ci$gu czterech lat od daty wej cia w .ycie niniejszego
Uk!adu Ko ció! katolicki przeprowadzi podzia! ziem, które w my l artyku!u 3
niniejszego Uk!adu staj$ si jego w!asno ci$, bior$c dla udotowania Mens
biskupich.
Kapitu!,
Seminariów
diecezjalnych
oraz
beneficjów
proboszczowskich normy przewidziane w artykule XXIV Konkordatu mi dzy

Stolic$ Apostolsk$ a Rzeczypospolit$ Polsk$, podpisanego w Rzymie dnia 10
lutego 1925 r.
2. W tym celu Ko ció! katolicki b dzie móg! przeprowadzi8 swobodnie
potrzebne transakcje gruntami mi dzy Mensami, Kapitu!ami, Seminariami
diecezjalnymi | i beneficjami proboszczowskimi. Ponadto Ko ció! katolicki
b dzie móg! nabywa8: sk$din$d dla nich ziemie, jednak.e w ilo ci nie
przewy.szaj$cej tej, jaka w trak-: ci przeprowadzania tych transakcji musia!a
by8 z tych gruntów sprzedana oso-? bom trzecim.
Artyku! 5. Z dniem wej cia w .ycie niniejszego Uk!adu Pa)stwo Polskie
uznaje ponadto w!asno 8 Ko cio!a katolickiego Ko cio!y i Kaplice pounickie z
plebaniami, ogrodami pleba)skimi, b d$ce w dniu podpisania niniejszego
Uk!adu w posiadaniu lub, w!adaniu Ko cio!a katolickiego.
Artyku! 6. Odno nie do ko cio!ów i kaplic pounickich, b d$cych w
posiadaniu Pa)stwa, a nie b d$cych w u.ytkowaniu Ko cio!a prawos!awnego,
Rz$d Rzeczypospolitej Polskiej zobowi$zuje si prowadzi8 w dalszym ci$gu
badanie warunków, w których si one znajduj$ i przekaza8 je na w!asno 8
Ko cio!owi katolickiemu we wszystkich przypadkach, gdy to oka.e si
mo.liwe.
Artyku! 7 l. Wpisanie do ksi gi hipotecznej prawa w!asno ci nieruchomo ci
obj tych niniejszym Uk!adem na rzecz osób prawnych Ko cio!a katolickiego
nast$pi na podstawie deklaracji w!a ciwego Ordynariusza, po wiadczonej co
do ziem, o których | mowa w ust. l artyku!u III niniejszego Uk!adu, przez
Ministra Rolnictwa i Reform l Rolnych, a co do obiektów wymienionych w
artyku!ach V t VI tego. Uk!adu przez ^Ministra Spraw Wewn trznych.
1 -2 Deklaracja winna zawiera8 dok!adne okre lenie nieruchomo ci oraz
wymienienie osoby prawnej ko cielnej lub zakonnej, na której imi wpis
hipoteczny ; ma nast$pi8. l - 3. Deklaracja Ordynariuszy oraz wpisy hipoteczne
na podstawie tych deklaracji s$ wolne od op!at stemplowych i s$dowych.
4. Op!aty pisarzy hipotecznych ponosz$ Ordynariusze.
Artyku! 8 Pa)stwo Polskie zrzeka si niepobranych nale.no ci z tytu!u
u.ytkowania przez Ko ció! katolicki ziem, które zosta!y obj te niniejszym
Uk!adem.
Artyku! 9. Uk!ad niniejszy w niczym nie narusza praw i uprawnie)
przys!uguj$cych Ko cio!owi katolickiemu oraz Pa)stwu Polskiemu z mocy
wy.ej wymienionego Konkordatu oraz innych tytu!ów prawnych.
Artyku! 10. Niniejszy Uk!ad b dzie ratyfikowany i wejdzie w !yd 30 dnia
po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Na dowód czego wy.ej
wymienieni Pe!nomocnicy podpisali niniejszy Uk!ad i wycisn li na nim swe
piecz cie. Sporz$dzono w Warszawie, w dwóch egzemplarzach, 20 czerwca
1938 r.
Ph. Cortesi Arcybiskup Syrace)ski Nuncjusz Apostolski - Beck

Za cznik
Aide-memoire Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej
Nr 122/SA/120 (A.E.S. 936/39 oryg.)
Rzym, 18 grudzie3 1939 r.
Zgodnie z informacjami, jakie ostatnio dosz!y z diecezji che!mi)skiej w
Polsce, diecezja ta musia!aby odt$d zale.e8 od Jego Ekscelencji mons. Spletta,
biskupa Gda)ska. Takie rozwi$zanie by!oby sprzeczne z artyku!em IX
konkordatu mi dzy Polsk$ a Stolic$ Lwi t$.
Sytuacja prawna terytoriów okupowanych jest w rzeczy samej z punktu
widzenia spraw ludzkich bezsporna. Ustalona zosta!a mi dzy Jego Eminencj$,
kardyna!em Sekretarzem Stanu Jego Lwi$tobliwo ci i ambasadorem Polski 28
pa5dziernika i l listopada 1939 r.
Podporz$dkowanie diecezji che!mi)skiej biskupowi, którego siedziba
znajduje si poza granicami pa)stwa polskiego, wywo!a!oby w ca!ym .polskim
narodzie jedno z najbardziej przykrych i niepo.$danych uczu8.
(Acts et documents du Saint Siege relatifs a la Seconde querre Maudiale, t.
3. Le Saint Siege et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes.
1939 - 1945. Premier partie. Libreria Editrice Vaticana 1967, s. 156).
Za cznik

Uchwa a Tymczasowego Rz du Jedno2ci Narodowej
z 12 wrze nia 1945 r.
stwierdzaj ca, 1e konkordat przesta obowi zywa+
I. Zwa.ywszy, 1e:
a) W roku 1940 Stolica Apostolska powierzy!a za po rednictwem nuncjusza
• w Berlinie administracj diecezji che!mi)skiej biskupowi gda)skiemu
Niemcowi Karolowi Maria Splettowi, co by!o naruszeniem konkordatu, a w
szczególno ci artyku!u IX, wed!ug którego „.adna cz 8 Rzeczypospolitej nie
b dzie zale.a!a od biskupa, którego siedziba znajdowa!aby si poza granicami
Pa)stwa Polskiego".
b) Stolica Apostolska mianowa!a dla biskupstwa gnie5nie)skopozna)skiego administratora apostolskiego Niemca Hilariusza Breitingera z
jurysdykcj$ dla Niemców zamieszka!ych na terenie diecezji gnie5nie)skopozna)skiej, co by!o sprzeczne z interesami narodu i Pa)stwa Polskiego oraz
stanowi!o pogwa!cenie art. IX konkordatu, skoro hierarchia katolicka nie
przewiduje w ogóle innych podzia!ów narodowo ciowych, jak tylko ze
wzgl du na obrz$dek: a) !aci)ski, b) greckorusi)-ski, c) ormia)ski.
Rz$d Polski stwierdza, .e konkordat zawarty pomi dzy Rzeczypospolit$
Polsk$ a Stolic$ Apostolsk$ przesta! obowi$zywa8 wskutek jednostronnego
zerwania go przez Stolic Apostolsk$ przez akty prawne zadzia!ano w czasie
okupacji, a sprzeczne z jego postanowieniami.

II. Zwa.ywszy, .e w przeciwie)stwie do wi kszo ci pa)stw Stolica
Apostolska nie uzna!a dot$d Tymczasowego Rz$du Jedno ci Narodowej i .e w
nast pstwie tego pomi dzy Stolic$ Apostolsk$ a Rz$dem Jedno ci Narodowej
nie istniej$ normalne stosunki dyplomatyczne. Rz$d Jedno ci Narodowej nie
przyjmuje do urz dowej wiadomo ci nominacji administratorów apostolskich,
dokonanej przez Stolic Apostolsk$ dnia 15 VIII br.
III. Tymczasowy Rz$d Jedno ci Narodowej o wiadcza, ze tak jak
dotychczas niczym nie kr powa! dzia!ania Ko cio!a katolickiego, podobnie i
nadal zapewnia Ko cio!owi katolickiemu pe!n$ swobod dzia!ania w ramach
obowi$zuj$cych ustaw.
(Tekst opublikowany w prasie oraz innych wydawnictwach nieurz dowych.
Zob. m. In. Wybrane problemy marksistowskiego religioznawstwa. Warszawa
1972, s. 304 - 5).

KONKORDAT
pomi!dzy Rzeczpospolit Polsk a Stolic Apostolsk podpisany 28
lipca 1993 roku w Warszawie, przez Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra
spraw zagranicznych RP oraz arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza
apostolskiego.
Stolica Apostolska i Rzeczpospolita Polska: • d$.$c do trwa!ego i
harmonijnego uregulowania wzajemnych stosunków, • bior$c pod uwag fakt,
.e religia katolicka jest wyznawana przez wi kszo 8 spo!ecze)stwa polskiego,
• podkre laj$c pos!annictwo Ko cio!a katolickiego, rol odegran$ przez Koció! w tysi$cletnich dziejach Pa)stwa Polskiego oraz znaczenie pontyfikatu
Jego Lwi$tobliwo ci Papie.a Jana Paw!a II dla wspó!czesnych dziejów Polski,
• zwa.ywszy prze!omowe znaczenie odzyskania niepodleg!o ci i suwerenno ci
przez Pa)stwo Polskie oraz w trosce o jego pomy lny rozwój, • stwierdzaj$c
donios!y wk!ad Ko cio!a w rozwój osoby ludzkiej i umacnianie moralno ci,•
kieruj$c si wymienionymi warto ciami oraz powszechnymi zasadami prawa
mi dzynarodowego, !$cznie prezentowana przez Jego Ekscelencj Ksi dza
Józefa Kowalczyka, Arcybiskupa Tytularnego Heraklei, Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie, Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez Jego
Ekscelencj
Pana
Krzysztofa
Skubiszewskiego,
Ministra
Spraw
Zagranicznych, uzgodni!y co nast puje:
Komentarz: Preambu!a jest nadmiernie rozbudowana (w konkordacie z 1925
by!a o po!ow krótsza). Zapis o „odzyskaniu suwerenno ci i niepodleg!o ci
przez Pa)stwo Polskie" budzi uzasadnione podejrzenie, i. autorzy podkre laj$
restytucj pa)stwa - to za oznacza kwestionowanie legalno ci dotychczas obowi$zuj$cego prawa. Preambu!a jest nierównoprawna, nadmiernie podkre laj$c
rang Ko cio!a. Zapis o kierowaniu si „powszechnymi zasadami prawa

mi dzynarodowego, !$cznie z normami poszanowania praw cz!owieka i
podstawowych swobód" jest ob!udnie dwuznaczny. W odró.nieniu od RP,
Stolica Apostolska nie ratyfikowa!a dot$d Mi dzynarodowych Paktów Praw
Cz!owieka z 1966 r. oraz Europejskiej Konwencji Praw Cz!owieka z 1950 r.
Ko ció! rzymski narzuca przestrzeganie swojego prawa innym podmiotom
prawa mi dzynarodowego. Wprawdzie podmioty te zgadzaj$ si na to, ale....
Artyku! l Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzaj$, .e
Pa)stwo i Ko ció! katolicki s$ - ka.de w swej dziedzinie - niezale.ne i
autonomiczne oraz zobowi$zuj$ si do pe!nego poszanowania tej zasady we
wzajemnych stosunkach i we wspó!dzia!aniu dla rozwoju cz!owieka i dobra
wspólnego.
Komentarz: Nie sposób jednoznacznie okre li8 „dziedziny" Ko cio!a i pa)stwa, zw!aszcza w takich sferach .ycia spo!ecznego, jak np. zawieranie ma!.e)stw czy nauczanie. Zauwa.my, .e przedstawiciele
Ko cio!a nie
zobowi$zali si nawet do respektowania ... Konstytucji RP. Zapis taki jest nie
do przyj cia.
Artyku! 2 W celu utrzymania i umacniania wi zi pomi dzy uk!adaj$cymi si
stronami, Nuncjusz Apostolski rezyduje, jak dotychczas w stolicy Polski, a
polski Ambasador nadzwyczajny i pe!nomocny przy Stolicy Apostolskiej w
Rzymie.
Artyku! 3 Rzeczpospolita Polska zapewnia Ko cio!owi katolickiemu oraz
jego osobom prawnym i fizycznym swobod utrzymywania stosunków i
komunikowania si ze Stolic$ Apostolsk$, Konferencjami Episkopatów,
Ko cio!ami partykularnymi, a tak.e mi dzy sob$ i innymi wspólnotami,
instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granic$.
Artyku! 4 1. Rzeczpospolita Polska uznaje osobowo 8 prawn$ Ko cio!a
katolickiego.
2. Rzeczpospolita Polska uznaje równie. osobowo 8 prawn$ wszystkich
instytucji ko cielnych, terytorialnych i personalnych, które uzyska!y tak$
osobowo 8 na podstawie przepisów prawa kanonicznego. W!adza ko cielna
dokonuje stosownego powiadomienia kompetentnych organów pa)stwowych.
3. Inne instytucje ko cielne mog$ na wniosek w!adzy ko cielnej uzyska8
osobowo 8 prawn$ na podstawie prawa polskiego.
Komentarz: Bardzo kontrowersyjny zapis, zrównuj$cy osoby prawne prawa
kanonicznego z osobami prawnymi polskiego prawa cywilnego, a nawet
pozwalaj$c$ uzyska8 osobowo 8 prawn$ (art. 4 ust. 3) przez te podmioty, które
nie maj$ osobowo ci prawnej w wietle prawa kanonicznego (np. spó!ki prawa
handlowego). Kr$g osób prawa kanonicznego, uzyskuj$cych z mocy
konkordatu osobowo 8 prawn$ w rozumieniu prawa cywilnego, winien by8
ograniczony wy!$cznie do ko cielnych osób prawnych, realizuj$cych cele
religijne i kultowe. Cho8by ze wzgl du na tre 8 kan. 120 par. 1 Kodeksu Prawa
Kanonicznego: "osoba prawna ze swej natury trwa nieprzerwanie. Wygasa

jednak, je li zostanie zniesiona przez kompetentn$ w!adz albo nie dzia!a przez
sto lat".
Prawo Kanoniczne jest wewn trznym prawem Ko cio!a, znanym tylko
w$skiemu gronu specjalistów. Pa)stwo mo.e w dowolnej umowie
mi dzynarodowej podporz$dkowa8 si postanowieniom prawa wewn trznego
drugiego pa)stwa - tyle .e w ten sposób skazuje si na utrat cz ci w!asnej
suwerenno ci!
Artyku! 5 Przestrzegaj$c prawa do wolno ci religijnej, Pa)stwo zapewnia
Ko cio!owi katolickiemu, bez wzgl du na obrz$dek, swobodne i publiczne
pe!nienie jego misji, !$cznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarz$dzaniem i
administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego.
Komentarz: A je li s$ sprzeczno ci mi dzy prawami? Tym gorzej dla prawa
polskiego. Zanim konkordat zosta! ratyfikowany, Konstytucja RP musia!a
zosta8 dostosowana do prawa ko cielnego. Po ratyfikacji zmieniono wiele
ustaw i aktów wykonawczych do nich. Znany z u!omno ci w opracowywaniu
aktów legislacyjnych rz$d Jerzego Buzka, nie ze wszystkim upora! si na czas.
Ko ció! nie protestowa!, wiedz$c, .e jest to najkorzystniejszy uk!ad
mi dzynarodowy, jaki dyplomacji watyka)skiej uda!o si w XX wieku
wynegocjowa8. Konkordat nie spowodowa! zmiany w prawie kanonicznym.
Jego kanony zachowuj$ swoj$ moc, cho8by by!y przeciwne przepisom
kodeksu. Innymi s!owy, prawa Ko cio!a stawiane s$ ponad prawami innych
pa)stw. Zapis nie precyzuje, jak rozumie8 „misj Ko cio!a", jakiego rodzaju
sytuacji ma dotyczy8 jego jurysdykcja, jakie „sprawy" maj$ by8 przeze)
„zarz$dzane i administrowane". Wolno 8 religijna nie mo.e by8
interpretowana jako naruszanie porz$dku prawnego; nie mo.e oznacza8
immunitetu duchownych, w postaci odpowiedzialno ci prawnej wy!$cznie na
podstawie prawa kanonicznego (a nie na podstawie prawa karnego, b$d5
cywilnego); nie mo.e wreszcie by8 rozumiana jako np. prawo do prowadzenia
dzia!alno ci gospodarczej, wolnej od przestrzegania prawa pa)stwowego.
Artyku! 6 1. Tworzenie w!a ciwych Ko cio!owi struktur nale.y do
kompetentnej w!adzy ko cielnej; dotyczy to w.szczególno ci erygowania,
zmieniania i znoszenia prowincji ko cielnych, archidiecezji, ordynariatu
polowego, administratur apostolskich, pra!atur personalnych i terytorialnych,
opactw terytorialnych, parafii instytutów .ycia konsekrowanego i stowarzysze)
.ycia apostolskiego oraz innych ko cielnych osób prawnych
2. Padna cz 8 terytorium polskiego nie b dzie w!$czona do diecezji lub
prowincji ko cielnej maj$cej sw$ stolic poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej. 3. Padna diecezja, maj$ca sw$ stolic w Rzeczypospolitej Polskiej nie
b dzie si rozci$ga!a poza granice Pa)stwa Polskiego
4. Biskup nale.$cy do Konferencji Episkopatu Polski nie b dzie nale.a! do
krajowej konferencji Episkopatu w innym pa)stwie.
5. Biskup nie b d$cy obywatelem polskim nie b dzie nale.a! do Konferencji

Episkopatu Polski. Biskup taki nie b dzie sprawowa! jurysdykcji w
Rzeczypospolitej Polskiej, wyj$wszy legata lub innego wys!annika papieskiego.
Komentarz: Art. 6 ust. l jest sprzeczny z art. 16 - albo w kwestii ordynariatu
polowego „kompetentna w!adza ko cielna" ma wy!$czn$ w!adz , albo te.
dzia!a w porozumieniu z kompetentnymi w!adzami Rzeczypospolitej.
W art. 6 ust. 2 pomini to region ko cielny (kanon 433 par. l Kodeksu Prawa
Kanonicznego) oraz prowincj zakonn$ (kan. 621 KPK). Mo.e to oznacza8
prawo Ko cio!a do tworzenia regionów ko cielnych (kilka s$siednich diecezji)
oraz prowincji zakonnych, niezale.nie od obywatelstwa i narodowo ci ich
cz!onków i obejmuj$cych swym zasi giem terytorialnym obszar innego
pa)stwa. Nie chroni przed tak$ sytuacj$ art. 6 ust. l; poniewa. struktury te nie
zawsze musz$ posiada8 osobowo 8 prawn$; na dodatek pozostaj$ zazwyczaj w
wy!$cznej jurysdykcji Watykanu.
Mi dzynarodowe konsekwencje takich uregulowa) podkre la mo.liwo 8
mianowania nuncjuszem w Polsce niekoniecznie obywatela polskiego (zgodnie
z art. 6) oraz zezwolenie biskupom na samodzielne decydowanie (zgodnie z
art. 18), w jakim j zyku ma by8 prowadzona katechizacja czy pos!ugi
duszpasterskie.
Artyku! 7 1. Urz dy ko cielne obsadza kompetentna w!adza ko cielna
zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
2. Mianowanie i odwo!ywanie biskupów nale.y wy!$cznie do Stolicy
Apostolskiej.
3. Stolica Apostolska b dzie mianowa8 biskupami w Polsce duchownych,
którzy s$ obywatelami polskimi.
4. W odpowiednim czasie poprzedzaj$cym og!oszenie nominacji biskupa
diecezjalnego Stolica Apostolska poda jego nazwisko do poufnej wiadomo ci
Rz$du Rzeczypospolitej Polskiej. Do!o.one zostan$ starania, aby to
powiadomienie nast$pi!o mo.liwie wcze nie.
Komentarz: Zapis art. 7 ust.4 o „mo.liwie wczesnym powiadomieniu" jest
do 8 naiwny, znacznie lepiej by!oby ustali8 okre lon$ ilo 8 dni. Patrz
komentarz do art. 6.
Artyku! 8 l. Rzeczpospolita Polska zapewnia Ko cio!owi katolickiemu
wolno 8 sprawowania kultu, zgodnie z art. 5.
2. Organizowanie kultu publicznego nale.y do w!adzy ko cielnej zgodnie z
przepisami prawa kanonicznego i z zachowaniem odpowiednich przepisów
prawa polskiego.
3. Miejscom przeznaczonym przez w!a ciw$ w!adz ko cieln$ do sprawowania kultu i grzebania zmar!ych pa)stwo gwarantuje w tym celu nienaruszalno 8. Z wa.nych powodów i za zgod$ kompetentnej w!adzy ko cielnej
mo.na przeznaczy8 te miejsca na inny u.ytek. Niniejszy przepis nie ogranicza
stosowania prawa polskiego w przypadkach wyw!aszczenia, z zachowaniem

standardów prawa mi dzynarodowego.
4. Sprawowanie kultu publicznego w miejscach innych, ni. okre lone w
ust pie 3, nie wymaga zezwolenia w!adz pa)stwowych, chyba .e odpowiednie
przepisy prawa polskiego stanowi$ inaczej, w szczególno ci ze wzgl du na
bezpiecze)stwo i porz$dek publiczny.
5. W!adza publiczna mo.e podj$8 niezb dne dzia!ania w miejscach okrelonych w ust pie 3, tak.e bez powiadomienia w!adzy ko cielnej, je li jest to
konieczne dla ochrony .ycia, zdrowia lub mienia.
Komentarz: Brak jest podtrzymania zapisu ustawy z 31.01.1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmar!ych (DzU 1972 nr 47 poz. 298), ustalaj$cego, .e
w miejscowo ciach, w których nie ma cmentarza komunalnego, zarz$d
cmentarza wyznaniowego umo.liwia pochowanie - na tych samych prawach osób innego wyznania lub niewierz$cych. Nie wiadomo, co rozumie8 przez
sformu!owania „bezpiecze)stwo i porz$dek publiczny" czy te. „standardy
mi dzynarodowe" (art. 17 Powszechnej Deklaracji Praw Cz!owieka?).
15 lutego 1994 r. Ko cio!y cz!onkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej
o wiadczy!y, i. obawiaj$ si , .e „przepisy konkordatu, dotycz$ce cmentarzy,
wy!$czaj$ce cmentarze rzymskokatolickie w zakresie zarz$dzania spod
obowi$zuj$cych ustaw pa)stwowych, uniemo.liwi$ chowanie na nich osób
innych wyzna) i bezwyznaniowych."
Artyku! 9 l. Wolne od pracy s$ niedziele i nast puj$ce dni wi$teczne: l
stycznia - uroczysto 8 Lwi tej Bo.ej Rodzicielki Maryi (dzie) Nowego Roku),
drugi dzie) Wielkanocy, dzie) Bo.ego Cia!a, 15 sierpnia - uroczysto 8
wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny, l listopada - dzie) Wszystkich
Lwi tych, 25 grudnia - pierwszy dzie) Bo.ego Narodzenia, 26 grudnia - drugi
dzie) Bo.ego Narodzenia,
2. Rozszerzenie powy.szego wykazu mo.e nast$pi8 po porozumieniu
Uk!adaj$cych si Stron.
Komentarz: Nie ma zapisu o mo.liwo ci zmniejszenia liczby wi$t, chocia.
kan. 1246 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego uprawnia Konferencj
Episkopatu do zniesienia danego wi ta lub przeniesienia go na najbli.sz$
niedziel . Skre lenie któregokolwiek ze wi$t wymaga w tej sytuacji renegocjacji konkordatu.
Artyku! 10 l. Od chwili zawarcia ma!.e)stwo kanoniczne wywiera takie
skutki, jakie poci$ga za sob$ zawarcie ma!.e)stwa zgodnie z prawem polskim,
je.eli: l/ mi dzy nupturientami nie istniej$ przeszkody wynikaj$ce z prawqa
polskiego.
2/ z!o.$ oni przy zawieraniu ma!.e)stwa zgodne o wiadczenie woli dotycz$ce wywarcia takich skutków,
3/ zawarcie ma!.e)stwa zosta!o wpisane w aktach stanu cywilnego na
wniosek przekazany Urz dowi Stanu Cywilnego w terminie pi ciu dni od
zawarcia ma!.e)stwa; termin ten ulega przed!u.eniu, je.eli nie zosta! do-

trzymany z powodu si!y wy.szej, do czasu ustania tej przyczyny,
2. Przygotowanie do zawarcia ma!.e)stwa kanonicznego obejmuje pouczenie nupturientów o nierozerwalno ci ma!.e)stwa kanonicznego oraz o
przepisach prawa polskiego dotycz$cych skutków ma!.e)stwa.
3. Orzekanie o wa.no ci ma!.e)stwa kanonicznego, a tak.e w innych
sprawach ma!.e)skich przewidzianych w prawie kanonicznym, nale.y do wy!$cznej kompetencji w!adzy ko cielnej religijnej danej osoby, co jest sprzeczne
z zasad$ wolno ci sumienia.
4. Orzekanie w sprawach ma!.e)skich w zakresie skutków okre lonych w
prawie polskim nale.y do wy!$cznej kompetencji s$dów pa)stwowych.
5. Kwestia powiadamiania o orzeczeniach wskazanych w ust pach 3 i 4
mo.e by8 przedmiotem post powania okre lonego w artykule 27.
6. Celem wprowadzenia w .ycie niniejszego artyku!u dokonane zostan$
konieczne zmiany w prawie polskim.
Komentarz: Przepis ten umo.liwia „legaln$ bigami ", tzn. zawarcie
ma!.e)stwa kanonicznego przez osob pozostaj$c$ w zwi$zku ma!.e)skim w
wietle prawa cywilnego. Kan. 1701 par. l pkt. 2 w zasadzie zabrania zawarcia
takiego zwi$zku, ale decyduje o tym biskup diecezjalny, udzielaj$c stosownej
dyspensy. Prawo kanoniczne dopuszcza ponadto (tzw. przywilej pawiowy),
aby ochrzczony ma!.onek pozostawi! nieochrzczonego, zawieraj$c nowy
zwi$zek.
Przepis ten mo.e stanowi8 podstaw .$da), aby ma!.e)stwa zawarte w
trybie art. 10 wy!$czone by!y spod instytucji wieckiego rozwodu. Je li tzw.
lub ko cielny nie zostanie zarejestrowany w USC, nale.y si liczy8 z brakiem
prawnych mo.liwo ci ochrony interesów (tak.e maj$tkowych) .ony i dzieci.
Wreszcie, zapis o lubie ko cielnym, znajduj$cy si na wieckim
„potwierdzeniu ma!.e)stwa", oznacza8 b dzie w istocie wprowadzenie do
cywilnych dokumentów informacji o preferencji religijnej danej osoby, co jest
sprzeczne z zasad$ wolno ci sumienia.
Ponadto „Polska Rada Ekumeniczna jest przekonana, .e przepisy konkordatu normuj$ce zawieranie ma!.e)stw zostan$ w drodze ustawowej
rozci$gni te na inne ko cio!y."
Artyku! 11 l. Uk!adaj$ce si strony deklaruj$ wol wspó!dzia!ania na rzecz
obrony i poszanowania instytucji ma!.e)stwa i rodziny b d$cych fundamentem
spo!ecze)stwa. Podkre laj$ one warto 8 rodziny, przy czym Stolica Apostolska, ze swej strony potwierdza nauk katolick$ o godno ci i nierozerwalno ci ma!.e)stwa. Komentarz: Przepis ten b dzie interpretowany jako
zakaz rozwodów; cywilne s$dy nie b d$ uprawnione do rozwi$zywania lubów
ko cielnych ani te. do uniewa.nienia „potwierdze) lubu ko cielnego",
wydawanych przez USC.
Artyku! 12 l. Uznaj$c prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci
oraz zasad tolerancji Pa)stwo gwarantuje, .e szko!y publiczne podstawowe i

ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji
pa)stwowej i samorz$dowej, organizuj$ zgodnie z wol$ zainteresowanych nauk religii w ramach planu zaj 8 szkolnych i przedszkolnych.
2. Program nauczania religii katolickiej oraz podr czniki opracowuje
w!adza ko cielna i podaje do wiadomo ci kompetentnej w!adzy pa)stwowej.
3. Nauczyciele religii musz$ posiada8 upowa.nienie (missio canonica) od
biskupa diecezjalnego. Cofni cie tego upowa.nienia oznacza utrat prawa do
nauczania religii. Kryteria wykszta!cenia pedagogicznego oraz forma i tryb
uzupe!niania tego wykszta!cenia b d$ przedmiotem uzgodnie) kompetentnych
w!adz pa)stwowych z Konferencj$ Episkopatu Polski.
4. W sprawach tre ci nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii
podlegaj$ przepisom i zarz$dzeniom ko cielnym, a w innych sprawach
przepisom pa)stwowym.
5. Ko ció! katolicki korzysta ze swobody prowadzenia katechezy dla
doros!ych, !$cznie z duszpasterstwem akademickim.
Komentarz: Przepis sankcjonuje nauczanie religii w szko!ach, wprowadzone
g!o n$ i kontrowersyjn$ „Instrukcj$" oraz wprowadza nakaz prowadzenia
takiej nauki w przedszkolach i szko!ach wy.szych. Obawy budzi brak nadzoru
pa)stwa nad programem i nauczaniem religii w szko!ach publicznych;
konsekwencj$ unormowa) tego artyku!u („w ramach planu zaj 8") jest
pe!noprawny udzia! katechetów w Radach Pedagogicznych. Konkordat narusza
tym artyku!em prawo rodziców do nieujawniania swych przekona) i prawo
dziecka do swobodnego rozwoju wiatopogl$dowego, sprzyja za nietolerancji
i dyskryminacji, dwulicowo ci i ob!udzie.
Znacz$ce s$ konsekwencje finansowe dla bud.etu pa)stwa - jak wynika z
wyja nie) MEN (pismo do mnie z dnia 03 lipca 1996 r., znak: DKWS-WZP1032-154-MK/96) „nale.y zak!ada8, .e w 1996 r. w szko!ach podstawowych
prowadzonych przez gminy zaj cia z katechezy prowadzi oko!o 6.148 ksi .y i
diakonów, w szko!ach prowadzonych jako zadanie w!asne przez miasta o statusie gmin oko!o 809, a w szko!ach prowadzonych przez MEN i inne resorty 3.043 ksi .y i diakonów. Szacunkowy koszt wprowadzenia wynagrodze) dla
oko!o 10 000 ksi .y i diakonów kszta!towa!by si w skali roku 1996 na
poziomie oko!o 137 milionów z!otych (84 mln z! w szko!ach podstawowych
prowadzonych przez gminy, 11 mln z! w szko!ach prowadzonych przez miasta
uczestnicz$ce w programie pilota.owym i 42 mln z! w szko!ach prowadzonych
przez MEN i inne resorty) (..) w dniu 29 maja 1996 r. na posiedzeniu Komisji
Wspólnej Przedstawicieli Rz$du i Episkopatu Polski zosta!o przyj te ustalenie,
.e ksi .om i diakonom Ko cio!a katolickiego nauczaj$cym religii w szko!ach,
wynagrodzenie b dzie wyp!acane od dnia l wrze nia 1997 r." W pi mie MEN
do mnie z dnia 14 lutego 1994 r. znak: DOK-WZP-1032-12-MK/94 wskazano,
.e „gdyby w ka.dym oddziale religia nauczana by!a w wymiarze dwu godzin
tygodniowo, jak to wynika z rozporz$dzenia, to wówczas liczba osób

nauczaj$cych religii kszta!towa!aby si na poziomie ok. 34 tys."
Artyku! 13 Dzieciom i m!odzie.y katolickiej przebywaj$cym na koloniach i
obozach oraz korzystaj$cych z innych form zbiorowego wypoczynku zapewnia
si mo.liwo 8 wykonywania praktyk religijnych, a w szczególno ci
uczestniczenia we mszy w. W niedziele i wi ta.
Artyku! 14 1. Ko ció! katolicki ma prawo zak!ada8 i prowadzi8 placówki
o wiatowe i wychowawcze, w tym przedszkola oraz szko!y wszystkich rodzajów, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i na zasadach okre lonych
przez odpowiednie ustawy.
2. W realizowaniu minimum programowego przedmiotów obowi$zkowych i
w wystawianiu druków urz dowych szko!y te podlegaj$ prawu polskiemu. W
realizowaniu programu nauczania pozosta!ych przedmiotów szko!y te stosuj$
si do przepisów ko cielnych. O publicznym charakterze tych szkó! i placówek
decyduje prawo polskie.
3. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy oraz uczniowie i wychowankowie szkó! i placówek wymienionych w ust pie l -je li s$ one
szko!ami lub placówkami publicznymi albo maj$ uprawnienia szkó! lub
placówek publicznych - maj$ prawa i obowi$zki takie same, jak analogiczne
osoby w szko!ach i placówkach publicznych.
4. Szko!y i placówki wymienione w ust pie l b d$ dotowane przez Pa)stwo
lub organy samorz$du terytorialnego w przypadkach i na zasadach okre lonych
przez odpowiednie ustawy.
Komentarz: Artyku! przyznaje nauczycielom i wychowawcom szkó!
katolickich uprawnienia wynikaj$ce m.in. z Karty Nauczyciela. Nowelizacja
postanowie) „Karty" wobec tej grupy osób b dzie mog!a by8 dokonana
dopiero za zgod$ Watykanu. Zobowi$zanie si pa)stwa w umowie
mi dzynarodowej do dotowania katolickich szkó! i placówek ma bardzo
wysok$ rang i b dzie musia!o by8 respektowane, niezale.nie od ilo ci takich
szkó! (a wi c i wysoko ci kosztów), nie wprowadzono bowiem .adnych
ogranicze). Na podstawie przepisu mo.na zanegowa8 ka.d$ ustaw
bud.etow$.
Artyku! 15 1. Rzeczpospolita Polska gwarantuje Ko cio!owi katolickiemu
prawo do swobodnego zak!adania i prowadzenia szkó! wy.szych, w tym
uniwersytetów, odr bnych wydzia!ów i wy.szych seminariów duchownych
oraz instytutów naukowo-badawczych.
2. Status prawny szkó! wy.szych, o których mowa w ust pie l, a tak.e tryb i
zakres uznawania przez Pa)stwo ko cielnych stopni i tytu!ów oraz status
prawny wydzia!ów teologii katolickiej na uniwersytetach pa)stwowych
reguluj$ umowy pomi dzy Rz$dem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencj$
Episkopatu Polski upowa.nion$ przez Stolic Apostolsk$,
3. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski s$ dotowane przez Pa)stwo. Pa)stwo rozwa.y udzielanie pomocy finan-

sowej odr bnym wydzia!om, wymienionym w ust pie l.
Komentarz: Zobowi$zanie si pa)stwa w umowie tak wysokiej rangi do finansowania katolickich szkó! duchownych, bez prawa jakiegokolwiek nadzoru,
z obowi$zkiem uznawania „ko cielnych stopni i tytu!ów", ma charakter ra.$co
dyskryminuj$cy pa)stwo. Na podstawie ustawy z 14.06.1991 r., na zasadach
analogicznych jak dla uczelni pa)stwowych (z wy!$czeniem dotacji na inwestycje), finansowany jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Np. w roku 1993
dotacja ta wynios!a 109 miliardów 744 miliony starych z!otych.
Jak wynika z wyja nie) przes!anych mi przez ministra szefa Urz du Rady
Ministrów, Leszka Millera (pismo z dnia 4 lipca 1996 r., znak: GLM.440736/96), „dofinansowanie KUL w 1996 roku wynosi: - na dzia!alno 8
dydaktyczn$ 17711 tys. z!, na pomoc materialn$ dla studentów 4 535 tys z!".
Papieska Akademia Teologiczna nie by!a przed podpisaniem konkordatu finansowana przez pa)stwo. S$dz , .e ewentualne dotacje nie powinny obejmowa8 wydatków inwestycyjnych ani te. powsta!ych w wyniku decyzji organizacyjnych podj tych bez zgody pa)stwa (np. tworzenie nowych wydzia!ów lub
filii). Zdumiewaj$cy jest zapis o samodzielno ci ko cielnych placówek w nadawaniu stopni naukowych. W konkordatach zawartych z Bawari$ (1966 r.) i
Austri$ (1933 r.), to pa)stwo mianuje profesorów i docentów, a nawet nauczycieli religii w szko!ach wy.szych, po porozumieniu si z odpowiednim
biskupem.
Artyku! 16 1. Opiek duszpastersk$ nad .o!nierzami wyznania katolickiego
w czynnej s!u.bie wojskowej, w tym równie. zawodowej, sprawuje w ramach
ordynaria-tu polowego Biskup Polowy zgodnie z prawem kanonicznym i
statutem zatwierdzonym przez Stolic Apostolsk$ w porozumieniu z
kompetentnymi w!adzami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Po!nierzom, o których mowa w ust pie l, zapewnia si mo.liwo 8 swobodnego uczestniczenia we Mszy w. w niedziele i wi ta, je li nie koliduje to
z wa.nymi obowi$zkami s!u.bowymi.
3. Kap!ani i diakoni oraz cz!onkowie instytutów .ycia konsekrowanego i
stowarzysze) .ycia apostolskiego po z!o.eniu profesji wieczystej zostaj$ przeniesieni do rezerwy. Alumnom wy.szych seminariów duchownych, osobom po
z!o.eniu lubów czasowych oraz nowicjuszom odracza si s!u.b wojskow$ ze
wzgl du na odbywanie nauki.
4. Kap!ani przeniesieni do rezerwy mog$ by8 powo!ani do odbywania
8wicze) wojskowych tylko w celu przeszkolenia do pe!nienia funkcji kapelana
wojskowego na wniosek w!a ciwego prze!o.onego ko cielnego.
5. W czasie og!oszenia mobilizacji i w czasie wojny w!adza ko cielna
skieruje dodatkowych kap!anów do pe!nienia funkcji kapelanów wojskowych,
a diakonów, alumnów wy.szych seminariów duchownych oraz cz!onków instytutów .ycia konsekrowanego i stowarzysze) .ycia apostolskiego do s!u.by
sanitarnej lub s!u.by w obronie cywilnej.

Komentarz: Praktyka dowodzi, .e kapelani zast$pili w jednostkach wojskowych dawnych oficerów politycznych. Jak wynika ze skierowanych do mnie
wyja nie) MON (pismo z dnia 21.08.1996 r.), „w duszpasterstwie wojskowym
przewidziane zosta!y (...) na koniec I pó!rocza 1996 r. 333 stanowiska dla
.o!nierzy zawodowych i pracowników wojska (...) z tego duszpasterstwo
katolickie - 302 (...) w bud.ecie Ministerstwa Obrony Narodowej w 1996 r.
zaplanowano na pokrycie wydatków zwi$zanych z dzia!alno ci$ duszpastersk$
rodki w wysoko ci 10.439 tys. z!, w tym dla duszpasterstwa katolickiego
9.104 tys. z!otych".
Artyku! 17 l. Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki do wykonywania
praktyk religijnych i korzystania z pos!ug religijnych osobom przebywaj$cym
w zak!adach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki
zdrowotnej i spo!ecznej, a tak.e w innych zak!adach i placówkach tego
rodzaju.
2. Osobom, o których mowa w ust pie I, zapewnia si w szczególno ci mo.liwo 8 uczestniczenia we Mszy w. w niedziele i wi ta oraz w katechizacji i
rekolekcjach, a tak.e do korzystania z indywidualnych pos!ug religijnych w
zgodzie z celami pobytu tych osób w zak!adach wskazanych w ust pie l.
3. Dla realizacji uprawnie) osób, o których mowa w ust pie l, biskup diecezjalny skieruje kapelanów, z którymi odpowiednia instytucja zawrze umow .
Komentarz: Artyku! zobowi$zuje wi c do zatrudnienia kapelana, skierowanego przez katolickiego biskupa diecezjalnego. Dotyczy to nawet sytuacji,
kiedy tego rodzaju placówki s$ prowadzone przez podmioty innych wyzna)!
W o wiadczeniu z 15 lutego 1994 r. „Polska Rada Ekumeniczna wyra.a ubolewanie, .e Rz$d RP zgodzi! si na sformu!owania art. 17 konkordatu, przewiduj$ce wykonywanie rzymskokatolickich praktyk i pos!ug religijnych w
zak!adach opieku)czo-charytatywnych i opieki zdrowotnej, prowadzonych
przez Ko cio!y nierzymskokatolickie, bez porozumienia si z ich w!adzami".
Brak jest przy tym zobowi$zania Stolicy Apostolskiej, .e w prowadzonych
przez Ko ció! katolicki tego rodzaju placówkach dopu ci si do pos!ug
religijnych innych wyzna). Artyku! ten zapewnia kapelanom prawo do
wynagrodzenia oraz wiadcze) socjalnych i emerytalnych.
Jak wynika z przes!anych mi wyja nie) Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Spo!ecznej (pismo z dnia 28 czerwca 1996 r., znak: BKK-1 V-130-204/96),
„wg danych na dzie) 31 XII 1995 r. w szpitalach ogólnych resortu zdrowia
zatrudnionych by!o 781 kapelanów, w tym 180 w pe!nym wymiarze czasu
pracy oraz 601 w niepe!nym wymiarze (...) Wynagrodzenia kapelanów kszta!tuj$ si w granicach od 200 z! do 350 z! brutto (...) Ministerstwo zakupuje
us!ugi w 56 niepublicznych zak!adach opieki zdrowotnej zarejestrowanych w
rejestrach prowadzonych przez wojewodów (...) W roku 1996 Ministerstwo
zakupi!o 1.499.741 osobodni po 22,5 z! rednio".
Ministerstwo Sprawiedliwo ci poinformowa!o mnie pismem z dnia 4 pa5-

dziernika 1996 r., znak: MP-371/96, . „w S!u.bie Wi ziennej utworzonych jest
15,5 etatów kapelanów wi ziennych (...) koszty osobowe zwi$zane z zatrudnieniem kapelanów w jednostkach organizacyjnych wi ziennictwa wynosz$ w
skali roku oko!o 339 000. z!".
Artyku! 18 Stosownie do potrzeby zapewnienia opieki duszpasterskiej nad
cz!onkami mniejszo ci narodowych, biskupi diecezjalni decyduj$ o
organizowaniu pos!ugi duszpasterskiej i katechizacji w j zyku w!a ciwej
mniejszo ci. Komentarz: Patrz komentarz do art. 6.
Artyku! 19 Rzeczpospolita Polska uznaje prawo wiernych do zrzeszania si
zgodnie z prawem kanonicznym i w celach okre lonych w tym prawie. Je.eli
te zrzeszenia poprzez sw$ dzia!alno 8 wkraczaj$ w sfer uregulowan$ w
prawie polskim, podlegaj$ tak.e temu prawu.
Komentarz: Istnieje szereg sprzeczno ci pomi dzy normami prawa
kanonicznego a przyj tymi w polskim prawie normami wynikaj$cymi z mi dzynarodowych paktów praw cz!owieka. Mi dzy innymi kanon 317 par. 4
kodeksu prawa kanonicznego zakazuje pe!nienia funkcji „moderatorów"
(przewodnicz$cych) tym, „którzy pe!ni$ kierownicze urz dy w partiach
politycznych". Niejednoznaczne jest poj cie „sfera uregulowana prawem
polskim"
Artyku! 20 1. Ko ció! katolicki ma prawo swobodnego drukowania,
wydawania i rozpowszechniania wszelkich publikacji zwi$zanych z jego
pos!annictwem.
2. Ko ció! katolicki ma prawo posiadania i u.ywania w!asnych rodków
spo!ecznego przekazu, a tak.e do emitowania programów w publicznej radiofonii i telewizji, na zasadach okre lonych w prawie polskim.
Komentarz: Artyku! ra.$co uprzywilejowuje Ko ció! katolicki kosztem innych wyzna). Polska Rada Ekumeniczna w o wiadczeniu z 15 lutego 1994 r.
wyra.a nadziej , .e przywileje te „zostan$ w drodze ustawodawczej rozszerzone na wszystkie ko cio!y".
Jak poinformowa! mnie ówczesny prezes Telewizji Polskiej SA, Ryszard
Miazek, pismem z dnia 2 pa5dziernika 1996, znak: TVP-p.-2435/96, „przeci tny miesi czny czas przeznaczony na audycje przygotowywane przez zespó!
programów katolickich TYP SA wynosi ok. 650 minut (oraz dodatkowo
okazjonalne programy (transmisje) zwi$zane najcz ciej z wizytami Ojca
Lwi tego w ró.nych krajach) (...) redni koszt wyprodukowania l minuty wy.ej
wymienionych programów wynosi 280-300 z!".
Jak poinformowa! mnie ówczesny prezes Polskiego Radia SA, pismem z
dnia 24 pa5dziernika 1996 r., znak: SZKA/732/96, „Polskie Radio SA w czterech ogólnokrajowych programach, w okresie miesi$ca !$cznie emituje 21
godzin audycji przygotowanych przez Redakcj Katolick$ (...) redni koszt
produkcji godziny programu religijnego wynosi 2.599 z!, redni koszt
rozpowszechnienia (emisji) godziny programu radiowego wynosi l .302 z!."

Jak wynika z ustale) kontroli NIK w 1993 r., nadawcy ko cielni - wbrew
art. 7 ust. l ustawy o !$czno ci - nie posiadali wiadectwa homologacji swoich
nadajników, a 15 ko cielnych stacji radiowych (Radio Maryja - Zgromadzenie
Redemptorystów) emitowa!o program nie na przyznanych cz stotliwo ciach
CCIR 87,5-108 MHz, lecz na pa mie OIRT 66-74 MHz. Tak wygl$da
respektowanie prawa przez podmioty ko cielne.
Artyku! 21 l. Odpowiednie instytucje ko cielne maj$ prawo do prowadzenia,
ka.da zgodnie ze sw$ natur$, dzia!alno ci o charakterze misyjnym, charytatywnym i opieku)czym. W tym celu mog$ one tworzy8 struktury organizacyjne i
urz$dza8 publiczne zbiórki.
2. Przepisy prawa polskiego o zbiórkach publicznych nie maj$ zastosowania
do zbierania ofiar na cele religijne, ko cieln$ dzia!alno 8 charytatywnoopieku)cz$, naukow$, o wiatow$ i wychowawcz$ oraz utrzymanie
duchownych i cz!onków zakonów, je.eli odbywaj$ si w obr bie terenów
ko cielnych kaplic oraz w miejscach i okoliczno ciach zwyczajowo przyj tych
w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.
Komentarz: Artyku! dyskryminuje inne wyznania. Polska Rada Ekumeniczna w o wiadczeniu z 15 lutego 1994 r. zauwa.a, i. „po.$dane jest, aby postanowienia art. 21 ust. 2 konkordatu, dotycz$ce zbiórek publicznych, zosta!y rozszerzone na wszystkie ko cio!y". Niejasne prawnie s$ sformu!owania: „miejsca
i okoliczno ci zwyczajowo przyj te" oraz „sposób tradycyjnie ustalony".
Artyku! 22 1. Dzia!alno 8 s!u.$ca celom humanitarnym, charytatywnoopieku)czym, naukowym i o wiatowo-wychowawczym podejmowana przez
ko cielne osoby prawne jest zrównana pod wzgl dem prawnym z dzia!alno ci$
s!u.$c$ analogicznym celom i prowadzon$ przez instytucje pa)stwowe.
2. Przyjmuj$c za punkt wyj cia w sprawach finansowych instytucji i dóbr
ko cielnych oraz duchowie)stwa obowi$zuj$ce ustawodawstwo polskie i
przepisy ko cielne. Uk!adaj$ce si Strony stworz$ specjaln$ komisj , która
zajmie si koniecznymi zmianami. Nowa regulacja uwzgl dni potrzeby
Ko cio!a, bior$c pod uwag jego misj oraz dotychczasow$ praktyk .ycia
ko cielnego w Polsce. 3. W!adzom pa)stwowym zostanie wskazana instytucja
ko cielna lub instytucje ko cielne, kompetentne w sprawach wymienionych w
ust pie 2.
4. Rzeczpospolita Polska w miar mo.liwo ci udziela wsparcia materialnego w celu konserwacji i remontowania zabytkowych obiektów sakralnych
i budynków towarzysz$cych, a tak.e dzie! sztuki stanowi$cych dziedzictwo
kultury.
Komentarz: Artyku! gro.$cy najwi kszymi konsekwencjami finansowymi
dla bud.etu pa)stwa. „Zrównanie pod wzgl dem prawnym" dzia!alno ci
humanitarnej,
charytatywno-opieku)czej,
naukowej
i
o wiatowo-wychowawczej, prowadzonej przez ko cielne osoby prawne oznacza dotowanie z bud.etu pa)stwa tej dzia!alno ci. Mi dzy innymi w 1993 roku bud.et

w dziale „ochrona zdrowia" przeznaczy! na 52 ko cielne zak!ady opieku)czolecznicze i leczniczo-wychowawcze 237 miliardów starych z!. Z bud.etów
wojewódzkich dotowanych jest dodatkowo ok. 100 ko cielnych domów
pomocy spo!ecznej.
Konkordat przes$dza dalsze funkcjonowanie Funduszu Ko cielnego oraz
zasady przekazywania Ko cio!owi przez pa)stwo maj$tku, dalsze obowi$zywanie ustawy z 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu spo!ecznym duchownych, a
tak.e utrzymanie dotychczasowych zwolnie) podatkowych i celnych.
Jak wynika z wyja nie) przes!anych mi przez ministra szefa Urz du Rady
Ministrów, Leszka Millera (pismo z dnia 4 lipca 1996 r., znak: GLM.440736/96), "w 1996 r. obci$.enie Funduszu Ko cielnego z tytu!u ubezpieczenia
spo!ecznego duchownych wynios!a 12 730 997,37 z!. Rozliczenie to dotyczy
zobowi$za) za 1995 rok, bowiem zgodnie z ustaw$ (...) zobowi$zania te
Fundusz Ko cielny reguluje jednorazowo za rok poprzedni do 31 marca w
danym roku bud.etowym (...) Wyp!aty ze sk!adek osób duchownych w 1995 r.
wynios!y 6 754 825, 35 z!, co stanowi!o 34,7% ogó!em wyp!aconych przez
ZUS wiadcze)."
Jak poinformowa! mnie Departament Wyzna) Urz du Rady Ministrów,
pismem z dnia 27 czerwca 1996 r., znak: DW/PW/464/96, „w 1995 roku
warto 8 zwolnienia podmiotów ko cielnych od c!a i podatków wynios!a (...) 9
621 433, 30 PLN". Wed!ug wyja nie) Ministerstwa Kultury i Sztuki (pismo z
dnia 26 czerwca 1996 r., znak: PR/538/96) „finansowanie prac remontowokonserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych w 1996 roku dla 605
obiektów Ko cio!a rzymskokatolickiego wynios!o 10 884 795 PLN".
Artyku! 22 ust. 2 i 3 przewiduje utworzenie specjalnej komisji, która ma
zaj$8 si „potrzebami Ko cio!a". Nale.y liczy8 si ze zg!aszaniem zapotrzebowa) na dotowanie przez pa)stwo na poziomie co najmniej diecezji,
poniewa. - w my l kanonu 391 par. l kodeksu prawa kanonicznego -biskup
diecezjalny ma pe!ni w!adzy ustawodawczej, wykonawczej i s$downiczej,
tak.e w zakresie spraw maj$tkowych. Art. 22 ust. 4 stanowi o „udzielaniu
wsparcia materialnego w celu konserwacji i remontowania zabytkowych
obiektów sakralnych i budynków towarzysz$cych". Wydaje si konieczne
ograniczenie dotacji wy!$cznie do obiektów zabytkowych, publicznie
dost pnych, bowiem art. 60 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku pa)stwa do
Ko cio!a katolickiego stanowi, i. „budynkami towarzysz$cymi" w rozumieniu
ustawy s$ m.in.: „budynki stanowi$ce mieszkanie proboszcza lub rektora i
kancelari parafialn$ lub kancelari rektora (plebani ), budynki stanowi$ce
mieszkanie wikariuszy (wikariatki), budynki stanowi$ce mieszkanie
pracowników wieckich parafii ..."
Artyku! 23 Ko cielne osoby prawne mog$ zgodnie z przepisami prawa
polskiego nabywa8, posiada8, u.ytkowa8 i zbywa8 mienie ruchome i
nieruchome oraz nabywa8 i zbywa8 prawa maj$tkowe.

Artyku! 24 Ko ció! ma prawo do budowy, rozbudowy i konserwacji
obiektów sakralnych, ko cielnych oraz cmentarzy - zgodnie z prawem polskim.
O potrzebie budowy wi$tyni i o za!o.eniu cmentarza decyduje biskup
diecezjalny lub inny w!a ciwy ordynariusz. Budow obiektów sakralnych i
ko cielnych oraz za!o.enie cmentarza inicjuj$ w!a ciwe w!adze ko cielne po
uzgodnieniu miejsca z kompetentnymi w!adzami i po uzyskaniu wymaganych
decyzji administracyjnych.
Artyku! 25 1. W ka.dej diecezji komisja powo!ana przez biskupa
diecezjalnego b dzie wspó!pracowa8 z w!a ciwymi w!adzami pa)stwowymi w
celu ochrony znajduj$cych si w obiektach sakralnych i ko cielnych dóbr
kultury o ogólnonarodowym znaczeniu oraz dokumentów archiwalnych o
warto ci historycznej i artystycznej.
2. Kompetentne w!adze pa)stwowe i Konferencja Episkopatu Polski
opracuj$ zasady udost pniania dóbr kultury b d$cych w!asno ci$ lub pozostaj$cych we w!adaniu Ko cio!a.
Artyku! 26 Ko cielne osoby prawne mog$ zak!ada8 fundacje. Do fundacji
tych stosuje si prawo polskie. Komentarz: Je li nie zostanie ograniczony kr$g
podmiotów uzyskuj$cych osobowo 8 prawn$ (patrz komentarz do art. 4),
powstanie sprzeczno 8 pomi dzy uprawnionymi do zak!adania fundacji w my l
ustawy o fundacjach, a uprawnionymi w my l konkordatu. Ma to znaczenie
równie. z uwagi na zwolnienia podatkowe.
Artyku! 27 Sprawy wymagaj$ce nowych lub dodatkowych rozwi$za) b d$
regulowane na drodze nowych umów mi dzy Uk!adaj$cymi si Stronami lub
uzgodnione mi dzy Rz$dem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencj$
Episkopatu Polski, upowa.nion$ do tego przez Stolic Apostolsk$.
Komentarz: Artyku! ograniczaj$cy kompetencje w!adz pa)stwowych RP, w
tym ograniczaj$cy
W!adz ustawodawcz$
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Narzuca
konieczno 8 negocjacji dyplomatycznych w sprawach nale.$cych do
kompetencji w!asnej pa)stwa. Relacje mi dzy pa)stwem a ko cio!em musz$
zosta8 gruntownie uporz$dkowane - tymczasem ten zapis oznacza konieczno 8
uzgadniania z Watykanem ustaw, np. dotycz$cych opodatkowania ko cielnych
osób prawnych b$d5 fizycznych
Artyku! 28 Uk!adaj$ce si Strony b d$ usuwa8 na drodze dyplomatycznej
zachodz$ce mi dzy nimi ró.nice dotycz$ce interpretacji lub stosowania
niniejszego konkordatu.
Komentarz: Jak wynika z powy.szych komentarzy do poszczególnych
artyku!ów, konkordat w tej wersji to Himalaje niejasno ci! U.yte
sformu!owania s$ mocno kontrowersyjne, a interpretacja nie!atwa. Minister
spraw zagranicznych Dariusz Rosati, odpowiadaj$c na moj$ interpelacj w
sprawie projektu deklaracji rz$du lub ministra spraw zagranicznych dotycz$cej
konkordatu ze Stolic$ Apostolsk$ (pismo z dnia 12 lipca 1996 r. znak: Jz-

0202-403 (2) 96), stwierdzi!, i. "Minister Spraw Zagranicznych - dzia!aj$c z
upowa.nienia Prezesa Rady Ministrów, podj$! dialog ze Stolic$ Apostolsk$ w
celu usuni cia tych w$tpliwo ci w sposób zgodny z prawem traktatów.
Zachowanie poufno ci tych rozmów jest .yczeniem strony watyka)skiej i jest
zgodne z ustaw$ o tajemnicy pa)stwowej i s!u.bowej z dnia 14 grudnia 1982."
Podkre li8 nale.y, i. wobec niejasno ci interpretacyjnych, wyja nianie
powsta!ych na tym tle sporów na drodze dyplomatycznej oznacza8 b dzie po
prostu mo.liwo 8 stosowania przez Ko ció! polityki faktów dokonanych, jak to
mia!o ju. miejsce w przypadku „Instrukcji", wprowadzaj$cej nauk religii do
szkó!, „Kodeksu Etyki Lekarskiej" czy zapisu o „warto ciach
chrze cija)skich". Znacznie rozs$dniejsze by!oby do!$czenie artyku!u,
zawieraj$cego s!owniczek precyzyjnie zdefiniowanych dotychczasowych
niejednoznacznych i kontrowersyjnych sformu!owa).
Artyku! 29 Konkordat niniejszy podlega ratyfikacji. Wejdzie on w .ycie po
up!ywie 1 miesi$ca od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Konkordat
niniejszy sporz$dzono w Warszawie, dnia 28 lipca 1993 roku, w dwóch
egzemplarzach, ka.dy w j zyku polskim i w!oskim, przy czym obydwa teksty
s$ jednakowo autentyczne. Na dowód czego Pe!nomocnicy Uk!adaj$cych si
Stron podpisali niniejszy konkordat i opatrzyli go piecz ciami. (Krzysztof
Skubiszewski) ( + Józef Kowalczyk)
Komentarz: Stolica Apostolska nawi$za!a dot$d stosunki dyplomatyczne ze
147 pa)stwami. Tylko 46 zawar!o z Watykanem konkordaty; spo ród pa)stw
europejskich uczyni!y tak tylko cztery: W!ochy, Hiszpania, Austria, Portugalia
oraz cz 8 landów Niemiec. Francja jest tradycyjnie katolickim krajem o
znacznej swobodzie dzia!ania Ko cio!a - a nie mia!a, nie ma i nie chce mie8
w!asnego konkordatu.
Konkordat Polski z 1993 roku ustanawia prawny model stosunków mi dzy
pa)stwem a Ko cio!em przed uchwaleniem Konstytucji. W sytuacji braku
nowej, demokratycznie uchwalonej Konstytucji, konkordat ten urasta do rangi
dokumentu konstytucyjnego, nadrz dnego nad prawem krajowym.
Uchwa!a S$du Najwy.szego z dnia 12 czerwca 1992 roku stanowi, i.
ratyfikacja umowy mi dzynarodowej oznacza konieczno 8 zmiany ustaw
krajowych. Konkordat w powy.szej wersji wymaga nowelizacji dwudziestu
o miu ustaw polskich, przy czym wszystkie nowelizacje maj$ charakter
zwi kszania uprawnie) i przywilejów Ko cio!a.
W odniesieniu do ustaw, które faktycznie wymagaj$ nowelizacji ze wzgl du
na konieczno 8 dostosowania relacji pa)stwo-Ko ció! do zasad
obowi$zuj$cych w cywilizowanych pa)stwach Europy - ten konkordat
sankcjonuje stanowisko zachowawcze, zmuszaj$c demokratycznie wybrane
w!adze pa)stwa do uci$.liwego negocjowania wewn trznych spraw pa)stwa
na forum mi dzynarodowym. Powy.szy konkordat nie zobowi$zuje Ko cio!a
nawet do respektowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie sprzyja

ujawnieniu finansów Ko cio!a, stanowi$cych wci$. niema!$ cz 8 tzw. szarej
strefy gospodarczej. Jest wreszcie dokumentem, budz$cym .ywe obawy o
u.ycie go jako narz dzia „przystosowania" polskiego prawa do doktryny
katolickiej i prawa kanonicznego.
W mojej ocenie - u ci lenia i doprowadzenia do zgodno ci z prawem
wymagaj$ szczególnie nast puj$ce zapisy konkordatu:
wyra.ona w art. l zasada „niezale.no ci i autonomii pa)stwa i Ko cio!a";
•art. 4, poprzez wyra5ne zdefiniowanie katalogu kanonicznych osób
prawnych, uzyskuj$cych osobowo 8 prawn$ w wietle prawa polskiego;
• art. 6 w cz ci dotycz$cej jednostronnego znoszenia przez w!adze
ko cielne ordynariatu polowego;
• art. 6 i 7, poprzez uzupe!nienie o kwesti dopuszczalno ci podwójnego
obywatelstwa biskupów; • wyra.one w art. 8 i 24 poj cie „nienaruszalno ci
cmentarzy";
• art. l0 w cz ci dotycz$cej procedury zawierania ma!.e)stw;
• postanowienia art. 12 dot. organizowania przez publiczne szko!y i
przedszkola nauki religii;
• art. 17 w cz ci dotycz$cej kierowania kapelana katolickiego do zak!adów
opieki spo!ecznej prowadzonej przez inne wyznania;
• art. 18 poprzez uzupe!nienie, i. Ko ció! katolicki popiera prowadzenie w
j zyku polskim duszpasterstwa dla Polonii za granic$;
• art. 22 poprzez skre lenie quasi--parlamentarnych prerogatyw „komisji"
oraz precyzyjne u ci lenie zasad finansowania Ko cio!a katolickiego, a tak.e
opodatkowania duchowie)stwa;
• wyra.ony w art. 27 tryb zmian tre ci konkordatu, ignoruj$cy konieczno 8
ratyfikacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
• ponadto w tytule i tek cie konkordatu winna by8 zachowana zasada
altematu w wymienianiu nazw stron umowy mi dzypa)stwowej.
Znowelizowana uchwa!a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia l lipca
1994 r. o trybie prac nad ustaw$ o ratyfikacji konkordatu mi dzy Stolic$
Apostolsk$ a Rzeczpospolit$ Polsk$ stwierdza jednoznacznie, i. problem ratyfikacji konkordatu powinien zosta8 rozstrzygni ty po uchwaleniu nowej
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym Rada Ministrów zyska!a
czas niezb dny do przeprowadzenia rozmów ze Stolic$ Apostolsk$, zmierzaj$cych do renegocjacji kontrowersyjnych i niejasnych zapisów konkordatu.
Podj ta w tym samym celu w kwietniu 1995 roku inicjatywa Deklaracji
Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rz$du i Episkopatu nie powiod!a si .
Istotnym mankamentem tej inicjatywy by! brak jakichkolwiek konsekwencji
prawnych z tytu!u ewentualnego jej zaakceptowania. Tym samym jednak
strona ko cielna przyzna!a, i. dostrzega istotne w$tpliwo ci co do tre ci
konkordatu, jakie ujawni!y si w toku procesu ratyfikacji. Nie ulega
w$tpliwo ci, i. w tej sytuacji jedyn$ drog$ pozostaje renegocjacja tre ci tej

umowy mi dzynarodowej. Opracowa!: RYSZARD M. ZAJaC (Fakty i Mity
Nr.33-36 2000)
NADZWYCZAJNE PRZYWILEJE DLA KOICIO;A
Akt podpisania konkordatu uwa1am za zdrad! narodu i pa3stwa
Polskiego. Konkordat z 28 lipca 1993 r. zacz$! obowi$zywa8 miesi$c po
wymianie dokumentów ratyfikacyjnych. Umowa ta jest ewenementem w
posoborowej dzia!alno ci Ko cio!a, poniewa. po 1965 r. Watykan nie
doprowadzi! do podpisania konkordatu z w!adzami .adnego pa)stwa.
Wprawdzie w 1984 r. ratyfikowano we W!oszech „Uk!ad o zmianie Konkordatu Latera)skiego", ale by!o to w istocie dostosowanie przestarza!ego uk!adu z
1929 r. do nowej, demokratycznej Konstytucji W!och, g!osz$cej wolno 8
sumienia, wyznania i równo 8 obywateli. Po wojnie Watykan nie zgadza! si
na ustanowienie administracji ko cielnej na Ziemiach Odzyskanych, uwa.aj$c
je za niemieckie. Dopiero w 1983 r., na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rz$du i
Episkopatu, biskupi zaproponowali podpisanie konwencji polskowatyka)skiej, normuj$cej relacje pa)stwo-Ko ció!.
Przygotowali my pe!ny tekst konkordatu wraz z krytycznym komentarzem.
Naszym zdaniem, ta szczególna umowa mi dzynarodowa (dotycz$ca przecie.
wy!$cznie obywateli Rzeczypospolitej) nie powinna by8 ratyfikowana!
Ogranicza bowiem suwerenno 8 naszego pa)stwa, nak!ada na obywateli
znaczne obci$.enia finansowe, jest sprzeczna z konstytucyjn$ zasad$ rozdzia!u
Ko cio!a od pa)stwa, gwa!ci zasad równouprawnienia wyzna), odstaje od
zasady suwerennej autonomii wieckich i wierz$cych. Fakty i Mity" - jako
jedyne pismo w Polsce - publikuj$ pe!ny tekst konkordatu wraz z
komentarzem.
Jej projekt, zawieraj$cy 23 artyku!y, obie strony parafowa!y 4 maja 1988 r.,
przesy!aj$c go do Watykanu. Ko ció! zobowi$za! si m.in. do szanowania
wieckiego charakteru pa)stwa, rz$d za gwarantowa! m.in. swobod
dzia!alno ci Ko cio!a. Konwencja ta mia!a by8 ratyfikowana !$cznie z ustaw$
„o stosunku pa)stwa do Ko cio!a katolickiego".
Trzy tygodnie przed wyborami w 1989 r., ustaw uchwali! Sejm. Jednak
Watykan nie podj$! negocjacji w sprawie uzgodnionego projektu konwencji.
Wkrótce nuncjusz apostolski przedstawi! ówczesnemu solidarno ciowemu
rz$dowi nowy dokument, zawieraj$cy rozbudowan$ preambu! i 29 artyku!ów.
W imieniu rz$du Hanny Suchockiej, skwapliwie podpisa! go 28 lipca 1993 r.
ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski.

